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Πεξίιεςε 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ ζε θνξείο πνπ εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δπειέγεζαλ νη πάξνρνη, νη εθπαηδεπηέο θαη νη 

απνδέθηεο ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία πινπνηνχληαη ζε ηξεηο θνξείο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, δχν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη έλαλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη ηξεηο απηνί θνξείο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ επαγγεικαηηθή δσή ησλ αηφκσλ επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ άιισλ πηπρψλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Γεκηνπξγείηαη 

έλα πιέγκα απφ πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ, ησλ πάξνρσλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδφκελσλ.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αιιαγή ησλ εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ απνθηά λέεο θνηλσληθέο 

ζεκαζίεο. Ζ αλαδήηεζε επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα 

πξψην έξεηζκα γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ξφινπ πνπ είλαη δπλαηφ λα παίμεη ε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε πιηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πλεπκαηηθφ επίπεδν. 

 

Abstract 

This paper  presents the results of a research study that aims to explore the 

possibilities of access and participation in lifelong education and vocational training courses 

provided by private and public organizations in the country. 

The research was carried out utilizing interview and questionnaire methods. The 

providers, the trainers and trainees of programs offered by three different educational and 

vocational training organizations - two in the private sector and one in the broadest public 

sector -were chosen as research subjects. 

The results indicate that the above mentioned organizations offer opportunities for 

professional development and provide access possibilities to a rather limited range of social 

groups. Also it is evident in our data that  people‘s professional life affects and is affected by 

all the other aspects of their everyday life. A complex of social needs and desires is created. 

This complex seems to be connected with the providers‘, trainers‘ and trainees‘ expectations. 

It is understood that changes in working conditions take on new social meanings. The 

pursuit of professional development opportunities can constitute a fertile space for tracing the 

role which lifelong education and training can possibly play at material, social, cultural and 

spiritual levels. 
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1.Δηζαγσγή 

Έρνπλ πεξάζεη νρηψ δεθαεηίεο απφ ηελ πξψηε αλαθνξά ηνπ φξνπ «δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε» ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ην 1929 ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Β. Yaxlee «Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζε». Φπζηθά ν φξνο έρεη ππνζηεί πνιιέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ο πξψηνο δηακνξθσηήο 

ηνπ φξνπ είλαη ν παγθφζκηνο νξγαληζκφο ηεο UNESCO ν νπνίνο ην 1972 δεκνζηνπνηεί κία 

έθζεζε, γλσζηή σο Faure Report
1
, ππφ ηνλ ηίηιν «Learning to be:The world of education 

today and tomorrow». εκαηνδνηεί κία νιηζηηθή αληίιεςε γηα ηε κάζεζε πνπ πεξηβάιιεη 

φιν ην θάζκα ηεο δσήο θαη ελζσκαηψλεη ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ηππνινγίαο Coombs
2
  γηα 

ηελ ηππηθή, ηε κε ηππηθή θαη ηελ άηππε εθπαίδεπζε. Καη έηζη αξρίδεη ε αλάγθε γηα ηε ξηδηθή 

αλαδηάξζξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

ήκεξα ν δηάινγνο γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ 

ζεσξεηηθψλ αλαδεηήζεσλ θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ εξεπλεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ. ηα θείκελα ησλ ζρεδηαζηψλ πνιηηηθήο θαη ζηα επίζεκα θείκελα 

εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζπλαληάκε πιήζνο αλαθνξψλ γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

Ο ξφινο ηεο, ε ζεκαζία ηεο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, νη ζηφρνη ηεο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηεο, παξαπέκπνπλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο κάζεζεο. Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

κεηαιιάζζεηαη ζε ζηάζε δσήο σο κία δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ άλζξσπν απφ 

ηε γέλλεζή ηνπ σο ηα γεξάκαηα. Υαξαθηεξίδεηαη δε απφ επθακςία ζην ρψξν, ην ρξφλν, ην 

πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο.   

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αιιαγέο ηνπ φξνπ «δηα βίνπ εθπαίδεπζε» είλαη πηζαλψο ε 

ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζή ηεο κε εθείλνλ ηεο «δηα βίνπ κάζεζεο». Ζ δηα βίνπ κάζεζε, αθνξά 

έλα επξχ πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ θαη παξακέηξσλ νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ζηελ νπζία έλα 

νιφθιεξν παηδεπηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζχκπαλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμή ηεο ζεσξεηηθά 

αθνξά ζηελ πνιχπιεπξε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πνιίηε. Σαπηφρξνλα φκσο, 

δελ λνείηαη απνθνκκέλε απφ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν κέζα ζην νπνίν 

πινπνηείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ε παξαγσγηθή θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δηά βίνπ 

κάζεζε θαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ γεληθφηεξα ζεσξνχληαη ζήκεξα 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πξφζβαζε φισλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φισλ ησλ 

ειηθηψλ, ζηελ απαζρφιεζε, λα απμεζνχλ ηα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο, θαηλνηνκίαο θαη 

πνηφηεηαο ζηελ εξγαζία. Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «εθπαίδεπζε» κε απηή ηεο «κάζεζεο», 

φκσο, πξνθαιεί έληνλν πξνβιεκαηηζκφ γηα ην αλ ε δηαθνξεηηθή ζεκαζία ηνπο θαηαζηξαηεγεί 

ην φξακα γηα ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κέζα απφ πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηε 

ζπλάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πιεπξάο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ. 

                                                      
1
 Faure, E. (1972) Learning to be. UNESCO: Paris 

2
 COOMBS, P. A. – AMHED, M. (1974): Attacking Rural Poverty: How Non-formal 

Education Can Help. Baltimore: John Hopkins University Press 
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Απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κεηά ν φξνο «δηα βίνπ κάζεζε» έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε έγγξαθα δηεζλψλ θαη εζληθψλ νξγαληζκψλ θαηεμνρήλ σο ζπλψλπκν κε ηε 

ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο 

δπηηθέο θνηλσλίεο γηα ηελ θάιπςε πξνυπνζέζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Σν παξάδεηγκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ελδεηθηηθφ γηα ηελ έκθαζε πνπ 

πεξηγξάθεθε κφιηο πην πάλσ. Οη έλλνηεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη 

ηεο θηλεηηθφηεηαο θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. Ζ έλλνηα 

ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο πξφζθαηα επαλαπξνζδηνξίζηεθε σο έλαο ηξφπνο γηα λα ζπλδέζεη ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, ή, κε κία άιιε νπηηθή,  γηα λα ζπλδέζεη ηελ αλεξγία σο έλα 

πξφβιεκα ησλ αλεθπαίδεπησλ αλζξψπσλ πνπ πξέπεη λα βξνπλ ηξφπν λα ην αληηκεησπίζνπλ 

νη ίδηνη. Έηζη ε αηνκηθή ζθαίξα γίλεηαη ηαπηφζεκε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. Ζ ζπγθξηζηκφηεηα επηζεκαίλεη ηα δεηήκαηα ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο ζε επίπεδν κεηαμχ ρσξψλ, ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη αλζξψπσλ 

μερσξηζηά ψζηε λα δηαδίδνληαη θαιέο πξαθηηθέο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελφο ηξφπνπ ζθέςεο θαη δξάζεο ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν. Ζ 

θηλεηηθφηεηα νξίδεηαη σο κία κεγάιε ζπλαίλεζε φζνλ αθνξά ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

θαηεχζπλζε γηα ηε θαληαζηαθή νηθνδφκεζε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο 

ρσξψλ θαη αηφκσλ. Απηέο νη αληηιήςεηο δεζκεχνπλ ηνπο πνιίηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο θαη εζληθέο ζπλεξγαζίεο. 

 

ην θεθάιαην απηφ αλαδείρζεθε έλα πξψην πιαίζην επηινγψλ κε ηηο νπνίεο ζα 

θηλεζεί ε παξνχζα έξεπλα. Ο έληνλνο δηάινγνο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

σο πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ δηαθχβεπκα επαπμάλεη ηηο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο 

ζηνπο θφιπνπο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αξξαγήο ζχλδεζή ηεο κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

ππξήλα απηνχ ηνπ δηαιφγνπ. 

      ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θάζεηο εθαξκνγήο 

πνιηηηθψλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ήδε απφ ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 επέκελε ζηελ ηζρπξνπνίεζε πξαθηηθψλ γηα ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 
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2. Οη πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε 

 ην θεθάιαην απηφ απνηππψλεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ζεκαληηθψλ ζπκθσληψλ 

θαη πξσηνβνπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 έσο ζήκεξα. 

Παξάιιεια, ζηελ ηειεπηαία ππνελφηεηα πεξηγξάθεηαη ζε αδξέο γξακκέο ε ηζηνξηθή εμέιημε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. 

 

2.1. Η εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή είλαη ην πξντφλ κίαο ζεηξάο 

πνιηηηθψλ δξάζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ άξρηζαλ λα ζεκειηψλνληαη ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940. Οη εκπεηξίεο πνπ άθεζε ν Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο (1940-1945) 

δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηελ απαξρή ηεο ζεκειίσζεο κίαο ζεηξάο ζπκθσληψλ 

νηθνλνκηθνχ πξσηίζησο ραξαθηήξα, πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπξφζζεηα. Ζ θηινδνμία 

ήηαλ λα νηθνδνκεζεί έλαο θνηλφο επξσπατθφο ρψξνο φπνπ ε νηθνλνκηθή, ε πνιηηηθή θαη ε 

θνηλσληθή ηνπ ζπλνρή ζα έδηλε ηελ επθαηξία ζηα θξάηε κέιε λα πινπνηνχλ δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επαλνξζψζνπλ ηα πιήγκαηα ηνπ πνιέκνπ θαη λα βάινπλ 

ηελ Δπξψπε αληίζηνηρα ζε ηξνρηά νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο νινθιήξσζεο. 

ηφρνο έγηλε ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη θαη πάιη παικφ ε Δπξψπε ζε ηνκείο νη νπνίνη ήηαλ 

αδηάξξεθηα δεκέλνη κε ηελ αλάθηεζε κηαο νκαιήο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, φπσο ε 

νηθνλνκηθή επεκεξία,  ν επαγγεικαηηθφο βηνπνξηζκφο θαη ε πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

αγαζφ. 

Ζ Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή πέξαζε απφ κία αξγή δηαδηθαζία ζρεηηθήο 

εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηνρεχζεσλ (Young, 2008). Μέρξη θαη 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο επηζθηάδνληαλ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα 

πινπνίεζεο νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ πξνθεηκέλνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

αιιαγέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεδίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. Με ηηο αλαζεσξήζεηο ηεο Ηδξπηηθήο 

πλζήθεο
3
 ην 1986, ην 1992 θαη ην 1997, ην πεδίν ηεο  επξσπατθήο νινθιήξσζεο 

ζπκπεξηέιαβε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο. Κπξίαξρε είλαη ε ζηφρεπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο 

ζηε γεληθή παηδεία θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πεξηερφκελν πνπ δφζεθε ζε πνιηηηθέο ηεο έλσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε εθείλε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Με ηε ζπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε απέθηεζαλ 

λνκηθά ζεκέιηα νη ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο λενιαίαο. Έηζη ν ζηαδηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Δπξσπατθήο 

                                                      
3
 Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, πνπ έιαβε ην φλνκά ηεο απφ ηελ πφιε Μάαζηξηρη ζηελ νπνία 

ππεγξάθε ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1992, απνηειεί ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά ζεκειηψδε ζπλζήθε 

κε ηελ νπνία νινθιεξψζεθε ε Δπξσπατθή Έλσζε σο ζχγρξνλνο ζεζκφο, χζηεξα απφ 

ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο (1957) θαη ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (1986) 

(http://el.wikipedia.org) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82_(1957)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1986
http://el.wikipedia.org/
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Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ζε κηα θνηλφηεηα αξρψλ πξνήιζε απφ ηε ζεκαζία πνπ δφζεθε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Βέβαηα απηή ε δηαδξνκή θαηαζθεπήο κηαο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ θαη είλαη κία δηαδξνκή κε 

επηηαρχλζεηο, κε επηβξαδχλζεηο, κε ζπλαηλέζεηο, αληηθάζεηο θαη πνηνηηθά άικαηα (Παζηάο, 

2006). 

Γηα λα γίλνπλ πην ζαθή ηα παξαπάλσ ζα γίλεη κία αλαδξνκή ησλ θπξηφηεξσλ θάζεσλ 

ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ην κνληέιν πεξηνδνιφγεζεο ησλ 

ηακέινπ θαη Βαζηιφπνπινπ (2004). Θα πεξηγξαθνχλ νη θάζεηο ζχκθσλα κε ηα ρξνληθά 

ζεκεία φπνπ ειήθζεζαλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ αιιαγέο θαη λένπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ζην νηθνδφκεκα ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

2.1.1. Η πεξίνδνο 1957-1976: Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

 Οη πλζήθεο ηεο Ρψκεο ηνπ 1957
4
 είλαη νη δχν δηεζλείο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο 

ηδξχζεθαλ ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα  (ΔΟΚ) θαη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

Αηνκηθήο Δλέξγεηαο  (ΔΤΡΑΣΟΜ), απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Τπεγξάθεζαλ απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηεο Οιιαλδίαο ζηηο 25 Μαξηίνπ 1957. Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ 

πλζεθψλ ηεο Ρψκεο ζεσξείηαη ε επίζεκε εκεξνκελία ζχζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ο δξφκνο πνπ άλνημε ε πλζήθε ηεο Ρψκεο νδήγεζε ηελ ΔΟΚ ζηελ εθαξκνγή 

απνθάζεσλ νη νπνίεο επηθεληξψλνληαλ ζην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ζ 

πξννπηηθή ηεο αληηκεηψπηζεο νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ  κεηαηφπηζε ην 

φθεινο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηνπο λένπο, νη νπνίνη ζεσξήζεθε φηη ζα 

δηαρεηξίδνληαλ πην απνηειεζκαηηθά δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο ελζσκάησζεο. Σειηθά ν 

ζηφρνο κεηαηνπίζηεθε ζην νηθνλνκηθφ πεδίν θαη πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο 

πξνζηαγέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ έκθαζε ζηε λενιαία ζα απνδηδφηαλ μαλά ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980.  

 Σα πξνβιήκαηα, φκσο, ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία πνπ ζπλερίζηεθαλ θαη θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δπλάκσζαλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε θαηάξηηζε ζπληζηά έλα  εξγαιείν πνπ 

ζα ελδπλάκσλε ην ήδε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο απαζρφιεζεο θαη ζα 

εθνδίαδε ηελ Δπξψπε κε κία αηδέληα νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ έηνηκε γηα 

ην πεδίν ηεο δηεζλνχο δηαβνχιεπζεο ζε ζπλαθή ζέκαηα (ηακέινο & Βαζηιφπνπινο, 2004).   

Σν 1971 ην πκβνχιην Τπνπξγψλ Παηδείαο δηακφξθσζε έλαλ θαηάινγν αξρψλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σν 1975 ίδξπζε έλα φξγαλν θνηλνηηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

                                                      
4
 http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/new_founding_treaties.htm#founding 

http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/new_founding_treaties.htm#founding
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Καηάξηηζεο (CEDEFOP)
5
. θνπφο ηνπ Κέληξνπ ήηαλ ε πξνψζεζε ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ 

δηα βίνπ κάζεζεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

πξνηξνπή θνηλψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζρεξεηψλ ζην ρψξν ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1976 ε ηφηε ΔΟΚ εγθξίλεη ην πξψην 

πξφγξακκα θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Ηδξχεη ηελ Δπηηξνπή Παηδείαο 

 κε αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο (Παζηάο, 2006). Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

«Δπξσπατθήο Γηάζηαζεο ηεο Δθπαίδεπζεο». Κχξηνη ζηφρνη ηίζεληαη ε πνιηηηζηηθή θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ε αλάπηπμε δνκψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ, ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε ζπλεξγαζία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 

ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ, ε ζπιινγή  ζηαηηζηηθψλ, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα, ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο. 

Ίζσο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε επηρεηξεί λα πξνρσξήζεη ζε κία 

δηαδηθαζία ηδηαίηεξεο πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ζπλπθαίλνληαο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο βιέςεηο (ηακέινο & Βαζηιφπνπινο, 2004). Χζηφζν νη πξνζηαγέο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ε αληζνξξνπία ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηνξίδνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Έλσζεο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη φρη ζην ζπλνιηθφ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

2.1.2. Η πεξίνδνο 1976-1992: Αξρηθά βήκαηα δεκηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

Δθπαίδεπζεο 

 ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ηίζεληαη νπζηαζηηθά ηα ζεκέιηα θαη νξίδνληαη νη 

άμνλεο κίαο θνηλήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα ε δεθαεηία 1976-1986 έρεη σο 

γλψξηζκα κία δέζκε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο κε βαζηθφ 

άμνλα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Σν 1982 εγθξίλεηαη έλα δεχηεξν 

πξφγξακκα θνηλνηηθήο δξάζεο φπνπ εκπεξηέρνληαη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο νη νπνίεο 

κειινληηθά ζα απνηειέζνπλ θξίζηκεο πηπρέο ησλ πνιηηηθψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Ο νηθνλνκηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Έλσζεο βέβαηα δηαηεξείηαη, γηαηί έλα 

πςειά θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαζνξίδεη ηε ζηάζκε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.  Δπνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαηάξηηζεο ζηεξίδεηαη ζε νηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

 Σν 1987 ε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ επαλαθέξεη ηε λενιαία ζην θέληξν 

ησλ εμειίμεσλ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο νη αιιεπάιιειεο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο απαηηνχλ πνιιαπιή αλζξψπηλε παξέκβαζε. Oη λένη 

                                                      
5
 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx
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πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε δσή ηνπ ελειίθνπ. Γεληθφηεξα ζηελ πεξίνδν 1986-1992 ε 

Δπηηξνπή Παηδείαο παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε ζηελ πινπνίεζε θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

δξάζεο κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο παηδείαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζε 

εζληθφ επίπεδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκβνιή ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ηεο ζπλνρήο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

 Σν 1988 αζθείηαη θξηηηθή ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Έλσζεο θαη ην 

θάζκα ησλ θνηλνηηθψλ επηδηψμεσλ πεξηβάιιεηαη απφ ηηο ηζηνξηθέο, ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ηηο 

θνηλσληθέο αμίεο ηεο Δπξψπεο (Σζανχζεο, 2000). Με εκθαλή ηελ επηθέληξσζε ζηελ 

επξσπατθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνσζνχληαη δξάζεηο πνπ ζθξάγηζαλ ηελ εμέιημε ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ εθπαίδεπζεο θαη θάπνηεο επηβηψλνπλ κέρξη ζήκεξα. 

 χκβαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο 

Φισξεληίαο
6
 ην νπνίν πξνσζεί ηε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα ζρεηηθά κε δηάθνξα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδεη ε επξσπατθή θνηλσλία γχξσ απφ ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε. Σν 

Ηλζηηηνχην εμεηδηθεχεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ λνκηθψλ επηζηεκψλ. 

 Τηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus
7
 κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή 

αλαγλψξηζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη δηπισκάησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

 Τηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο COMMET
8
 γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ. 

 Τηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PETRA
9
 γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ λέσλ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηελ ελήιηθε θαη επαγγεικαηηθή δσή. 

 Τηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο LINGUA
10

 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γισζζνκάζεηαο θαη 

ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ζηηο γιψζζεο ηεο Έλσζεο. 

 Τηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο EUROTECNET
11

 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηξέρνπζεο θαη νη 

                                                      
6
 http://www.eui.eu/Home.aspx 

7
 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm 

8
 http://www.project-comet.eu/ 

9
 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11012 

b_en.ht 

 
10

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm 
11

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11017

_en.ht 

 

http://www.eui.eu/Home.aspx
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm
http://www.project-comet.eu/
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11012b_en.ht
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11017_en.ht
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11017_en.ht
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κειινληηθέο ηερλνινγηθέο αιιαγέο νη νπνίεο επηδξνχλ ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εξγαζία, ηα 

αλαγθαία ηππηθά πξνζφληα θαη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο. 

 Θεζκνζέηεζε ηνπ δηθηχνπ Eurydice
12

 ην νπνίν θαζηεξψζεθε απφ ηελ ΔΟΚ ην 1980. 

Απνηειείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία ηελ νπνία δεκηνχξγεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζηηο Βξπμέιιεο θαη ηηο Δζληθέο Τπεξεζίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα αληίζηνηρα 

Τπνπξγεία Παηδείαο φισλ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην Δπξσπατθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Πξφγξακκα σθξάηεο. Κεληξηθφο ζθνπφο ηνπ δηθηχνπ είλαη ε ζπγθέληξσζε, ε 

παξαθνινχζεζε, ε επεμεξγαζία θαη ε παξνρή αμηφπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο πιεξνθφξεζεο 

πνπ αθνξά ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ ηα δηέπνπλ ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε. 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1989-1992  ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζεηεί θνηλνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζηνπο ηνκείο πνπ θξίλεη φηη παξνπζηάδνπλ πξνηεξαηφηεηα ή είλαη ζεκαληηθνί 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

Δίλαη βήκαηα πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ράξαμεο πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Τινπνηνχληαη θπξίσο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ απαζρφιεζε: 

 Ζ πξσηνβνπιία Euroform
13

 γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επαγγεικαηηθψλ εηδηθεχζεσλ, 

λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. 

 Ζ πξσηνβνπιία Now
14

 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο 

 Ζ πξσηνβνπιία Horizon
15

 γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλεθηνχζεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

2.1.3.Η πεξίνδνο 1992-2000: Πεξίνδνο ζεζκνζέηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Υψξνπ 

 ηαζκφ ζηελ εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζε απηή ηελ πεξίνδν 

απνηειεί ε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1992 θαη ηέζεθε ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1993. Με ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ε Κνηλφηεηα πξνρψξεζε 

ζαθψο πέξαλ ηνπ αξρηθνχ νηθνλνκηθνχ ηεο ζηφρνπ, δειαδή ηελ πινπνίεζε κηαο θνηλήο 

αγνξάο, θαη νη πνιηηηθέο ηεο θηινδνμίεο ήξζαλ ζην πξνζθήλην. Ζ ζπλζήθε θαζηεξψλεη 

θνηλνηηθέο πνιηηηθέο ζε έμη λένπο ηνκείο :  

 Γηεπξσπατθά δίθηπα 

 Βηνκεραληθή πνιηηηθή 

                                                      
12

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ 
13

 http://www.euroformrfs.it/?page_id=196&lang=en 
14

 http://ec.europa.eu/index_en.htm 
15http://ec.europa.eu/index_en.htm 
  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
http://www.euroformrfs.it/?page_id=196&lang=en
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/index_en.htm
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 Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ 

 Πνιηηηζκφο 

 Νενιαία 

 Δθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

 Ζ εθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο επίζεκνο θνξέαο άζθεζεο πνιηηηθήο θαη 

ζεκειηψλεηαη πάλσ ζε λνκηθέο βάζεηο θαη εθαξκφζηκεο δηαηάμεηο. Απηή ε κεηαβνιή νδεγεί 

ζηελ ίδξπζε κίαο λέαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη έρεη ηελ 

επζχλε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. ηε ζπλζήθε πξνζαξηάηαη ην Κνηλσληθφ 

Πξσηφθνιιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν  νη θνηλνηηθέο αξκνδηφηεηεο επεθηείλνληαη θαη ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνκέα. Οη ζηφρνη ηνπ πξσηφθνιινπ ζπλίζηαληαη ζηελ θαηάιιειε θνηλσληθή 

πξνζηαζία, ζηε δηεχξπλζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα 

λα δηαζθαιηζηεί πςειφ θαη βηψζηκν επίπεδν απαζρφιεζεο, ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ πνπ 

απνθιείνληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κεηαμχ 

ηνπο, ηε θνηηεηηθή θαη καζεηηθή θηλεηηθφηεηα, ηε ζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε 

ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Μία απφ ηηο κεγάιεο θαηλνηνκίεο ηεο ζπλζήθεο είλαη ε θαζηέξσζε επξσπατθήο ηζαγέλεηαο ε 

νπνία πξνζηίζεηαη ζηελ εζληθή ηζαγέλεηα. Κάζε πνιίηεο πνπ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ελφο 

θξάηνπο κέινπο είλαη ηαπηφρξνλα θαη πνιίηεο ηεο Έλσζεο. Σα θξάηε κέιε έρνληαο επίγλσζε 

ηεο εμέιημεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ησλ κειινληηθψλ δηεπξχλζεσλ θαη ησλ 

αλαγθαίσλ ζεζκηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζπκπεξηέιαβαλ ζηε ζπλζήθε κία ξήηξα αλαζεψξεζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνέβιεπε ηε ζχγθιεζε δηαθπβεξλεηηθήο δηάζθεςεο ην 1996.  

Ζ δηάζθεςε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ην 

1997. 

 Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ
16

 πξνέβε ζε κηθξέο αιιαγέο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Ζ θπξηφηεξε αθνξνχζε ζηελ επέθηαζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλαπφθαζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γχν ρξφληα λσξίηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1995, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηε Λεπθή Βίβιν
17

 γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε κε ηίηιν 

«Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε. Πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» (Teaching and Learning-

Towards the learning society, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1995). Τπήξμε κία απφ ηηο πην 

ζπγθξνηεκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο Έλσζεο λα εληάμεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ζην 

θέληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα ηελ επηδίσμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

(Παζηάο, 2006). ηε Λεπθή Βίβιν θαηαγξάθνληαη ηξεηο θαηαιπηηθνί παξάγνληεο γηα ηε 

κεηάβαζε ηεο Δπξψπεο ζε κία λέα κνξθή θνηλσλίαο. Ζ δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

                                                      
16

 http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html 
17

 http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf
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πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ε πίεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε επηζηεκνληθή 

αλάπηπμε απαηηνχλ ηε κεηαιιαγή ηεο θαηάξηηζεο ζε ζηνηρείν πξνζαξκνγήο θαη εμέιημεο. 

Απνθηά ζεκαζία ε γεληθή κφξθσζε πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

δηάθνξα ζπκβάληα θαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο. Δμίζνπ ζεκαληηθή 

θξίλεηαη ε ηθαλφηεηα απαζρφιεζεο ε νπνία θαηαδεηθλχεηαη κε ηα πξνζφληα πνπ εμαζθαιίδεη 

ε ηππηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη κε εθείλα ηα πξνζφληα πνπ έλα άηνκν απνθηά κέζα ζε έλα 

πιαίζην αλεπίζεκεο θαη άηππεο κάζεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη αλαγθαία ε 

δηακφξθσζε ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ. 

πλνιηθά ηνλίδεηαη ε επζχλε ηνπ θάζε αηφκνπ γηα ηελ απφθηεζε εθνδίσλ ζηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Λεπθήο Βίβινπ απνηέιεζε ηελ ππμίδα γηα πνιιά 

απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ηεο λέαο ρηιηεηίαο. Άκεζε ήηαλ, γηα 

παξάδεηγκα, ε ζέζπηζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο πνπ είλαη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε 

δηα βίνπ κάζεζε. Δίλαη επίζεο θαλεξή, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηε «δηα βίνπ κάζεζε γηα φινπο» ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα ηππηθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ην ξφιν ηνπο ζηε δηα βίνπ κάζεζε.  

 Ο ρψξνο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απνηέιεζε άιιν έλαλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο 

ησλ αξρψλ ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Με ηε Γηαθήξπμε ηεο νξβφλλεο ηνλ 

Μάτν ηνπ 1998 ηέζεθε σο ζηφρνο ε ελίζρπζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

ζπνπδαζηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Απνθαζίζηεθε παξάιιεια ε πξνψζεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ. Έλα ρξφλν 

αξγφηεξα, ε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα
18

, εγθαηλίαζε νπζηαζηηθά ζηελ Δπξψπε κία λέα κνξθή 

δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε. Ζ δξάζε αλαπηχζζεηαη παξάιιεια κε άιιεο ππεξεζληθέο 

πξσηνβνπιίεο ζην εζσηεξηθφ ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γηαδηθαζίαο 

ηεο Ληζαβφλαο, θαη ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο. Οη πνιηηηθέο απηέο αληαλαθινχλ ην βαζκφ ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ 

ξφινπ ηεο γλψζεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ 

επηδηψμεσλ ηεο Δπξψπεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ελφο λένπ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ 

εξγαζίαο πνπ δηακνξθψλεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη ζηηο δεκνζηνλνκηθέο πηέζεηο 

πνπ αζθεί ε απμαλφκελε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε. ην πιαίζην απηφ ε Δπξψπε 

πξνζβιέπεη ζε έλαλ ηχπν νηθνλνκηθήο θαη εξγαζηαθήο αλάπηπμεο πνπ ελζσκαηψλνπλ πςειφ 

επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εηδίθεπζεο ψζηε λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ην θνηλσληθφ 

ηεο κνληέιν. Σα πνιηηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ, ε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία πνπ πξνβιέπεη ε Μπνιφληα θαη ε Αλνηρηή Μέζνδνο 

                                                      
18

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el

.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_el.htm
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πληνληζκνχ πνπ πξνβιέπεη ε Ληζαβφλα, παξά ηνλ θαηλνηφκν ραξαθηήξα ηνπο γηα ηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζεσξνχληαη ζρεηηθά αδχλακα. Ζ αδπλακία έγθεηηαη ζηνλ κε 

ππνρξεσηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη φηη ε πινπνίεζε απνηειεί εζληθή ππφζεζε. Ζ αλάγθε 

απνηξνπήο ηεο εζληθήο απνκφλσζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαίλεηαη λα 

απνηειεί ηζρπξή θηλεηήξηα δχλακε γηα δηεζλή ζπλεξγαζία αθφκε θαη ζε ηνκείο πνπ 

παξαδνζηαθά εληάζζνληαλ ζην ζθιεξφ ππξήλα ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο, φπσο απηφο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Πξάγαο
19

 ην 2001 ζπδεηήζεθε ε δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

Μπνιφληα, έγηλαλ επηζεκάλζεηο γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, γηα ηε δηαζπλνξηαθή εθπαίδεπζε 

θαη ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εζληθψλ 

ελψζεσλ θνηηεηψλ. ηε ζχλνδν ησλ ππνπξγψλ παηδείαο ζην Βεξνιίλν ην 2003 θαζνξίζηεθαλ 

κε κία ζεηξά αξρψλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ. 

Παξάιιεια απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ.  

Σελ ίδηα πεξίνδν ζπζηήλνληαη πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ππνγξακκίδνπλ γηα αθφκα κία 

θνξά ηελ επηδίσμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα εθαξκφδνληαη δξάζεηο πεξηθεξεηαθνχ θαη 

ηνπηθνχ ραξαθηήξα. Απφ ηηο πην γλσζηέο, θαη ίζσο πην επηηπρεκέλεο, είλαη ε πξσηνβνπιία 

Employment. ηφρνη ηεο πξσηνβνπιίαο ππήξμαλ: 

 ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ γηα άληξεο θαη γπλαίθεο ζρεηηθά κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 ε ελδπλάκσζε δξάζεσλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο γηα επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

απνθιεηζκέλεο ή κε θίλδπλν λα απνθιεηζηνχλ.  

 ε πξφζβαζε ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε πξνψζεζε 

ζηαζεξψλ πξννπηηθψλ απαζρφιεζήο ηνπο. 

 Ζ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ε επαλέληαμε ζε θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

γηα ηηο  ειηθίεο 16-24 ρσξίο ή κε αλεπαξθή βαζηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα. 

 Άιια πξνγξάκκαηα ήηαλ ην Αdapt ην νπνίν πξνέβιεπε: 

 βνήζεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ  

 βειηίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο  

 αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιεθζεί ε αλεξγία 

 πξφβιεςε θαη επηηάρπλζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη λέσλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

έκθαζε ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.  

                                                      
19

 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/PRAGUE_COMM

UNIQUE.pdf 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
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Tα πξναλαθεξφκελα πξνγξάκκαηα ζπλδπάζηεθαλ ηκεκαηηθά κε ην πξφγξακκα 

Interreg θαη ην πξφγξακκα Urban. Σν Interreg πξνσζνχζε ηελ ηδέα φηη   ηα εζληθά ζχλνξα δελ 

πξέπεη λα είλαη εκπφδηα γηα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ηελ ελνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ 

εδάθνπο. Σν Urban ππνζηήξηδε δξάζεηο γηα ηελ  νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαδσνγφλεζε 

ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο κε ζηφρν ηελ αεηθφξν αζηηθή αλάπηπμε. 

 

2.1.4. Η πεξίνδνο 2000 έσο ζήκεξα: Η Δπξσπατθή Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ζην πιαίζην 

ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο 

 ηηο 23 θαη 24 Μαξηίνπ ηνπ 2000 ην έθηαθην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο 

πξνέθπςε απφ ηε βνχιεζε λα δνζεί κηα λέα ψζεζε ζηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, ζε κηα πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ήηαλ ε πιένλ επνίσλε γηα ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 Ζ δηα βίνπ κάζεζε αλαδεηθλχεηαη σο ην θχξην κέζν εμαζθάιηζεο λέσλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αληαγσληζηηθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη σο ην βαζηθφ παξάγνληα θαιιηέξγεηαο ηνπ λένπ θνηλσληθνχ ηεο κνληέινπ πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ επηδίσμε ηεο άξζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Πξνζδηνξίδνληαη νη ηξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηνρνζεηεκέλεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε ηππηθή, ε κε ηππηθή θαη 

ε άηππε εθπαίδεπζε πξψηε θνξά ζε λνκνζεηηθφ θείκελν. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη 

ν φξνο «δηα βίνπ κάζεζε» ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζην ρξφλν, δειαδή κάζεζε ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο είηε ζπλερψο είηε πεξηνδηθά. Καζίζηαηαη πην ζαθήο ε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο ηππηθήο, ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο θαη έηζη 

ρξήζηκεο θαη επράξηζηεο γλψζεηο κπνξεί λα ηηο απνθηήζεη θαλείο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ζηηο θνηλσληθέο επαθέο ηνπ, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

εξγαζηαθή δσή. Ζ κάζεζε είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ ηφπν 

θαη ηνλ ρξφλν.   

 Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη γηα ηε κεηάβαζε πξνο ηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην πξφγξακκα θχθισλ εξγαζίαο 

«Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 2010». Σα θξάηε κέιε δεζκεχηεθαλ λα πινπνηήζνπλ ηηο 

πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε έσο ην 2006. Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αλαδεηθλχνληαη: α) νη ζπκπξάμεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

(εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ παξερφλησλ εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο (ζρνιείσλ, παλεπηζηεκίσλ θ.η.ι.) θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ηελ επξεία 

έλλνηα (επηρεηξήζεσλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηνπηθψλ ζσκαηείσλ θ.η.ι.), β) ε αλίρλεπζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπφκελνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, γ) ε 

εμεχξεζε πφξσλ κε ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ε 

εμεχξεζε λέσλ κνληέισλ επέλδπζεο, δ) ε αχμεζε ηεο πξφζβαζε ζε επθαηξίεο γηα κάζεζε, 
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ηδίσο κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ κάζεζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη κε 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ε) ε αχμεζε ηεο πξφζβαζεο 

κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ (π.ρ. κεηνλφηεηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

αγξνηηθνί πιεζπζκνί) θαη ζη) ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο καζεζηαθήο κεζνδνινγίαο θαη ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ πξνέξρνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο).  

 Οη παξαπάλσ ζηφρνη δελ επηηεχρζεθαλ ζηνλ πξνζδνθψκελν βαζκφ θαη ρξφλν θαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζπκπεξηέιαβε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε 2010» ζε έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην θχθισλ εξγαζίαο κε ηίηιν «Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε 2020» κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ απνκέλνπλ φζνλ αθνξά 

ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξψπεο βαζηζκέλεο ζηε γλψζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο γηα φινπο. Καζνξηζηηθφ είλαη ην πξφγξακκα δξάζεο επνλνκαδφκελν σο 

«Πξφγξακκα γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε 2007-2013». Οη ζηξαηεγηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηιακβάλνπλ ζπλδξνκή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ επθαηξηψλ γηα δηά βίνπ κάζεζε, ελίζρπζε ηεο ζπκβνιήο ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ ελεξγφ άζθεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ζηνλ 

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε ηνπ 

αηφκνπ, ζπλδξνκή ζηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ αηφκσλ φισλ ησλ ειηθηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ 

κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ, ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ κέζσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε κε αλαγλψξηζε ησλ 

επξσπατθψλ αμηψλ θαζψο θαη ηεο αλνρήο θαη ζεβαζκνχ γηα άιινπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο 

ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο βέιηηζηεο ρξήζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηεο αληαιιαγήο θαιψλ 

πξαθηηθψλ. 

 Οη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη καζεηέο, ζπνπδαζηέο, εθπαηδεπφκελνη θαη 

ελήιηθνη δηδαζθφκελνη θάζε θαηεγνξία εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ άηνκα απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνί πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, άηνκα θαη νξγαληζκνί αξκφδηνη γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, επηρεηξήζεηο, θνηλσληθνί 

εηαίξνη θαη νη νξγαλψζεηο ηνπο ζε φια ηα επίπεδα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηκειεηεξίσλ, θνξείο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πξνζαλαηνιηζκνχ, ζπκβνπιεπηηθήο θαη πιεξνθφξεζεο, ελψζεηο ζπκκεηερφλησλ, 
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γνλείο ή εθπαηδεπηηθνί, εξεπλεηηθά θέληξα θαη νξγαληζκνί, κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, 

νξγαληζκνί εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ). 

 Ζ νηθνλνκηθή χθεζε επηηαρχλεη ηελ επηζηξάηεπζε επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 

θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαηαξηίδεη γηα ηε δεθαεηία 2010-2010 ηελ αλαπηπμηαθφ πιέγκα 

πξσηνβνπιηψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ «Δπξψπε 2020».  

ε έλαλ κεηαβαιιφκελν θφζκν, ζέινπκε ε ΔΔ επηδηψθεη λα γίλεη κηα έμππλε, βηψζηκε θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκία (Ball,2009). Απηέο νη ηξεηο αιιεινζπκπιεξνχκελεο 

πξνηεξαηφηεηεο ζα βνεζήζνπλ ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα επηηχρνπλ πςειά επίπεδα 

απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Έλσζε ζέηεη 

πέληε θηιφδνμνπο ζηφρνπο – γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ θαηλνηνκία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαη ην θιίκα/ηελ ελέξγεηα – πξνο επίηεπμε κέρξη ην 2020. Κάζε θξάηνο 

κέινο έρεη πηνζεηήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ εζληθνχο ζηφρνπο ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο 

ηνκείο. πγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν ζηεξίδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή απηή.  

 Σα πξνβιήκαηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο  αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην 

επηά εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ:  

 Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε
20

 

 Έλσζε Καηλνηνκίαο
21

 

 Νενιαία ζε θίλεζε
22

 

 Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο ηεο
23

  

 Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
24

 

 Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο
25

 

 

2.1.4.1. Η εληαηηθή πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηελ Δπξψπε 

Eίλαη γεγνλφο φηη ε δηα βίνπ κάζεζε αλαδεηθλχεηαη σο ην θχξην κέζν εμαζθάιηζεο 

λέσλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αληαγσληζηηθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη σο ην βαζηθφ παξάγνληα θαιιηέξγεηαο ηνπ λένπ θνηλσληθνχ ηεο 

κνληέινπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηδίσμε ηεο άξζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκφ. Οη επηδηψμεηο 

απηέο ππνζηεξίδνληαη απφ εξγαιεία πηζηνπνίεζεο θαη αξρέο γηα ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, 

απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EL:PDF 
21

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1288_el.htm 
22

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=el 
23

 http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_el.htm 
24http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-

policy/index_en.htm 
25

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=958 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EL:PDF
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θαηάξηηζεο, απφ δίθηπα θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ θαη απφ δηαθξηηά φξγαλα ιήςεο 

απνθάζεσλ: 

 

Πηζηνπνίεζε 

 ηνλ ηνκέα ηεο πηζηνπνίεζεο, ε ΔΔ αλέπηπμε έλα πεδίν εζεινληηθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ: ηελ επνλνκαδφκελε δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο
26

 

θαη αλαθνίλσζε ηνπ Διζίλθη (2006). Σα θξάηε κέιε καδί κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, 

ζέζπηζαλ θνηλά επξσπατθά εξγαιεία θαη αξρέο, φπσο ην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (EQF)
27

, ην Δπξσπατθφ χζηεκα Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (ECVET)
28

, ην Δπξσδηαβαηήξην (Europass)
29

, 

ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (EQAVET)
30

, αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ επηθχξσζε ηεο κε 

ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο
31

 θαη αξρέο δηά βίνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

ζπκβνπιεπηηθή
32

. Σα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη αξρέο απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην, ν 

αληίθηππνο ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλεπή εθαξκνγή ηνπο θαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αιιειεπηδξνχλ. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζα εληζρχζεη ηε δηαθάλεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, ζα πξναγάγεη δηαθάλεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, έλαλ ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν επηθχξσζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. 

Σα επξσπατθά εξγαιεία θαη αξρέο αλαπηχρζεθαλ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θαηά ηελ 

πεξίνδν 2004-09. Οη ζηφρνη, νη θαηεπζχλζεηο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ην ζχλνιφ ηνπο 

ζπκθσλήζεθαλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, ελψ ε επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ελαπφθεηηαη ζηα 

θξάηε κέιε. Ζ αλάπηπμε επξσπατθψλ εξγαιείσλ θαη αξρψλ έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ 

έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ πνιιψλ ελδηαθεξνκέλσλ: θπβεξλήζεσλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ, 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ, εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Οη ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζηα επξσπατθά εξγαιεία θαη νηθεηνζειψο: ε εθαξκνγή 

εξγαιείσλ θαη αξρψλ ζηεξίδεηαη ζε δηαβνπιεχζεηο ζπλελλφεζε, θαη φρη ζε επξσπατθή 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε. πλεπψο, ε αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ θξαηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ) ζεσξείηαη φηη είλαη απαξαίηεηε γηα λα ππάξμεη 

πξφνδνο. 

                                                      
26

 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0018_

el.htm 
27

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm 
28

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm 
29

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/europass_en.htm 
30

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqavet_en.htm 
31

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_en.htm 
32

 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/guidance_en.htm 
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Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
33

 

Κάπνηα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ζεκεία αλαθνξάο θαη 

ππιψλεο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ηα: α)Comenius ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηηο επηκέξνπο δξάζεηο Comenius ζρνιηθέο ζπκπξάμεηο (Comenius School 

Partnerships), ζπκπξάμεηο Comenius Regio, ελδνυπεξεζηαθή Καηάξηηζε Δθπαηδεπηηθψλ 

(Comenius In-service training), ηνπνζέηεζε/ππνδνρή κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέζεηο 

βνεζνχ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (Comenius Assistantships), αηνκηθή θηλεηηθφηεηα 

καζεηψλ Comenius θαη πξνπαξαζθεπαζηηθέο επηζθέςεηο Comenius (Comenius Preparatory 

Visits), β) ην πξφγξακκα Erasmus πνπ πεξηιακβάλεη ηηο απνθεληξσκέλεο δξάζεηο 

θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο, γηα πξαθηηθή άζθεζε, θηλεηηθφηεηα θαζεγεηψλ γηα 

δηδαζθαιία, θηλεηηθφηεηα Ηδξπκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο γηα επηκφξθσζε, φκηινπο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, εληαηηθά πξνγξάκκαηα Erasmus, Δληαηηθά γισζζηθά καζήκαηα Erasmus 

θαη Πξνπαξαζθεπαζηηθέο Δπηζθέςεηο. Δπίζεο θεληξηθέο δξάζεηο ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε 

γίλεηαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ Θεκάησλ θαη 

Πνιηηηζκνχ- EACEA). Δπίζεο Γίθηπα, Πνιπκεξή ρέδηα θαη ζπλνδεπηηθά κέηξα, γ) ην 

πξφγξακκα Jean Monnet, δ) ην πξφγξακκα Lingua, ε) ην LINGUA 2, ζη) ην Tempus θαη δ) ην 

Arion. Δπηπιένλ πξνγξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ηνπο θνξείο ησλ επηδηψμεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα είλαη ην Naric, ην Media Plus, ην πξφγξακκα Minerva, ην 

Impact, ην πξφγξακκα Youth/Νέα Γεληά ζε δξάζε, νη δξάζεηο Πξφγξακκα Πνιηηηζκφο 2007-

2013 θαη Πξφγξακκα Οηθνινγηθά ρνιεία, ην Πξφγξακκα e-twinning θαη ην Grundtvig. 

Άιια πξνγξάκκαηα πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη ε Άλνημε ηεο Δπξψπεο θαη 

ηα εμεηδηθεπκέλα Hands on Brains on, eMapps, Nucleus, Scienceduc, Science on Stage θαη ην 

VOLVOX. 

Σα πξνγξάκκαηα αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη ην 

πξφγξακκα Leonardo da Vinci, ην Force θαη νη επνλνκαδφκελεο Γξάζεηο Μαξία Κηνπξί/ 

Δλίζρπζε εξεπλεηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. 

Με ηε ζεηξά ηνπ ην Eγθάξζην πξφγξακκα θαιχπηεη θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

μεπεξλνχλ ηα φξηα ησλ ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ. Σν εγθάξζην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο: ππνζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο πνιηηηθψλ θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηά βίνπ κάζεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Ληζζαβφλαο, ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο «Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε 2010» θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Μπνιφληα θαη ηεο Κνπεγράγεο θαη ησλ 

δηαδφρσλ ηνπο, επαξθήο παξνρή ζπγθξίζηκσλ δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθψλ θαη αλαιχζεσλ γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο πνιηηηθήο, παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
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ζηφρσλ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη εληνπηζκφο ηνκέσλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, 

πξνψζεζε ηεο εθκάζεζεο γισζζψλ θαη ππνζηήξημε ηεο γισζζηθήο πνηθηινκνξθίαο ζηα 

θξάηε κέιε ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκνπ πεξηερνκέλνπ, ππεξεζηψλ, παηδαγσγηθψλ 

κεζφδσλ θαη πξαθηηθήο κε βάζε ηηο ΣΠΔ, δηαζθάιηζε ηεο δεκνζίεπζεο, ηεο δηάδνζεο θαη ηεο 

ζπλεθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Γίθηπα 

 Ζ Δπξψπε επηδηψθνληαο λα θξαηήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, επελδχεη ζην πνιπηηκφηεξν θεθάιαηφ ηεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ ράξαμε 

πνιηηηθψλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή 

ηνπ ζηηο λέεο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, πνπ αλαιακβάλνπλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν ηελ 

ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή κηαο θνηλήο επξσπατθήο αληίιεςεο θαη πνξείαο. Οη θνξείο είλαη 

νη: EACEA - Eurydice unit
34

, EAEA - European Association for the Education of Adults
35

, 

EFVET- European Forum of Technical and Vocational Education and Training
36

, EUCIS -

LLL - Σhe European Civil Society Platform on Lifelong Learning
37

, ELGPN - European 

Lifelong Guidance Policy Network
38

, EUproVET - European Providers of Vocational 

Education & Training
39

, EURES - European Employment Services: Δπξσπατθφ Γίθηπν 

Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο
40

, EUROGUIDANCE
41

, PLOTEUS (Portal on Learning 

Opportunities throughout the European Space)
42

, EVTA-European Vocational Training 

Association
43

, REFERNET
44

 θαη  ―One Step Up‖ European Basic Skills Network (EBSN)
45

. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
34

 http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
35

 http://www.eaea.org/ 
36

 http://www.efvet.org/ 
37

 http://www.eucis-lll.eu/ 
38

 http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn 
39

 http://www.euprovet.eu/ 
40

 https://ec.europa.eu/eures/ 
41

 http://euroguidance.eu/ 
42

 http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=el 
43

 http://www.evta.eu/ 
44

 http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/Refernet/index.aspx 
45

http://www.basicskills.eu/activities/projects/implementation-of-the-european-agenda-for-

adult-learning/ 
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 Οξγαληζκνί 

    Οη νξγαληζκνί πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ Δπξψπε είλαη νη: CEDEFOP/European Centre for the Development of 

Vocational Training θαη ν νξγαληζκφο CRELL /Centre for Research on Lifelong 

LearningETF - European Training Foundation
46

.  

 

Όξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ
47

 

  Θεζκηθά φξγαλα, ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα, ρξεκαηνδνηηθά φξγαλα, δηνξγαληθέο 

ππεξεζίεο, νξγαληζκνί απνηεινχλ ηε δνκή ε νπνία επηηξέπεη ζηελ Έλσζε λα ιεηηνπξγεί. ηε 

βάζε απηήο ηεο δνκήο επξίζθεηαη ην «ζεζκηθφ ηξίγσλν» ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή πνπ εθπξνζσπεί ην γεληθφ ζπκθέξνλ ησλ Κνηλνηήησλ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

πνπ εθπξνζσπεί ηνπο ιανχο θαη ην πκβνχιην πνπ εθπξνζσπεί ηα θξάηε κέιε. Απηά ηα ηξία 

ζεζκηθά φξγαλα θαζνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη εθδίδνπλ ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη εμνπζίεο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο 

απηψλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη νη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ηηο δηέπνπλ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηηο ζπλζήθεο. 

  Σα ζεζκηθά φξγαλα είλαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Διεγθηηθφ ζπλέδξην. 

Σα ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα απνηεινχλ ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη 

ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Άιια φξγαλα αξκφδηα είλαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ, ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ν 

Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο.Οη απνθεληξσκέλνη νξγαληζκνί πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ βηψζηκε 

εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο είλαη ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία, ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Καηλνηνκίαο θαη 

Σερλνινγίαο (ΔΗΣ), Δπξσπατθφ Ίδξπκα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα 

γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Γηαβίσζεο θαη Δξγαζίαο, ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία, ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο Έξεπλαο, ν 

Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο Δθπαίδεπζεο, Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη ε 

Δπξσπατθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

ηε ζπλέρεηα επηρεηξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηηο ζεζκηθέο θπξίσο κεηαβνιέο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Οη δηνηθεηηθνί θνξείο θαη νη θνξείο παξνρήο δηα 

βίνπ κάζεζεο ζηελ Διιάδα θαηαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα I (ζει. 152). 
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2.2. Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

Σν 1929 ρξνλνινγείηαη ε πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηελ 

Διιάδα θπξίσο κε ηελ ίδξπζε Νπθηεξηλψλ ρνιψλ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θπξίσο ζε 

ελήιηθεο πνπ δελ είραλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζην ζρνιείν. Σν 1943 

ζπζηάζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ππεξεζίεο γηα ηελ  θαηαπνιέκεζε ηνπ 

αλαιθαβεηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε θεληξηθφ επίπεδν ε Κεληξηθή Δπηηξνπή 

Καηαπνιέκεζεο ηνπ Αλαιθαβεηηζκνχ (Κ.Δ.Κ.Α.) θαη ζε επίπεδν λνκψλ oη Ννκαξρηαθέο 

Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Ν.Δ.Λ.Δ.). 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αξρίδεη ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Λατθήο Δπηκφξθσζεο κε ηε δεκηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Δπηκφξθσζεο Δλειίθσλ ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ ηειεπηαία, κε λφκν ηνπ 1983 (Ν.1320/1983) αλαβαζκίδεηαη ζε Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Γ.Γ.Λ.Δ.). 

ηε ζπλέρεηα, κε ην Ν.1558/1985 γίλεηαη κεηαθνξά ηεο Γ.Γ.Λ.Δ. απφ ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ελψ ην Π.Γ. 132 ηνπ 1989 

νξίδεη ηε βαζηθή δηάξζξσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γ.Γ.Λ.Δ. Καηφπηλ ην Π.Γ. 386 ηνπ 

1991 κεηαθέξεη ηεο Γ.Γ.Λ.Δ. απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Σν 1995, ζχκθσλα κε ην Ν.2327/1995, ηδξχεηαη ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.), σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, θαη 

ζεζκνζεηείηαη ε ίδξπζε ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.E.) θαη ηνπ Κέληξνπ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Σν 

1997 κε ην Ν.2525/1997 ζεζκνζεηνχληαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο .Γ.Δ.), ζηα νπνία 

θνηηνχλ ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ελληάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηνπο ρνξεγείηαη κεηά απφ επηηπρή θνίηεζε ηίηινο ηζφηηκνο ηνπ Γπκλαζίνπ (ή Γεκνηηθνχ). 

  Σν 2001 κε ην Ν.2909/2001 ε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο 

κεηνλνκάδεηαη ζε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) θαη αλαιακβάλεη ην 

ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζηνλ απφδεκν ειιεληζκφ 

ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηα βίνπ κάζεζε. Με ηνλ ίδην λφκν (Ν.2909/2001, άξζξν 3) ην 

Η.Γ.ΔΚ.Δ. ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. θνπφο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

είλαη ε ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Γ.Γ.Δ.Δ. θαη ε 

πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Οη δξάζεηο ηνπ Η.Γ.Δ.Κ.Δ. 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ θνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο θαη απφ άιιεο πεγέο.  Σν 2003, κε 

ην Ν.3191/2003 ζεζκνζεηείηαη ην Δζληθφ χζηεκα χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε (Δ...Δ.Δ.Κ.Α.), πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αξρηθήο θαη πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο.  Δπηρεηξείηαη 
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ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αξρηθήο θαη ηεο πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο, ζην 

πιαίζην κηαο ζπλνιηθήο θαη νινθιεξσκέλεο  αληίιεςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Βαζηθή ζηφρεπζε 

ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηειηθά ε παξνρή ζε θάζε πνιίηε ηεο δπλαηφηεηαο λα 

πηζηνπνηεί ηα πξνζφληα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 

θαη ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. ην πιαίζην ηνπ Δ...Δ.Δ.Κ.Α. 

ιεηηνπξγνχλ θαη δηαζπλδένληαη ηα 6 αθφινπζα ζπζηήκαηα: χζηεκα Έξεπλαο ησλ Αλαγθψλ 

ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο, χζηεκα Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, χζηεκα Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, χζηεκα πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, 

χζηεκα Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Πξνζφλησλ θαη χζηεκα πκβνπιεπηηθήο, Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη χλδεζεο 

κε ηελ Αγνξά Δξγαζίαο. 

 Ππιψλεο ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ νη δχν εζληθνί θνξείο, ηo Δζληθφ 

Κέληξν Πηζηνπνίεζεο (Δ.ΚΔ.ΠΗ.) θαη ν Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), νη νπνίνη αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο 

θαη δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ απνηειέζκαηνο. Έηζη δεκηνπξγείηαη 

έλα εληαίν ζχζηεκα Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ζηε βάζε ησλ δχν απηψλ 

εζληθψλ θνξέσλ θαη πξνσζείηαη έλα ζαθέο θαη θαζνξηζκέλν πεξηβάιινλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ην νπνίν εγγπάηαη ζπλζήθεο αζθάιεηαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

Γηα ηελ ηππηθή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, κέζσ ηεο θνίηεζεο ζε εζπεξηλά Γπκλάζηα, Λχθεηα, 

Tερλνινγηθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.E.E.) θαη ΔΠΑ.Λ., ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ησλ 

λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. χκθσλα κε απηέο, δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο έρνπλ άηνκα, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πνπ 

απνδεδεηγκέλα εξγάδνληαη ηελ εκέξα γηα βηνπνξηζκφ. Γηα δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

καζεηψλ – ζηα εζπεξηλά ζρνιεία — παξέρεηαη απμεκέλν φξην απνπζηψλ – θαηά 30 σξηαίεο 

απνπζίεο απφ ην ζρνιείν.  ηνπο απνθνίηνπο ησλ εζπεξηλψλ Λπθείσλ, θάζε ηχπνπ, κε λφκν 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Παλεπηζηήκηα θαη Σ.Δ.Η.), 

θαζψο πξνβιέπεηαη εηδηθφ πνζνζηφ εηζαθηέσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ππνςεθίσλ.  

 Σν 2005, ζχκθσλα κε ην Ν.3369/2005 γηα ηε «πζηεκαηνπνίεζε ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο», ζπζηεκαηνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ ζπλφινπ ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ Φνξέσλ Παξνρήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Δλειίθσλ φζν θαη ησλ λέν-

ηδξπζέλησλ Φνξέσλ (φπσο ηα Ηλζηηηνχηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο) θαη δηέπεηαη απφ έλα 

νινθιεξσκέλν εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε. Καηαξρήλ ν ελ ιφγσ λφκνο 

γηα ηελ «Γηα Βίνπ Mάζεζε» αθνξά δπν πεδία:  1) ηε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε θαη 2) ηε Γηα 

Βίνπ Καηάξηηζε. Πξνο ηνλ ζπληνληζκφ παξνρήο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζπλίζηαηαη έλα 

ζπιινγηθφ φξγαλν κε ηελ νλνκαζία «Δζληθή Δπηηξνπή Γηα Bίνπ Δθπαίδεπζεο», κε 
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ζπκκεηνρή αξκφδησλ θνξέσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Σν ζπιινγηθφ απηφ φξγαλν 

εληνπίδεη ηηο αλάγθεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ζπληνλίδεη φινπο ηνπο 

θνξείο. χκθσλα κε ην λ.3369/2005: «Τπεξεζίεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο 

πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα, ηα νπνία δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε 

παξέρνπλ ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ελψ ζε απνθνίηνπο κέρξη θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο παξέρνπλ ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, νη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο 

Λατθήο Δπηκφξθσζεο, θαη ζε απνθνίηνπο κέρξη θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο νη ρνιέο 

Γνλέσλ. Γηα απνθνίηνπο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο) ην 

ξφιν απηφ αλαιακβάλνπλ ηα Ηλζηηηνχηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο Τπεξεζίεο Γηα Βίνπ 

Καηάξηηζεο πξνο απνθνίηνπο Τπνρξεσηηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο παξέρνπλ ηα 

Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Σα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο παξέρνπλ 

ππεξεζίεο Γηα Bίνπ Καηάξηηζεο ηφζν ζε απνθνίηνπο Τπνρξεσηηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, φζν θαη ζε απνθνίηνπο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα ηα Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζε αξθεηά Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ 

θαη είλαη α) πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθψλ 

Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΚΔΠΗ) θαη β) εληαγκέλα ζην Δζληθφ χζηεκα 

πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, παξακέλνπλ σο ρσξηζηέο δνκέο ζηα Ηδξχκαηα 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο». 

 Ζ Γηα Βίνπ Μάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ζεηξάο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ηα 

νπνία απνθέξνπλ ζπγθεθξηκέλε πηζηνπνίεζε. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαθνξνπνηνχληαη ζηε 

ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα θαη απνηεινχληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Αλάινγα 

κε ηε ζπλνιηθή ρξνληθή έθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνληαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

πηζηνπνηήζεηο. χκθσλα κε ην λ.3369/2005, ηα Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Καηάξηηζεο νδεγνχλ 

ζηελ απνλνκή «Πηζηνπνηεηηθνχ Γηα Βίνπ Καηάξηηζεο». Σα Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο, αλαιφγσο ηεο δηάξθεηάο ηνπο, νδεγνχλ ζηελ απνλνκή ησλ εμήο 

πηζηνπνηεηηθψλ: -α)Μέρξη 75 ψξεο ζε Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκφξθσζεο, β) Μέρξη 250 ψξεο ζε 

Πηζηνπνηεηηθφ Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

επειημία ηνπο, ελψ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ε Γηα Βίνπ Μάζεζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηελ κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ηδηαίηεξε 

πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

χλδεζεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε 

(Δ...Δ.Δ.Κ.Α.). Δλεξγνπνηψληαο ην Δ...Δ.Δ.Κ.Α. θαη πξνσζψληαο ηελ ππφζεζε ηεο 

εληαίαο πηζηνπνίεζεο, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ παξνρή ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

επηρεηξεί λα θαιχςεη φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο, ελψ κεξηκλά 

θαη γηα ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα δεκηνπξγήζνπλ θνξείο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κε ηειηθή ζηφρεπζε ηελ 
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ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο. ιεο νη πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλνιηθά ε 

πνιηηηθή γηα ηε Γηα Βίνπ Μάζεζε ζπληνλίδεηαη, πιένλ, κε βάζε ηνλ ελ ιφγσ λφκν, απφ έλα 

ζεζκνζεηεκέλν επηηειηθφ φξγαλν, ηελ Δπηηξνπή Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ζηελ νπνία κεηέρνπλ 

φινη νη εκπιεθφκελνη παξάγνληεο γηα ηα ζέκαηα ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

Ο Ν. 3879/2010, ν νπνίνο απνηειεί ην βαζηθφ λνκνζέηεκα γηα ηε ΓΒΜ, κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απφ ηνλ Ν. 3966/2011, πεξηιακβάλεη νξηζκνχο γηα βαζηθέο έλλνηεο ηεο ΓΒΜ 

δηάθξηζε ησλ θνξέσλ ηεο ΓΒΜ ζε θνξείο δηνίθεζεο θαη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ΓΒΜ 

πξφβιεςε σο ππιψλσλ ηεο ΓΒΜ αθελφο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αθεηέξνπ ηεο 

θαηάξηηζεο ζέζπηζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ παξαγσγή θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο πνιηηηθήο ΓΒΜ αλαβάζκηζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο 

θνξέσλ ηφζν δηνίθεζεο φζν θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ΓΒ Μ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ δνκψλ ΓΒΜ ζέζπηζε κεηξψσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 

(δνκψλ) ΓΒΜ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ. εκαληηθφηεξε αδπλακία ηνπ λφκνπ είλαη ε πξφβιεςε πιεζψξαο θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ γηα ηελ πιήξε ελεξγνπνίεζή ηνπ. Γχν ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 

δηαπηζηψλεηαη αδπλακία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ 

βαζκνχ λα εκπιαθνχλ ζηελ παξνρή ΓΒΜ, ζηελ θιίκαθα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Ν. 

3879/2010. Παξφια απηά έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ν. 

3879/2010, ελψ ε νξγάλσζε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ΓΒΜ ζε εληαίν πιαίζην εμαθνινπζεί 

λα απνηειεί κείδνλα ζηφρν θαη ησλ θνξέσλ ηνπ (Κφθθνο, 2005). 

  Με ηνλ Ν. 4093/2012 (Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο) 

εηζάγνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε δηάθνξα επίπεδα, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε 

ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ΓΒΜ: 

 Ζ αξκνδηφηεηα αδεηνδφηεζεο ησλ ηδησηηθψλ ΗΔΚ αλαηίζεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, αληί ηνπ Δζληθφο Οξγαληζκφο 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ), ν νπνίνο 

πεξηνξίδεηαη ζε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα. 

 Δηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ Κέληξνπ ΓΒΜ επηπέδνπ Η θαη Κέληξνπ ΓΒΜ επηπέδνπ ΗΗ, ζηα 

νπνία ρνξεγείηαη άδεηα απφ ην Γ.. ηνπ ΔΟΠΠΔΠ. Ζ δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε ηελ 

θηηξηνινγηθή ππνδνκή. 

 Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 10 παξ. 6 ηνπ Ν. 3879/2010, πνπ πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε 

Δξγαζηεξίσλ Διεπζέξσλ πνπδψλ. Πιένλ νη δνκέο απηέο νλνκάδνληαη Κέληξα Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο επηπέδνπ Η. 

 Γηα ηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ ΗΔΚ θαη ΚΓΒΜ επηπέδνπ ΗΗ απφ ηελ άπνςε ηεο θηηξηαθήο 

ππνδνκήο απαηηνχληαη: πνιενδνκηθή άδεηα ρξήζεο εθπαηδεπηεξίνπ, επαξθήο θαη 
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νκνηφκνξθνο θσηηζκφο θαη εμαεξηζκφο, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηνπιάρηζηνλ 22 η.κ., αχιεηνο 

ρψξνο 3 η.κ. αλά εθπαηδεπφκελν, ππξνπξνζηαζία, πξφζβαζε ΑΜΔΑ. 

 Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεη θαη ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ ΚΓΒΜ Η & ΗΗ, ησλ 

ηδησηηθψλ ΗΔΚ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζ ρξφλνπο εθηφο δηδαθηηθνχ σξαξίνπ γηα ηελ 

παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Πξνβιέπεηαη ε έληαμε ησλ δεκνζίσλ ΗΔΚ ζηηο Πεξηθέξεηεο απφ ηελ 30-6-2013. 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ΗΔΚ αλήθεη ζηηο 

Πεξηθέξεηεο, ελψ ε δηακφξθσζε θαη επνπηεία εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ζηε ΓΓΓΒΜ. 

 Δπηηξέπεηαη ε ζπζηέγαζε θαη ε απφ θνηλνχ πξνβνιή, αλαγγειία, γλσζηνπνίεζε, 

δηαθήκηζε ή επηγξαθή ησλ κνλάδσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πνπ αδεηνδνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δελ επηηξέπεηαη αλ πξνθαιείηαη ζχγρπζε ή θίλδπλνο ζχγρπζεο ή 

παξαπιάλεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πάξνρν ησλ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ην είδνο ην επίπεδν θαη ηνλ απνλεκφκελν ηίηιν ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ.  

 Καηαξγείηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δηαθεκίζεσλ ησλ ηδησηηθψλ ΗΔΚ, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 Καηαξγείηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ ΚΔΚ απφ ηνλ ΔΟΠΠΔΠ. 

 

ην θεθάιαην απηφ δηαηξέμακε παξάγνληεο νη νπνίνη, εηδηθφηεξα ζήκεξα, 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο κέζα ζην ρψξν ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζε επίπεδν εζληθφ, 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ. Έγηλε επίζεο ε πξνζπάζεηα λα απνδνζνχλ κε ζρεηηθή ζπληνκία νη 

θπξηφηεξνη λνκνζεηηθνί ππιψλεο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

ην επφκελν θεθάιαην μεδηπιψλεηαη ε ζεσξεηηθή αλάιπζε ζηε βάζε ηεο νπνίαο 

αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη εμεηάδνληαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. 

 

3. Θεσξεηηθφ Μέξνο 

 Σν παξφλ θεθάιαην πεξηέρεη ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ελζσκάησζε θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο 

ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο θνηλσλίαο. Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζην ρψξν ηεο 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο εηζρσξεί ην ιεμηιφγην ηεο επηινγήο, ηεο βειηίσζεο, ηεο πνηφηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Καη εμεηάδνληαη νη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο νη 

θνηλσληθέο αμίεο ηεο εθπαίδεπζεο, απφξξνηα ηεο ζεκαζίαο πνπ ηεο δηλφηαλ αλέθαζελ, 

παξακεξίδνληαη θαη ε αμία ηεο σο ζπιινγηθφ δεκφζην αγαζφ αξρίδεη λα παξαθάκπηεηαη 

ζπλεηδεηά. Άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο θεξδίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο 

ζηε δεκφζηα θαη ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ. 
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 Οη Ball θαη Youdell (2007) εθθηλψληαο απφ ηελ θεθαιπκκέλε ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο πξνρσξνχλ ζε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηα αλαπηπγκέλα θαη αλαπηπζζφκελα θξάηε ηεο πθειίνπ ζεκεηψλνληαο, σο 

πιένλ θαηαιπηηθή απφ ηηο αιιαγέο, εθείλε ηεο ππφζηαζεο ηνπ θξάηνπο. Ζ επηζπκία ησλ 

θξαηψλ είλαη λα πεηξακαηηζηνχλ πιένλ κε δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Οη εκπεηξίεο πνπ γέλλεζε κέζα ζην ρξφλν ε έλλνηα θξάηνο ην έθαλε 

ζχκθπην κε ηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο θαη ηεο θαηαζθεπήο θαη ζηαδηαθά ζχκθπην κε ηελ 

επθαηξία ηεο επθηλεζίαο θαη ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο. Σα πνιηηηζκηθά επηηεχγκαηα αιιά 

θαη ηα πάζεο θχζεσο πξνβιήκαηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ είλαη ηέηνηεο εκπεηξίεο. Σν 

θξάηνο, ινηπφλ, είλαη έλαο ρψξνο πνπ κπνξεί λα γίλεη εχθακπηνο φηαλ ελαπνηίζεληαη ζε απηφλ 

νη θηινδνμίεο γηα λέεο εκπεηξίεο. Οη Ball θαη Youdell ηνπνζεηνχλ ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηελ 

νπνία έρεη απνθηήζεη ε εθπαίδεπζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηινδνμηψλ απηψλ. 

  Ζ κεηαηφπηζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ άκεζν θνξέα παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε ζπκκέηνρν ζε ζπκβάζεηο, ζηνλ ειεγθηή θαη ζηνλ αμηνινγεηή ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ έλα θάζκα θνξέσλ παξνρήο γίλεηαη εκθαλήο κε ηελ εκπινθή, φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, ηδησηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθήο. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα ηελ εθρψξεζε απφ ην θξάηνο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο· είλαη έλαο λένο ηχπνο θξαηηθήο δξάζεο. Ηδησηηθέο εηαηξείεο, εζεινληηθέο 

νκάδεο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ρνξεγνί θαη θηιαλζξσπηθνί θνξείο, δξνπλ σο 

παίθηεο-θιεηδηά ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ησλ ρσξψλ πςειήο εθβηνκεράληζεο, ησλ πξφζθαηα 

εθβηνκεραληζκέλσλ θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Ζ ζεκαζία ηεο δξάζεο ηνπο γίλεηαη 

κεγαιχηεξε κε ηελ απμαλφκελε επηξξνή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ πεδίσλ ηεο κε ηππηθήο 

θαη άηππεο εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο.  

 ην θέληξν ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ε παξνπζία ηνπ θξάηνπο σο δεκηνπξγνχ αγνξάο 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, σο παξαγσγνχ επθαηξηψλ, σο αλακνξθσηή θαη εθζπγρξνληζηή, 

έρεη άκεζεο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο θαη κία απφ απηέο είλαη ε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ζηε δηαρείξηζε δηθηχσλ. Με πνιχ απινχο φξνπο πξφθεηηαη γηα κεηαηφπηζε απφ ηελ 

θπβέξλεζε ζηε δηαθπβέξλεζε, δειαδή, γηα κεηαηφπηζε απφ ηελ θπβέξλεζε ελφο εληαίνπ 

θξάηνπο ζηε δηαθπβέξλεζε κέζσ δηαηχπσζεο ζηφρσλ, ειέγρνπ θαη ρξήζεο ελφο θάζκαηνο 

εκπιεθνκέλσλ θαη θνξέσλ παξνρήο γηα λα θαζνδεγεζεί ε πνιηηηθή θαη γηα λα δηαλεκεζνχλ 

πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο. Κάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηλνηνκηψλ, ησλ 

λέσλ ζρέζεσλ θαη ησλ αλαδπφκελσλ θνηλσληθψλ ζπκπξάμεσλ νη νπνίεο εκπιέθνληαη παίδεη 

ην δηθφ ηνπ ξφιν ζηελ εθ λένπ ζεκειίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε πξαθηηθέο ζπκβάζεσλ θαη 

πψιεζεο, κε επαθφινπζν ηε κεηαηξνπή ηεο ζε ζρήκα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. 

 Ζ λέα απηή κνξθή πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα ην αγνξαίν ηεο πξφζσπν, ζπγθξνηεί έλα λέν 

εζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη γηα ηνπο παξαγσγνχο. Μέζα ζε απηφ ην 
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λέν εζηθφ πεξηβάιινλ νη θνξείο εθπαίδεπζεο κπνχληαη ζε κηα θνπιηνχξα αηνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο ε νπνία εθδειψλεηαη σο επηβησηηζκφο (survivalism). Ζ εθπαίδεπζε 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ ηδησηηθφ αγαζφ ην νπνίν ππάξρεη πξνο φθεινο ησλ 

αηφκσλ θαη απνηηκάηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ εμσγελή ηνπ αμία, κε φξνπο ηππηθψλ 

πξνζφλησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ.  

 Οη Ball θαη Youdell ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπκε αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηη 

ζπκβαίλεη ψζηε λα εκπιαθνχκε ζε κηα αλνηρηή δεκφζηα αληηπαξάζεζε γηα ην κέιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηηο θνηλσλίεο καο. Σνπνζεηνχλ ην εξψηεκα φζν γίλεηαη πην θαζαξά: αθνξά ε 

εθπαίδεπζε ηελ παξνρή ηεο επθαηξίαο, ζε φια ηα παηδηά, ζε φινπο ηνπο λένπο άληξεο ή 

γπλαίθεο, λα  αλαπηχμνπλ ην ζχλνιν ηνπ δπλακηθνχ ηνπο σο πξφζσπα θαη σο κέιε ηεο 

θνηλσλίαο; Ή ζα γίλεη  ε εθπαίδεπζε κηα ππεξεζία πξνο πψιεζε ζε πειάηεο, πνπ απφ λεαξή 

ειηθία ζεσξνχληαη θαηαλαισηέο θαη ζηφρνη ηνπ κάξθεηηλγθ; 

 Ζ έλλνηα ηεο επθαηξίαο θαίλεηαη λα απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, θπξίσο 

γηα ηα λνήκαηα πνπ θξχβεη. Ο Σζνπθαιάο (2010) κειεηά ηελ επθαηξία ζε ζρέζε κε ηελ 

εξγαζηαθή απαζρφιεζε. Αλαθέξεηαη ζε κία βαζηθή αξρή ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληα πνπ 

κηιά γηα ηνλ «απαζρνιήζηκν» πνιίηε. Ζ έλλνηα απηή εθιακβάλεηαη απφ ηνλ Σζνπθαιά σο ε 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ πνιίηε ζε εππψιεην θαη ρξήζηκν ππνθείκελν ψζηε, εάλ δελ 

επηηχρεη λα θαηαζηεί εππψιεην, πξέπεη λα αηζζάλεηαη ελνρέο ή ελδέρεηαη λα κελ εμαζθαιίδεη 

αθφκε θαη ηνπο ζηνηρεηψδεηο φξνπο ηεο επηβίσζεο. Καη απηή ε κεηαζηξνθή κεηαζρεκαηίδεη 

φιν ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. ζνλ αθνξά ηε δηα βίνπ κάζεζε, ν Σζνπθαιάο επηζεκαίλεη φηη 

ην άηνκν δελ κπνξεί λα είλαη πνηέ βέβαην γηα ηηο επθαηξίεο πνπ αδξάηηεη θαη ηηο επηινγέο πνπ 

δηακνξθψλεη, θαζψο ε αγνξά εξγαζίαο αιιάδεη θαη ην άηνκν πξέπεη λα καζαίλεη κέρξη βαζένο 

γήξαηνο. Πξέπεη λα καζαίλεη γηα λα γίλεηαη απαζρνιήζηκν, ζε ζπλζήθεο κάιηζηα 

απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαπφθεπθηα ππαγνξεχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλαλέσζεο 

ησλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία επηιέγεη ηνπο φξνπο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο. Ζ πνιπζεκφηεηα 

ηνπ αλζξψπνπ έξρεηαη σο επαθφινπζν θαη απηή ε πνιπζεκφηεηα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα πξαθηηθψλ. Καη απηφ κπνξεί λα γίλεη επηηπρψο εάλ ην άηνκν 

απνδερηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. 

 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη γηα ηνλ Σζνπθαιά ην πξνζσπείν ηνπ αθξαίνπ αηνκηθηζκνχ. 

Σν άηνκν πξέπεη λα θηλείηαη επέιηθηα, δπλακηθά θαη ρξεζηκνζεξηθά ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα ηελ αλαλεψλεη θαη λα ηελ απνιακβάλεη επεηδή ηελ 

θαηέθηεζε κέζα ζηε δίλε ηεο αβεβαηφηεηαο πξνζπεξλψληαο θάζε είδνπο εκπφδηα, άςπρα θαη 

έκςπρα. Αλ ην θχξην γλψξηζκα ηεο επνρήο καο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξηδφκαζηε ηελ 

έιεπζε ηνπ «λένπ», ην δηθαίσκα ζηε «δηαθνξά» αλαδεηθλχεηαη ζε λέα θνηλσληθή ζεκαζία ε 

νπνία επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπ αηνκηθνχ κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηνπ εζληθνχ κε ην 

ππεξεζληθφ, ηνπ δεκφζηνπ κε ην ηδησηηθφ. Πξνθαιεί ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ φξσλ δηεθδίθεζεο 

κε εθείλνπο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ· ηεο εξγαζηαθήο ηνπ, ηεο 
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κνξθσηηθήο ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Ζ αλάδπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε 

δηαθνξά επηβάιιεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηελ 

θνηλσλία σο απνθιεηζηηθά ππεχζπλσλ ζηελ αλαδήηεζε θαη ζεκειίσζε ησλ δηθψλ ηνπο αμηψλ. 

πσο επηζεκαίλεη ν Σζνπθαιάο ηα άηνκα εγθαινχληαη λα νλνκάδνπλ θαη λα απννλνκάδνπλ 

ηα πξάγκαηα θαη ηνλ θφζκν, λα δηαγξάθνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο θαη λα επηδηψθνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο ιχζεηο ζηα αηνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Σν δηθαίσκα εθιακβάλεηαη σο κία αλνηρηή 

εμειηθηηθή πνξεία αμηψλ θαη θαλφλσλ πνπ ζπληζηνχλ έλαλ «αηνκηθφ πνιηηηζκφ». Σν άηνκν 

σο ψξηκνο δηαπξαγκαηεπηήο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δηαπιάζεη ηηο δηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο. 

Καηαζθεπάδεη ηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ θαη θπζηθά θαηαζθεπάδεηαη ην 

ίδην απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο. 

 Ο Σζνπθαιάο πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη κε ελδειερή ηξφπν ηε κεηνπζίσζε, ηελ 

αιιαγή πεξηερνκέλνπ θαη ηε κεηαηξνπή ελλνηψλ φπσο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο έηζη φπσο ηηο δηακφξθσζε θαη ηηο επηθνηλψλεζε ν επξσπατθφο δηαθσηηζκφο. Γηα 

ηνλ Σζνπθαιά ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα απέρνπλ αξθεηά απφ ην λα ζεσξνχληαη πνιηηηθά 

ελαξγείο πιένλ. Ζ ειεπζεξία εθθξάδεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα εθφζνλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε ζπκβνιηθά θαη πιηθά αγαζά, φπνηα θη αλ είλαη απηά, ηα νπνία 

άιινηε παξέρνληαλ απφ ην θξάηνο πξφλνηαο πνπ ηψξα αιιάδεη πεξηερφκελν. Οπζηαζηηθά ε 

ειεπζεξία δε ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο. Ζ ηζφηεηα κε ηε κνξθή 

ηζνλνκίαο θαη ηζνηηκίαο επθαηξηψλ είλαη έλαο δπλάκεη ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. Ο Σζνπθαιάο, φκσο, πξνβιεκαηίδεηαη έληνλα γηα ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο 

«ηζφηεηα επθαηξηψλ», εθφζνλ πηα ε πξαγκάησζή ηεο απαηηεί ηνλ αθξαίν αηνκηθηζκφ, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε πξνζσπηθή πξνθνπή κπνξεί λα αληηζηξαηεπηεί ηελ φπνηα επηδίσμε ζπιινγηθήο 

δηεθδίθεζεο ή αθφκε θαη ηελ πξνζσπηθή θηινδνμία ελφο άιινπ αηφκνπ. Γηεξεπλά ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη ζεκεξηλέο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο εμνπζίαο θαζηζηνχλ λνκνηειεηαθή ηε 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηδεψλ φπσο ε ειεπζεξία θαη ε αιιειεγγχε. 

Τπνζηεξίδεη φηη νη επθαηξίεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα είλαη δπλεηηθά πνιιέο θαη κπνξνχλ λα 

εμαζθεζνχλ ζε πνιινχο ρψξνπο, αιιά είλαη ζπγρξφλσο επίκνρζα πξαγκαηνπνηήζηκεο ιφγσ 

ηεο απνπζίαο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο εθ κέξνπο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ. Ζ άπεηξε 

απνδηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ ζπλπθαίλεηαη κε ηε ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ. 

 Ο Κνπδέιεο (2011) εμεηάδεη ηελ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θξίζε επηθέξεη 

θξαδαζκνχο ζην πεδίν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επθαηξηψλ. Υξεηάδεηαη λα θακθζνχλ 

αμηψζεηο θαη απαηηήζεηο θαη λα ακβιπλζνχλ νη πξννπηηθέο ησλ δηθαησκάησλ πξνο ράξηλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνφδνπ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο αξηζηείαο κεηαηξέπεηαη ζηελ 

πνιχζεκε έλλνηα ηεο επζχλεο πνπ θέξεη πιένλ ην άηνκν λα αλαβαζκίδεη δηαξθψο ηα 

πξνζφληα ηνπ θαη έηζη ζπλνιηθά ηνπο φξνπο ηεο δσήο ηνπ. Ζ άξζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ε 

έληνλε δηαθνξνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ ζπλέπεηα ηεο θξίζεο θαη 
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πνιχ πεξηζζφηεξν παξάγνληεο πνπ ηελ πξνμελνχλ θαη ηελ επηδεηλψλνπλ. Σα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ηνπ 1948 έξρνληαη ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ην θπξίαξρν λενθηιειεχζεξν πλεχκα, νη πξαθηηθέο ηνπ νπνίνπ αθπξψλνπλ φρη 

απιψο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ, φπσο είλαη ηα πνιηηηθά θαη ηα θνηλσληθά, αιιά 

θαη ηελ ηζρχ ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαθξαδφκελνπ ζε αλάγθεο, επηινγέο θαη ππνρξεψζεηο. Ζ 

ζρεηηθνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ππνλνκεχεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε παξαηεξνχκελε 

θαηαπάηεζή ηνπο. Ο Κνπδέιεο ηνλίδεη φηη νη ζπζρεηηζκνί ηεο εμνπζίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ θαηάξξεπζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ζπλαθφινπζα ηελ 

φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απνηειεί ηαπηφρξνλα αίηην 

θαη ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ απνθνπή ηεο ηζρχνο ησλ δηθαησκάησλ απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν θαηαξγεί ρψξνπο φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα αζθεζνχλ. Ζ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ επηηείλεηαη θαζψο απνπζηάδνπλ 

πξφηεξεο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο θαη εμνκάιπλζεο. Άιισζηε ε πην απνθαζηζηηθή δηάζηαζε 

ηεο θξίζεο είλαη ε θνηλσληθή. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, νη δηαθξίζεηο θαη ε αληζφηεηα δελ 

αληηκεησπίδνληαη πιένλ κε ηηο πξαθηηθέο ελφο παξεκβαηηθνχ θξάηνπο πξφλνηαο, ην νπνίν ήδε 

εμνπδεηεξψλεηαη, αιιά κέζσ ηεο εμνηθείσζεο κε απηά ηα ηζνπεδσηηθά θνηλσληθά θαηλφκελα 

ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη, ειιείςεη βηψζηκσλ δνκψλ ππνζηήξημεο, ηα 

ζπλεζίδνπκε. Μεηαηξέπνληαη ζε αλαπφζπαζηνπο φξνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη 

επηδεηλψλνπλ ηηο ήδε απνρξσκαηηζκέλεο ζρέζεηο ζπιινγηθήο ζπκκεηνρήο θαη δξάζεο.  

Ζ έκθαζε ζηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ λνήκαηνο ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ζπλδέεηαη κε ηελ θπξίαξρε νηθνλνκηθή ηδενινγία πνπ κεηνπζηψλεηαη ζε 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πξνηάγκαηα ηα νπνία δηαγξάθνπλ αμηψζεηο ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο, 

φπσο ζηελ εξγαζία ή ηελ εθπαίδεπζε. Σν άηνκν κφλν ηνπ αλαδεηά εξείζκαηα θαη, αλ ηα 

εληνπίζεη, ζε ζπιινγηθέο ζρέζεηο αξγά ή γξήγνξα ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη 

ζπγθπξηαθέο, εθφζνλ άιια άηνκα έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε άιια πεδία αλαδήηεζεο επθαηξηψλ 

θαη δελ πξνιαβαίλνπλ φινη καδί λα αθεγεζνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ εκπεηξίεο. Δληζρχεηαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν αθξαίνο αηνκηθηζκφο σο ην κνλαδηθφ δηθαίσκα ή ε κνλαδηθή επθαηξία 

κίαο ππφ θαηαζθεπή επηβίσζεο. Ο Κνπδέιεο επηζεκαίλεη φηη ε ζρέζε θξίζεο, δηθαησκάησλ 

θαη επθαηξηψλ αλαδεηθλχνπλ εθ λένπ έλα θεληξηθφ δήηεκα: εθείλν ηεο πξφζβαζεο ζην αγαζφ 

πνπ απνξξέεη ή επί ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ εμαζζέλεζε ή ν 

εθηνπηζκφο απφ ηελ πξφζβαζε θαηαζηξαηεγεί ην δηθαίσκα πξηλ αθφκε βξεζνχλ ηξφπνη 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπ.  

Σν δηθαίσκα είλαη αηνκηθφ δήηεκα θαη έηζη κπνξεί λα ζπληνληζηεί κε επξχηεξεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο εμαηνκίθεπζεο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, εθφζνλ ε επηιεθηηθή παξεκπφδηζε  ζηελ πξφζβαζε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο απνθιεηζκφο, φπσο ζπκβαίλεη κε ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ηε κφξθσζε, 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Ζ νπζηαζηηθή πξαγκάησζε ηνπ 
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δηθαηψκαηνο έγθεηηαη ζηελ απηελέξγεηα, επνκέλσο γηα ηα άηνκα ην δηθαίσκα πξνβάιιεη πηα 

σο δπλεηηθή επθαηξία. ζνλ αθνξά ηε κφληκε εμαγγειία γηα ίζεο επθαηξίεο, ε εμαζθάιηζή 

ηνπο ελαπφθεηηαη απηή ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δπζπξαγίαο ζηνλ αηνκηθφ 

αγψλα. Ζ δηαρείξηζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ή κάιινλ ηεο ςεπδαίζζεζήο ηεο, παίδεη 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ παγίσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Ζ ζπκβαηηθή εμνκνίσζε «φινη 

είκαζηε πνιίηεο» δελ απνζπά απιψο ηελ πξνζνρή απφ ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, αιιά 

δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε φηη αλεμαξηήησο ησλ πξαθηηθψλ θαη δνκψλ εθείλσλ πνπ 

θαζηζηνχλ έλα ππνθείκελν πξαγκαηηθά ελεξγφ πνιίηε, ε δεκνθξαηηθή θαη πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή αζθείηαη κφλν κε ηελ εμαγγειία ηεο. Έηζη ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ αθνξά 

εθείλνπο πνπ ηαπηφρξνλα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα λέα ηεο φξηα, ηα δηαδίδνπλ, ηα αμηνπνηνχλ θαη 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ επηδεξκηθή πινπνίεζή ηνπο.  

Ο Κνπδέιεο ππνζηεξίδεη φηη ην δηθαίσκα κεηαηξέπεηαη ζε επθαηξία. Ζ ζεκειίσζε 

δηθαησκάησλ θαζνιηθήο αλαγλψξηζεο ππαγφξεπε κέρξη ηψξα ηνλ αηνκηθφ παικφ πινπνίεζεο. 

Πιένλ ε αηνκηθή πξαγκάησζε κνηάδεη λα είλαη θαζεαπηή έλα δηθαίσκα, ην νπνίν, σζηφζν, 

γηα λα εμαζθεζεί απνηειεζκαηηθά επηηάζζεη ην δηελεθέο θπλήγη επθαηξηψλ θαη εμαζθάιηζεο 

πξνυπνζέζεσλ. Δπνκέλσο, φπνπ ε πξφζβαζε έρεη θαηαζηεί εληφο ηεο θξίζεο 

δηαθνξνπνηεκέλε θαη πεξηνξηζκέλε, ην αληίζηνηρν δηθαίσκα ράλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ σο 

γεληθεχζηκε αξρή θαη ηειηθψο εμαιείθεηαη σο νπηνπηθφ, αλ φρη αθειέο. 

Ζ Power (2012) δηεξεπλά ηηο φςεηο ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλνκή θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ επθαηξηψλ. Οη νηθνλνκηθέο, νη πνιηηηθέο θαη νη 

πνιηηηζκηθέο αληζφηεηεο είλαη ην πεξίβιεκα ησλ επθαηξηψλ. Τπνζηεξίδεη φηη νπνηαδήπνηε 

κνξθή αληζφηεηαο είλαη ζηε βάζε ηεο πνιηηηθή. Έηζη ε θνηλσληθή ελζσκάησζε κέζσ ηεο 

εμαζθάιηζεο επθαηξηψλ είλαη δήηεκα ακηγψο πνιηηηθφ. ηεξίδεη ην επηρείξεκά ηεο ζε έλα 

ζρήκα ην νπνίν απνηππψλεη ηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ζε νηθνλνκηθνχ ηχπνπ, ζε πνιηηηζκηθνχ ηχπνπ θαη ζε πνιηηηθνχ ηχπνπ. 

θνπφο είλαη λα αληρλεχζεη ηελ εληαμηαθή δπλακηθή θάζε κίαο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο 

πξαθηηθέο θαη ζπλαθφινπζα λα ηηο κειεηήζεη σο επηινγέο πνιηηηθήο πθήο ηηο νπνίεο θάλνπλ 

δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο ζηελ αηδέληα ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.  

Ζ ιχζε αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο είλαη ε 

αλαδηαλνκή πφξσλ ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, απφ πνιηηηζκηθήο ζθνπηάο ε 

αλαγλψξηζε ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ελψ απφ πνιηηηθήο ζθνπηάο ε 

εμάζθεζε ηεο ελζσκάησζεο κέζσ πξαγκαηηθψλ επηινγψλ ησλ αηφκσλ, κέζσ ζπιινγηθψλ 

ζηφρσλ θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα. Οη κνξθέο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο 

εμεηάδνληαη  απφ ηελ νπηηθή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ πξνθξίλεηαη σο 

πξσηαξρηθή ε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο φςεο ησλ αληζνηήησλ, ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ζε 

πεξηπηψζεηο βειηίσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ ζεκαζίαο, ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ πνιίηε  φηαλ ην βάξνο δίλεηαη ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν παξαπάλσ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ζρήκαηνο ε Power θαηαδεηθλχεη ηε κεηάβαζε απφ ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζηελ επθαηξία θαη 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ζέζπηζεο ζηξαηεγηθψλ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο κε ηξφπν πνπ λα κεηαθεξζεί ζην ζηίβν ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ είλαη ην ζηνηρείν εθείλν πνπ ζα θαηαξγήζεη 

ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηηο πξνζέζεηο γηα ηελ ηζφηηκε παξνρή επθαηξηψλ θαη ηνπ ηη 

πξαγκαηηθά βξίζθεηαη ζε πινπνίεζε γηα απηφ ην ζέκα. Αλαξσηηέηαη πφζεο δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο αδηθίαο ρξεηάδεηαη λα ραιηλαγσγεζνχλ, πφζν εχζξαπζηεο θαη εκηηειείο ππήξμαλ νη 

πνιηηηθέο άξζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη πφζν εξγψδεο θαζίζηαηαη ε πξνζπάζεηα 

ζπγθξφηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο κε κεγαιχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν. 

Ο Durand (2012) εμεηάδεη ηηο επθαηξίεο κάζεζεο απφ ηε ζθνπηά ησλ δηαζηάζεσλ πνπ 

θιείλεη ε «αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα». Αλαθέξεη φηη νη παξάκεηξνη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα πξνζεγγηζηνχλ ζην επαγγεικαηηθφ, 

ην εθπαηδεπηηθφ θαη ην επηζηεκνληθφ πεδίν. Ο Durand εξεπλά ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα εκπιέθνληαη ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο. Σνλ ελδηαθέξεη ε 

εμειηθηηθφηεηα κίαο δξαζηεξηφηεηαο εληαγκέλεο ζην ηδηαίηεξν πιαίζην κηαο πξαθηηθήο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηνπ Bourdieu ζρεηηθά κε ην θεθάιαην (‗habitus‘, 1980, 1994) 

πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ησλ πεδίσλ ηεο πξαθηηθήο. Σν «θεθάιαην» 

πξνζαλαηνιίδεη ηηο αηνκηθέο επηινγέο, επεξεάδεη ελ κέξεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ην 

νδεγεί ζηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθψλ λνεκάησλ γηα ηνλ θφζκν, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

θαηαζθεπάδνπλ αλαπφθεπθηα πξνζδνθίεο θαη επηδηψμεηο. Σν άηνκν, δειαδή, αλάκεζα ζηηο 

θνηλσληθέο λφξκεο θαη ηελ ειεχζεξε επηινγή δεκηνπξγεί ζηάζεηο απέλαληη ζε δεηήκαηα ησλ 

νπνίσλ ε δηαρείξηζε απαηηεί ηε γφληκε αιιειεπίδξαζε ηνπ εαπηνχ ηνπ κε ην πεξηβάιινλ.  

Αλαθνξηθά κε ην πεδίν ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ν Durand ζέηεη βαζηθά, θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ, εξσηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηε 

δηακφξθσζε επελδπηηθνχ θάζκαηνο επθαηξηψλ, βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ. 

Πξνβιεκαηίδεηαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζρεδηαζηέο πεξηβαιιφλησλ θαη ππνδνκήο γηα 

ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε μεδηπιψλνπλ ηηο αλάινγεο πξαθηηθέο ηνπο ιακβάλνληαο ή κε ππφςε 

ηελ πνηνηηθή ζεκαζία ησλ εκπεηξηψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ κέζα ζε θαη έμσ απφ απηά ηα 

πεξηβάιινληα. Γηεξεπλά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα πξνζσπηθή ή νκαδηθή αλάπηπμε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη θνξείο ησλ πξαθηηθψλ επηδεηνχλ ηνλ ζθνπνζεηηθφ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ ξφιν ησλ 

πξαθηηθψλ. Καη παξφιν πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη ζηάζεηο θαη ηα 

θίλεηξα ησλ αηφκσλ έρνπλ βέβαην αληίθηππν ζε νπνηαδήπνηε πξαθηηθή εκπιέθνληαη, ν 

Durand πξνηηκά λα πξνζεγγίδεη ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα σο κία δνκή. Οη αλζξψπηλεο 



 

 

33 

 

δξαζηεξηφηεηεο επελεξγνχλ ζηελ νιφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

ρψξνπο δξάζεο, πξννπηηθέο δξάζεο, ηελ εξγαζία, ηελ ςπραγσγία, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

ηελ αλαθάιπςε άιισλ ρψξσλ θαη άιισλ ζπλεζεηψλ, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαθπβέξλεζε. Δπνκέλσο ν άλζξσπνο βξίζθεηαη κέζα ζε έλαλ ππφ θαηαζθεπή θφζκν φπνπ νη 

θαηλνηφκεο πξαθηηθέο παίδνπλ ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν φζν θαη νη δνθηκαζκέλεο ζην ρψξν θαη 

ην ρξφλν. Έηζη ε πξαθηηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο κπνξεί λα είλαη ζπγρξνληθή, πινπνηνχκελε 

ελαιιαθηηθά φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη δηαρξνληθή 

αμηνπνηψληαο νη πάξνρνη θαη νη απνδέθηεο ηεο ηε δπλάκεη κεηαζρεκαηηζηηθή ηεο απήρεζε. Ζ 

δηα βίνπ κάζεζε ζε έλα ηέηνην πιαίζην είλαη δπλαηφ λα πεξηέρεη ςήγκαηα ειεχζεξεο επηινγήο 

θαη αλνηρηήο επθαηξίαο ζέηνληαο κία δξαζηεξηφηεηα ζηελ απηνβηνγξαθηθή ηξνρηά ελφο 

αηφκνπ δνθηκάδνληαο λα ηελ επεμεξγαζηεί, λα ηελ πξνζαξκφζεη, λα ηε βειηηψζεη ή λα ηελ 

απνξξίςεη. Σα απνηειέζκαηα κηαο αηνκηθήο ή νκαδηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπληζηνχλ έλα 

πιαίζην πνπ έρεη ηζηνξηθή, γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή ελφηεηα θαη γηα απηφ πξνζθέξεη 

πνιιαπιφηεηα ρψξνπ θαη ρξφλνπ δξαζηεξηνπνίεζεο. Ο Durand ππνζηεξίδεη φηη ε νπηηθή ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο σο νιφηεηαο κέζα ζην πεδίν κίαο πξαθηηθήο θαηαζθεπάδεη 

λνήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ, ηα άηνκα, ηηο επηδηψμεηο ηνπο θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Μφλν πνπ πιένλ ρξεηάδεηαη ε απηνελεξγνπνίεζε γηα λα ζπλελψζεη ηα παξαπάλσ θαη λα 

θηηάμεη επθαηξίεο. 

ε απηφ ην ζεκείν ε άπνςε ηνπ Gillies(2011) ζπζηήλεη ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ηελ 

έλλνηα ηεο επθηλεζίαο(‗agility‘). H «επθηλεζία» αλαθχπηεη σο κία αθφκε θαηαζθεπή θαη έρεη 

πξνυπφζεζε ηελ επειημία. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κία έλλνηα πνπ ελέρεη ηελ θίλεζε, ηελ 

ηαρχηεηα, ηε ξνή, ηελ ειαθξφηεηα, ηε ζθνπηκφηεηα ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ επθαηξία, 

δεμηφηεηεο αλαγθαίεο ζε ζπλζήθεο εμαηξεηηθά απξφβιεπηεο. Δίλαη ζχκθπηε ηεο πξνιεπηηθήο 

δξάζεο παξά ηεο αληίδξαζεο. O Gillies (2011) ππελζπκίδεη παξάιιεια ηνλ φξν πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ν Bourdieu (1998), εθείλνλ ηεο  «flexeploitation» γηα λα επηζεκάλεη φηη ε 

επθηλεζία πξνζηδηάδεη ζε βξαρχβηεο γλσζηηθέο επελδχζεηο θαη ηνλ θνπθστθφ φξν 

―governmentality‖. Ο Φνπθψ, ζχκθσλα κε ηνλ Gillies, ρξεζηκνπνεί ηνλ φξν γηα λα 

θαηαδείμεη ηνλ «έιεγρν ηνπ ειέγρνπ ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο» (‗conduct of conduct‘, 1984) 

πνπ πθίζηαληαη ηα ππνθείκελα πξψηα απφ φια ζην ζψκα ηνπο. Οη άλζξσπνη γίλνληαη 

ππνθείκελα θαη αλαθαηαζθεπάδνληαη σο επθίλεηα ζψκαηα κέζσ «ηεο θξνληίδαο ηνπ 

εαπηνχ». Δδξαηψλεηαη κηα «πνιηηηθή ηνπ ζψκαηνο» γηα έλαλ «επηρεηξεκαηηθφ εαπηφ» πνπ 

παξάγεη λέεο επηινγέο, λέεο πξαθηηθέο ζε λέα πιαίζηα. Ζ Οzga (2009) αλαθέξεηαη ζηελ 

«πεηζαξρεκέλε απηνδηαρείξηζε» φηαλ ν εαπηφο γίλεηαη ν ίδηνο θαζ‘νκνίσζε νπνηνπδήπνηε 

ζεζκνχ. ηελ επνρή καο ηνπ «ζεζκνχ ηεο επθαηξίαο» (Simons & Masschelein, 2006) θαη 

κάιηζηα κε ηξφπν πνπ λα δίλεηαη ε ςεπδαίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο (Miller & Rose, 

2008). Ο Δdwards (2008) ηνλίδεη φηη ε κνληέξλα δηαθπβεξλεζηκφηεηα δηυιίδεη ηελ εζψηεξε 
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εκπεηξία ησλ ππνθεηκέλσλ θαιιηεξγψληαο ηελ θαηλνηφκα ζηάζε λα δηαθξίλνπκε ηηο επθαηξίεο 

ζε έλα ραψδεο αηνκηθηζηηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

ηελ αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο έλλνηαο ηεο επθαηξίαο πξνζηίζεηαη ε νπηηθή ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε σο αξρή πνπ βνεζά ην άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

έρεη λα ρεηξηζηεί έλα εηεξφθιεην θάζκα επθαηξηψλ. Ζ Βalarin (2011) ππφ ηελ νπηηθή ηεο 

ζχζηαζεο κηαο «πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο παγθφζκηαο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε», κειεηά ηελ 

πξννπηηθή ηεο ελεξγνχ πνιηηεηφηεηαο ζε ζπλζήθεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο. 

Τπνγξακκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επψδπλεο πιηθέο πξαγκαηηθφηεηεο δηακνξθψλνπλ ηε 

θαληαζηαθή ππφζηαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε κε ξνπέο πνπ ζπρλά αληηζηξαηεχνληαη ηα 

ηδεψδε ηνπ νξάκαηνο κηαο παγθφζκηαο πνιηηεηφηεηαο. Πξνζζέηεη φηη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ  ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, αθφκα θαη αλ είλαη ζε ηζρχ, ρξεηάδνληαη αηνκηθή 

ππεπζπλφηεηα γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο, αιιά θαη «ζπκβνιηθά εξγαιεία» ψζηε ην άηνκα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ηα είδε ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη ή ην ίδην αδξάηηεη. 

Καηά ηνπο Arnot θαη Marshall (2009) ε λέα θαληαζίσζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε είλαη 

αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζπκβνιηθά εξγαιεία ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο θαη ηνπ «ζπιινγηθνχ 

ηδηψκαηνο ηεο δηεθδίθεζεο».  

Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ε επθαηξία γηα λα δηαρεηξηζηεί ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο 

πνιπδηάζηαηεο αιιαγέο είλαη λα κάζεη λα αιιάδεη. Ζ άπνςε ηνπ Bernstein (2000) γηα ηελ 

«Πιήξσο Παηδαγσγεκέλε Κνηλσλία» /Totally Pedagogised Society, ε νπνία καο θέξλεη 

θνληά κε κία δσηηθήο ζεκαζίαο λέα ηθαλφηεηα, ηελ εθπαηδεπζηκφηεηα/ trainability. Ο 

άλζξσπνο ρξεηάδεηαη λα θξνληίδεη γηα ην κέιινλ ηνπ θαηαξγψληαο, αδηαθνξψληαο, μερλψληαο 

ηε δηαδξνκή εθείλε πνπ ηνλ πιάζεη θαη ηνλ αλαπιάζεη βησκαηηθά θαη είλαη ε ηαπηφρξνλε 

παξνπζία θαη επηξξνή ηνπ παξειζφληνο ηνπ, ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληφο ηνπ. Ο 

απξφβιεπηνο ραξαθηήξαο πνιιψλ ηνκέσλ ηεο ζχγρξνλεο δσήο, φπσο είλαη ε εξγαζία ή ε 

πξαγκάησζε θνηλσληθψλ ξφισλ, φπσο εθείλνπ ηνπ γνλέα, επηηξέπεη ηελ πξνβνιή ησλ 

επηζπκηψλ ηνπ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ απνθιεηζηηθά ζηνλ νξίδνληα ηνπ κέιινληνο, αιιά φρη 

ηνπ ηφζν καθξνπξφζεζκνπ. Γηαβξψλεηαη ε δέζκεπζε, ε αθνζίσζε θαη ε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ 

ρξφλνπ. κσο, ζε έλα πιαίζην φπσο απηφ πψο ην άηνκν αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο 

άιινπο; Πψο κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε ηη είλαη δηαρξνληθή αμία ζηε δσή ελφο αηφκνπ ζε 

κηα θνηλσλία πνπ είλαη αλππφκνλε θαη  επηθεληξψλεηαη ζηε ζηηγκή;   

Ο Gillies (2008) ππνζηεξίδεη φηη πξάγκαηη ε δηαθπβέξλεζε πεδίσλ, φπσο ε 

εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία, ρξεηάδεηαη λα επελδπζνχλ κε γιψζζα πνιηηηθή. Σνλίδεη φηη ε 

πνιηηηθή γιψζζα είλαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη κία γιψζζα ησλ πνιηηηθψλ ζα ήηαλ 

πξφζθνξν έδαθνο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ πξαθηηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο 

ηζχλνληεο, ηνπο θνξείο θαη ηνπο απνδέθηεο κνξθσηηθψλ ή εξγαζηαθψλ αγαζψλ.  Τπνζηεξίδεη 

φηη ε δηαθπβέξλεζε ρηίδεηαη, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ θαζίζηαηαη 

πεγή δπλάκεη επθαηξηψλ, νη πνιηηηθέο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε ηξία επίπεδα: σο πξντφλ, σο 
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δηαδηθαζία θαη σο πεξηερφκελν. Γηα ηελ πνιηηηθή σο πξντφλ αλαθέξεη φηη ε ψζεζε γηα 

πνιηηηθή δξάζε θαη αλάιεςε πξσηνβνπιίαο, γηα ζέζπηζε πξαθηηθήο ή ζεζκνπνίεζεο, δελ 

είλαη πάληνηε ε επηδίσμε, νχηε θαλ ζε βξαρπρξφληα θιίκαθα. Αξθεί ε ςεπδαίζζεζε φηη νη 

φπνηεο πνιηηηθέο ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή θαη ζηνηρεηνζεηεκέλε ζέζπηζε.  

Ζ πνιηηηθή σο δηαδηθαζία ελαπφθεηηαη ζηελ απφθαζε αλαθαηαζθεπήο κνληέισλ ζπκκεηνρήο 

θαη παξέκβαζεο. Ζ πνιηηηθή σο πεξηερφκελν ζρεηίδεηαη κε θάζκα ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα 

εμαζθαιίζνπλ ή δε ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πνιχπιεπξε αμηνπνίεζε ηνπ 

πιηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

Ζ αηδέληα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αθφκε πην θξίζηκε ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο. Οη Clarke θαη Newman (2010) δηεξεπλνχλ ηελ ίδηα ηε ξεηνξηθή πεξί 

«νηθνλνκηθήο θξίζεο» επηζεκαίλνληαο ηνλ θπξίαξρν ιφγν ηεο έλαληη ελφο ιφγνπ ν νπνίνο ζα 

ήηαλ δπλαηφ λα νξηνζεηεζεί σο πξαθηηθέο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαληαζηαθήο ζέζκηζεο πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ. Μία 

εληεηλφκελε έκθαζε ζηελ απνηπρία παξακεξίδεη ηελ έκθαζε ζηελ επηηπρία. Τπνζηεξίδνπλ 

φηη είλαη άιιν λα ιέεη θάπνηνο φηη δελ πέηπρε θαη είλαη δηαθνξεηηθφ λα ιέεη φηη απέηπρε. 

Τπάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πφζεο είλαη νη θξίζεηο ζην παξφλ θαη δίλεηαη βαξχηεηα 

ζηελ εζσηεξηθή γιψζζα ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ πνπ αζθνχλ νη θπβεξλήζεηο, νη 

θνηλσληθνί εηαίξνη, δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη εκείο νη ίδηνη. Σνπο ελδηαθέξνπλ νη 

εξκελείεο πνπ δίλνληαη ζηελ θξίζε θαη ηηο ζεσξνχλ «πνιηηηθά ζπκβάληα», κνλαδηθά, ψζηε ε 

νηθνλνκία είλαη απαξαίηεην λα κεηαθξαζηεί ζε «Πνιηηηθή Οηθνλνκία». Άιισζηε ε νηθνλνκία 

ζρεηίδεηαη κε πξαθηηθέο δξάζεο πνπ πιηθνπνηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε λφξκεο, 

αλαπιαηζηψζεηο, θπξίαξρνπο ή αζζελείο ιφγνπο. Δμεηάδνληαο ην παξάδεηγκα ηεο Βξεηαλίαο, 

ζηελ ηειεπηαία θπβεξλεηηθή ζεηεία ησλ Δξγαηηθψλ, δηαπηζηψλνπλ φηη ε «αθήγεζε» ησλ 

πξαθηηθψλ εληάρζεθε ζε πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο αληηζέζεηο πνπ επελδχζεθαλ 

κε ηε ζεκαζία κηαο «πνιηηηθήο ηεο θξίζεο», ηε ζηηγκή πνπ άιιεο «αθεγήζεηο» αζπάδνληαλ 

ηε ζεκαζία κηαο «θξίζεο ηεο πνιηηηθήο».  

χκθσλα κε ηνπο Dale θαη Derouet (2012) ε έξεπλα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

επηδεηά λα κειεηήζεη ην δήηεκα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο δηαηεξψληαο ηελ αθαδεκατθή 

ειεπζεξία θαη ζηξέθνληαο ην βιέκκα ζηηο λέεο πξαθηηθέο αλάπηπμεο πνπ ζπλερψο 

αλαθχνληαη ζην Δπξσπατθφ Πεδίν Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. Πξνθξίλνπλ ηε κέζνδν ηεο 

«πξνβιεκαηνπνίεζεο» (problematisation) ηνπ Φνπθψ κε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ 

ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ε πνιιαπιφηεηα ηνπ παξφληνο, ε παξνδηθή θχζε θάπνησλ 

θνηλσληθψλ ζεκαζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν απξφβιεπηνο ραξαθηήξαο ησλ πνιηηηθψλ. Οη 

Gibson θαη Graham (2006) πξνηείλνπλ ηε δηεξεχλεζε ππαξθηψλ ελαιιαθηηθψλ, ζρέζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο λνήκαηνο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ππφξξεησλ θαληαζηαθψλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηαιήγνπλ ζε αθάλεηα  ή λα πεξηζσξηνπνηνχληαη ή λα 

απνξξίπηνληαη σο αλεδαθηθά. Ζ Ρower (2007) ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ θαηάδεημε ηνπ ηξφπνπ 



 

 

36 

 

κε ηνλ νπνίν ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε νλνκαηνδνηήζεθε θαη απέθηεζε πεξηερφκελν. Ο 

φξνο «νηθνλνκηθφ πξφβιεκα» ππνλνκεχεη ζεκαζηνινγηθά θαη ζπκβνιηζηηθά ηηο κεηαιιαγέο 

ηεο εμνπζίαο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο. 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη ζεσξεηηθέο ηδέεο κε ηηο νπνίεο πιαηζηψλεηαη 

ε κεζνδνινγηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Δθείλνο ν πξνβιεκαηηζκφο 

ν νπνίνο, θπξίσο, θηλεί ηνπο άμνλεο ηεο έξεπλαο, είλαη ε κεηάβαζε απφ ην δηθαίσκα 

εθπαίδεπζεο θαη εξγαζίαο ζηηο δπλεηηθέο επθαηξίεο γηα ηελ πξαγκάησζε ηέηνηνπ είδνπο 

ζηφρσλ απφ ην άηνκν ζηε ζχγρξνλε επνρή. Οη λέεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ δπλεηηθψλ επηινγψλ γηα εθπαίδεπζε θαη εξγαζία 

θαη, απνηεινχλ κία αθφκε παξάκεηξν ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί ε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο 

ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάδνπλ ηα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. 

ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη απφςεηο εξεπλεηψλ ηεο επξσπατθήο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηνπο νπνίνπο 

δηεηζδχεη ε αλάγθε θαη ε επηζπκία ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφςεσλ γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, νη νπνίεο εθθξάδνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.   

 

 

4. Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε  

To θεθάιαην ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ ππνδνρή ηεο πνιηηηθήο ηεο «δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο» απφ ηελ επξσπατθή, θπξίσο, επηζηεκνληθή  θνηλφηεηα. Δμεηάδνληαη νη 

κεραληζκνί πνπ κεηαηξέπνπλ ηε «δηα βίνπ εθπαίδεπζε» ζε «δηα βίνπ κάζεζε» κέζα ζην 

ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδηαίηεξα ζηελ παξνχζα θάζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, 

θαζψο ε Έλσζε, ζπκπεξηθεξφκελε πηα σο έλαο δηαθξαηηθφο νξγαληζκφο, εγραξάζζεη 

πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ζθνπφ λα ππεξθεξάζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηηο νπνίεο γελλά ν αληαγσληζκφο ησλ ρσξψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Χο εθ ηνχηνπ 

ε «δηα βίνπ κάζεζε» γίλεηαη έλα απηνηειέο πεδίν άζθεζεο πξαθηηθψλ, ζπληεινχκελσλ απφ 

δίθηπα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ αλαπφθεπθηε θαηαζθεπή αξρψλ 

δηαρείξηζεο θαη δηαθπβέξλεζεο ηνπ πεδίνπ. Μάιηζηα ε δηαθπβέξλεζε επηρεηξείηαη λα 

θαηαζηεί πξφζθνξε δηηηά, ζε θαληαζηαθφ θαη πιηθφ/πξαθηηθφ επίπεδν, ζηφρνο ν νπνίνο 

επελδχεηαη, ξεηά, ππφξξεηα ή άξξεηα, απφ πνιιαπιφηεηα ζεκαζηψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη 

απφ ην πιήζνο ησλ δηακνξθσηψλ θαη απφ ην πιήζνο ησλ απνδεθηψλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ εκθαλψο δπλακηθή παξνπζία ηεο Δπξψπεο 

ζην πεδίν ηεο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο νλνκαηνδνηείηαη απφ πιεηάδα επηζηεκφλσλ 

σο «Δπξσπατθνπνίεζε» (―Europeanization‖) ηεο εθπαίδεπζεο κε ζπλνδεπηηθφ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «Δπξσπατθφ Πεδίν Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο»( Lawn & Grek, 2012).    
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Δπηζεκαίλνληαη νη δηαθξηηέο παξάκεηξνη νη νπνίεο ζπλαξζξψλνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο 

δηαθπβέξλεζεο θαη εκπεξηθιείνληαη ζε φξνπο, φπσο «δηαρείξηζε», «δίθηπα», «αλζξψπηλν 

θεθάιαην», «ππνθεηκεληθφηεηα», «ηαπηφηεηα», «εθπαηδεπζηκφηεηα, «απαζρνιεζηκφηεηα», 

«ηερλνινγίεο», «επθαηξίεο». Ζ νξνινγία κεηνπζηψλεηαη ζε έλα επξσπατθφ θαληαζηαθφ γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ην νπνίν αμηνδνηεί θάζκα πξαθηηθψλ θαη δξψλησλ ζην πεδίν ηεο «δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο», δεκηνπξγψληαο, βέβαηα, πεξηζζφηεξα επηζηεκνληθά εξσηήκαηα, παξά 

δίλνληαο νξηζηηθέο απαληήζεηο (Ball, 2009).   

Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δηαξζξψλεη ηε δνκή ηεο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ηεο 

«δηα βίνπ εθπαίδεπζεο» σο απηνηεινχο πεδίνπ άζθεζεο πνιηηηθψλ, ζηνπο κεραληζκνχο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηε δηαθπβέξλεζε απηνχ ηνπ πεδίνπ θαη ζηα εξσηήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηηο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ ζεκαζηψλ ηεο «δηα βίνπ κάζεζεο». 

   

 4.1. Η «δηα βίνπ εθπαίδεπζε» σο απηνηειέο πεδίν πνιηηηθήο    

Ζ «δηα βίνπ εθπαίδεπζε» πξνβάιιεη παγθνζκίσο σο έλα λεπξαιγηθφ θαη ηδηαίηεξα 

σθέιηκν πεδίν άζθεζεο πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνπο φξνπο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ησλ αλζξψπσλ. Ο ραξαθηήξαο ησλ κεηαβνιψλ νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ηνκέσλ, φπνπ θαζεκεξηλά δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα άηνκα, είλαη αλακθηζβήηεηα 

θαηαηγηζηηθφο θαη πνιχπιεπξα λνεκαηνδνηηθφο. Ζ νηθνλνκηθή χθεζε, νη πνιιαπιέο 

εθαξκνγέο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο, ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα θαη ε αζξφα κεηαλαζηεπηηθή ξνή απνθηνχλ ηε ζεκαζία θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ, ηα νπνία, φρη κφλν πξνθαινχλ αλαθαηαηάμεηο ζηηο ζρέζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

θνηλσληθφ ζηεξέσκα, αιιά, πνιχ πεξηζζφηεξν, εγείξνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αλ θπξίσο 

ν δπηηθφο θφζκνο βξίζθεηαη ελψπηνλ κίαο λέαο, επξχηεξεο πνιηηηζκηθήο δεκηνπξγίαο. Ζ 

εθπαίδεπζε σο έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο κνρινχο άζθεζεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ επηιέγεηαη 

μαλά απφ ηα δπηηθά θξάηε λα δηαδξακαηίζεη ιεηηνπξγηθφ ξφιν ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

ξαγδαίσλ αιιαγψλ ζε πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα ζηαζεξνπνηήζνπλ, ή, ηνπιάρηζηνλ, ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. ε απηφ ην 

πιέγκα αιιειεπίδξαζεο αλαιακβάλεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

πξνθεηκέλνπ ν δπηηθφο θφζκνο λα ζθεθηεί γχξσ απφ ηηο θξίζηκεο απηέο πνιηηηθέο, ψζηε ηα 

λέα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά θαηλφκελα λα κεηαθξαζηνχλ ζε αμίεο κε θαίξηα 

ζπκβνιή ζηε βηψζηκε, ζπκβνιηθή θαη πιηθή, πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ ζηα λέα δεδνκέλα 

(Σζνπθαιάο, 2010).   

Δηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ηζνδπλακεί κε 

ηελ επηθέληξσζε ζηε ζχζηαζε κεραληζκψλ επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνχ ε 

αηδέληα ηνπ νξγαληζκνχ έρεη σο θπξίαξρν ζηφρν ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 
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Δπξψπεο (Young, 2008) έλαληη ησλ άιισλ νηθνλνκηψλ ηεο παγθφζκηαο ζθαίξαο. Δπνκέλσο 

γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ην ξφιν ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηελ αλαβάζκηζε ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ επηζεκάλζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ πξσηίζησο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαληαη ηα θξάηε θαη νη νηθνλνκίεο ηνπο.   

χκθσλα κε ηνπο Lauder, Young, Daniels, Balarin θαη Lowe (2012) ε εμαζζέλεζε 

ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηδίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, επέηαζζε ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή 

ηνπ απφ κία κνξθή θξάηνπο πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ αθφκε πιεξέζηεξα ζηηο επηηαγέο ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο. Μέρξη θαη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2008, ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζηε Βξεηαλία θαη ζε άιιεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο, ε ηδέα γηα 

κία λέα θάζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ πξνηχπνπ αλάπηπμεο δξνκνινγήζεθε κε ηε ζηξνθή ησλ 

θξαηψλ απηψλ ζηε δηαρξνληθή αμία ηεο γλψζεο (Αndrews, 2007) σο εξγαιείν δπλεηηθήο 

δξάζεο θαη αληίδξαζεο (Collin, 2008). Ζ ηδέα ηεο «Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο» βξήθε 

ππνζηεξηθηέο δηάθνξνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθήο, κάλαηδεξο, νηθνλνκνιφγνπο, επαγγεικαηίεο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθνχο ζπλαθψλ ηνκέσλ. Καηά ηελ άπνςε ησλ Rizvi θαη Lingard 

(2010) ε ηδέα κεηνπζηψζεθε ζε ηδενινγία κε ππξήλα ηε ζηαδηαθή θαηαζθεπή κηαο λέαο 

νηθνλνκηθήο ηαπηφηεηαο, θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, έγηλε ν θνξέαο ηεο θαηαζθεπήο ελφο 

θαηλνχξηνπ «θαληαζηαθνχ» (Lawn & Grek, 2012) ην νπνίν ηνπνζεηεί ηελ εθπαίδεπζε ζην 

θέληξν ηνπ, σο ην ζεκειηψδε ηξφπν εμηζνξξφπεζεο ησλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ηηο αδηάθνπεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Ζ Οzga (2012) επηζεκαίλεη πσο ε «Οηθνλνκία ηεο 

Γλψζεο» απνηειεί αλαδνκεκέλν ηξφπν άζθεζεο εμνπζίαο ε νπνία κεηαηξέπεη ηε γλψζε ζε 

λέν θεθάιαην ην νπνίν κεηαθέξεηαη απφ ηνπο θαπηηαιηζηέο ζηνπο «εξγαδφκελνπο ηεο 

γλψζεο» θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εγθαηληάδεηαη έλα λέν αλεπίζεκν ζπκβφιαην κεηαμχ ηνπ 

θξάηνπο θαη ηνπ πνιίηε. Σν θξάηνο ζα παξέρεη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζηνπο πνιίηεο ψζηε 

λα θαιιηεξγνχλ ζην έπαθξν  ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, απαξαίηεηε «ηερλνινγία» (Daniels, 2012) 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αληημννηήησλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ θέξνπλ νη θξίζηκεο εμειίμεηο ζε 

δσηηθνχο ηνκείο, φπσο ζηνλ νηθνλνκηθφ. Μέζσ, δειαδή, ηνπ άηππνπ ζπκβνιαίνπ ζα 

δηεπξπλζεί γηα ην θξάηνο ε νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε κέζα 

ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φπνπ ηα θξάηε κε ηελ αξηηφηεξε εθπαηδεπηηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ζσξάθηζε ζα δηαρεηξίδνληαη επαξθψο είηε ηηο επλντθέο είηε ηηο δπζρεξείο 

ζπλζήθεο.    

Ο Dale (2009) ππνζηεξίδεη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ηαπηίζηεθε κε 

ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ πεδίνπ ηεο απαζρφιεζεο, αθνχ ηα άηνκα, εάλ αμηνπνηήζνπλ ηηο 

παξερφκελεο απφ ην θξάηνο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ 

θαηαμησκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο γλψζεο. Ζ Fenwick 

(2010) ηνλίδεη ηελ πξνβνιή ηεο εθπαίδεπζεο σο επθαηξίαο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο γηα ηα 
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άηνκα, αλεμαξηήησο θνηλσληθνχ ππφβαζξνπ, κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθνί. Ή, 

θαιχηεξα, γηα λα θαληαζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε απηή ηελ ηδηφηεηα.   

Ζ Webb (2009) ζίγεη ηελ εθδνρή κίαο «δηαδηθαζίαο θνηλσληθήο κεηαιιαγήο» πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ επηθξάηεζε ηεο «Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» κε θπξίαξρν ηνλ ιφγν ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο (Ball,2004). Ζ γλψζε, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ε ηαπηφηεηα θαη ε εμνπζία 

θαηαζθεπάδνληαη θαη κάιηζηα κε ηξφπν, πνπ, θαηά ηνλ Cornford (2008)  θαζηζηά ηε δηα βίνπ 

κάζεζε αλαπφθεπθην πεδίν άληιεζεο, δεκηνπξγίαο θαη βίσζεο πξαθηηθψλ. Ο Webb( 2009) 

αλαθέξεη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πεδίνπ, κε ηελ επηθξάηεζε ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο 

σο έλα ζπλερέο, σο κηα δηαξθή παξαγσγή ζπλζεηηθνχ ζψκαηνο γλψζεο θαη σο έλα ζχζηεκα 

κνξθνπνίεζεο, αλακνξθνπνίεζεο θαη απνκνξθνπνίεζεο. Ο Βall (2008) ηνλίδεη φηη ν 

επξσπατθφο ρψξνο αλαθαίλεηαη σο έλα θξίζηκν πεδίν άζθεζεο πνιηηηθψλ δηα βίνπ κάζεζεο, 

εθφζνλ, ήδε απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ην 2000, ε εθπαίδεπζε πξνηάζζεηαη σο ν 

ππιψλαο ηεο Κνηλσλία ηεο Γλψζεο. Δάλ ζπγρξφλσο ιάβνπκε ππφςε καο, ζεκεηψλεη ν Young 

(2008), φηη ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή φξηζε ην «Έηνο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ Καηάξηηζε», θαη ην 1997 ε UNESCO ππνζηήξημε απεξίθξαζηα ηελ 

εμνκνίσζε ηεο κάζεζεο κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ζε φιν ην θάζκα 

ηεο ελήιηθεο δσήο, δελ πξνθαιεί θακία έθπιεμε φηη ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζέιεζαλ λα επαλεπηλνήζνπλ έλα πεδίν απαζρφιεζεο, ζθέςεο θαη πνιηηηθήο κέζσ 

νξγαληζκψλ, δηθηχσλ θαη ζπλεξγεηψλ ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Έλα πβξηδηθφ, 

δειαδή, θξάηνο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξάζεο.   

Οη Lawn θαη Grek (2012) κηινχλ γηα ηε δηαδηθαζία «Δπξσπατθνπνίεζεο» ( ‗process 

of Europeanization‘, p.6) ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ε Δπξψπε επηδεηά λέα πνιηηηζηηθή 

ηαπηφηεηα, έλα λέν θαληαζηαθφ ην νπνίν ζα ηεο επηηξέςεη λα πινπνηήζεη κέρξη ην 2020 ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ηεο ζηφρνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε, ψζηε λα ζεξαπεχζεη ηα 

δχν απηά πεδία απφ ηελ αλεπηηπρή πνιηηηθή βειηίσζήο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2010. 

Δίλαη ιεηηνπξγηθφ γηα ηελ Δπξψπε λα επαλεπηλνήζεη πνιιαπιά πεδία πνιηηηθήο δξάζεο, 

εγγξαθφκελα κε δηαθνξνπνηεκέλεο ηάζεηο θαη πιαίζηα δξαζηεξηνπνίεζεο. Ζ Δπξψπε είλαη 

έλα πξφγξακκα, έλα δπλεηηθφ πεδίν δηακφξθσζεο ζεκαζηψλ, κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία, θαη 

ε εθπαίδεπζε κηα ηερλνινγία ηεο νπνίαο ε δηαθπβέξλεζε θαηαζθεπάδεη εθ λένπ λνήκαηα, 

λφξκεο, αμίεο, πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη έλα λέν θαληαζηαθφ. Ζ Οzga (2011) επηζεκαίλεη φηη 

ζηε βάζε ηεο Δπξσπατθνπνίεζεο ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε σο φξνο εμαληιεί ηα απνζέκαηα 

δπλεηηθήο δξάζεο, ψζηε πξνθξίλεηαη ν φξνο «δηα βίνπ κάζεζε». Ζ δηακφξθσζε ηεο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εδξάδεηαη θαηαξράο ζε ζπκβνιηθά δηαθπβεχκαηα. 

χκθσλα κε ηνλ Φσηφπνπιν «φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν ‗κάζεζε‘, ην πεδίν νξηζκνχ 

δηαγξάθεηαη επξχηεξν πεξηιακβάλνληαο θαη φιεο εθείλεο ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο δηαδξακαηίδνληαη εθηφο ησλ ζεζκηθψλ ηεηρψλ, αθνχ ζην πιαίζην ηεο θαηάιπζεο ηνπ 
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θξάηνπο πξφλνηαο, ε κάζεζε πιένλ απνηειεί αηνκηθή επζχλε πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπφκελνη 

θαη νη εξγαδφκελνη λα ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ελεξγφ κέξνο κηαο θνηλσλίαο πνπ αιιάδεη 

ξαγδαία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελψ ε ρξήζε ηνπ φξνπ «δηα βίνπ εθπαίδεπζε» παξαπέκπεη ζηελ 

πξφζιεςε ηεο εθπαίδεπζεο σο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ε νπνία εθπνξεχεηαη απφ ην επίζεκν θαη 

ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ν φξνο «δηα βίνπ κάζεζε» εληζρχεη ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηεο επζχλεο ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κε ζθνπφ ηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη πξννπηηθή». Γηαπηζηψλεηαη παξάιιεια απφ 

ηνλ Κξνθίδε (2006) φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη ην επηζηέγαζκα φισλ ησλ κνξθψλ 

εθπαίδεπζεο, απφ ηελ πξνζρνιηθή κέρξη ηελ ηξίηε ειηθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Έηζη ε δηα βίνπ κάζεζε ελζσκαηψλεη ηηο θαηεγνξίεο ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηεο κε ηππηθήο, ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο άηππεο κάζεζεο, 

δηθαηψλνληαο ηελ αλάδεημή ηεο θαη σο πιηθφ δηαθχβεπκα. Οη Lange θαη Alexiadou (2011) 

ππνγξακκίδνπλ φηη ε δηαθπβέξλεζε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε επηδεηά ηελ πιηθή εδξαίσζή ηεο, θέξλνληαο επηζηακέλα ζηελ επηθάλεηα ηελ έλλνηα 

ηεο «δηαθπβεξλεζηκφηεηαο»
48

 ηνπ Φνπθψ (‗governmentality‘,Foucault, 1984). Ζ 

δηαθπβεξλεζηκφηεηα απνξξέεη ζχκθσλα κε ηηο Lange θαη Alexiadou (2011) απφ ηε 

δπλαηφηεηα δηαρεηξηζηκφηεηαο πεδίσλ, δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηαπηφρξνλα 

πξαθηηθψλ, επηζπκηψλ, θηινδνμηψλ, αλαγθψλ, επηινγψλ θαη ηξφπσλ δσήο επηηξέπεη 

ζπλεθδνρηθά ηελ θαιιηέξγεηα πνιηηηζηηθψλ αμηψλ θαη άξα ηελ παξαγσγή θάζκαηνο 

λνεκάησλ θαη εξκελεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

    

                                                      
48

 Eίλαη κία έλλνηα ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ απηνέιεγρν, ηελ θαζνδήγεζε ηεο νηθνγέλεηαο κέρξη ηελ 

επέκβαζε θαη ηε δηείζδπζε ζηελ ςπρή. πκππθλψλεηαη ζηε θξάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Φνπθψ (1991) 

―conduct of conduct‖ (‗θαζνδήγεζε ηεο θαζνδήγεζεο‘). Δπηθεληξψλεηαη ζην επίθαηξν θαη ην 

θαζεκεξηλφ, ην αδηάιεηπην θαη κεηαβαιιφκελν. Ζ δηαθπβεξλεζηκφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

ειεχζεξσλ ππνθεηκέλσλ θαη απηφ εθφζνλ νη ζρέζεηο εμνπζίαο δελ είλαη κφλν βίαηεο θαη 

θαηαλαγθαζηηθέο. Αλ, ινηπφλ, ε δηαθπβεξλεζηκφηεηα είλαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο, ηφηε είλαη ε δξάζε πνπ 

νξηνζεηεί ηε δξάζε, είλαη ε ζηξαηεγηθή. 
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4.2. Η δηαθπβέξλεζε ζηελ εθπαίδεπζε 

  

Γίθηπα θαη αξηζκνί   

πσο ηνλίδνπλ νη Lawn θαη Grek (2012) ε πξαθηηθή ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

Δπξψπε είλαη πνιπζχλζεηε θαη έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδεη ηηο δπλαηφηεηεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη κε ηνλ νπνίν επηδηψθεη εμειηθηηθά ηε ζέζκηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο. Σν 

Δπξσπατθφ Πεδίν Δθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο εκθαλίδεηαη σο εθ ηνχηνπ σο έλαο ρψξνο ν 

νπνίνο ειθχεη, θαηαζθεπάδεη θαη απνδνκεί θνηλσληθέο ζεκαζίεο (Power,2010). Έηζη ην πεδίν 

απηφ παξάγεηαη θαη αλαπαξάγεηαη κέζσ ελφο πιέγκαηνο κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο, φπσο 

νκάδσλ απνηεινχκελσλ απφ εηδηθνχο, δηακνξθψλνληαο απηφ πνπ ν Lawn(2006) νλνκάδεη 

«ήπηα δηαθπβέξλεζε». Ζ ηδέα ηεο ήπηαο δηαθπβέξλεζεο απνθηά ηελ νπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο 

ζεκαζηψλ γχξσ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ζπζρεηηζκφ ηεο εηδηθφηεξα κε ηελ 

εθπαίδεπζε. Ζ ζχλδεζε θνηλσληθψλ δνκψλ, δηθηχσλ θαη δξψλησλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν θαηαζθεπάδνπλ ηε λέα ηαπηφηεηα ηεο Δπξψπεο. Ο 

Castells (2008) πεξηγξάθεη ηα δίθηπα σο έλα επκεηάβιεην ζρήκα ζπληηζέκελν απφ πνιιέο 

θνπιηνχξεο θαη αμηαθνχο θψδηθεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηά. πληζηνχλ, φπσο επηζεκαίλεη, κία θνπιηνχξα ηνπ εθήκεξνπ, έλα ζπλνλζχιεπκα 

εκπεηξηψλ θαη ζπκθεξφλησλ. ζνλ αθνξά ηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθήο ζην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα παξακέλεη αλνηρηφ ην εξψηεκα γηα ηε ζεκαζία ησλ πξαθηηθψλ ηνπο ν βαζκφο 

έθζεζήο ηνπο ζηηο πηέζεηο ηεο αγνξάο θαη ν βαζκφο λνκηκνπνίεζήο ηνπο κέζσ ηεο 

ζπκβαηφηεηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο κε θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθέο κε 

ζεζκνχο φπσο ε εθπαίδεπζε ή ε εξγαζία.   

Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεδίνπ ζην πιαίζην ηεο «Οηθνλνκίαο 

ηεο Γλψζεο» κεηαηξέπεηαη ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο Ozga( 2009) ζε δηαθπβέξλεζε ηεο 

γλψζεο, θαζψο ηα δίθηπα ησλ δηακνξθσηψλ πνιηηηθήο πξνσζνχλ ζζελαξά ηελ εθξνή ηεο 

ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίαο. χκθσλα κε ηνλ Novoa (2003) ε πνιηηηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

εληάζζεηαη ζηαζεξά ζηε κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθαιψληαο 

ζε ζπκκεηνρή ηα ζπλαπνηεινχκελα θξάηε κε ζθνπφ κέζσ ηεο φζν ην δπλαηφ πην αμηφινγεο 

επίδνζήο ηνπο λα θαηνρπξψζνπλ κία δηαβαζκηζκέλε  θιίκαθα δεηθηψλ αλάπηπμεο. Ο Βνnal 

(2003) παξνπζηάδεη απφ ηε κία πιεπξά ηε ζπκβνιή ησλ δεηθηψλ θαη ηεο απφδνζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαθξαηηθή ζπλνρή, σο κηα πξαθηηθή κε πιηθφ πεξηερφκελν. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά δηεξεπλά εάλ ε ζπκκεηνρή αληαλαθιά ηε βαζχηεξε επηδίσμε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα ζπλδεζεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε άιινπο ρψξνπο άζθεζεο πνιηηηθψλ, φπσο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, αλαξσηηέηαη εάλ νη δείθηεο θαη ηα ζηαζεξά θξηηήξηα 

βξίζθνληαη ζε ξεπζηή πνξεία, πνην ζα είλαη ην κέιινλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ έσο ηψξα ηα γλσξίδνπκε. Ο Βower (1992; ζην Lawn 2006) ππνζηεξίδεη φηη ηα 
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θξηηήξηα δελ αξθεί λα πξνβάιινληαη σο ζηαζεξέο νληφηεηεο, αιιά λα παξνπζηάδνπλ πιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, λα απνηππψλνπλ, δειαδή, ην πεξηερφκελν ησλ πξαθηηθψλ. Άιισζηε θαηά 

ηε Fenwick (2010) νη δείθηεο πξνθαινχλ αβεβαηφηεηα θαη αληηθάζεηο ηδίσο φηαλ δελ 

πξνζκεηξψληαη σο κηα δηαιεθηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην ηνπηθφ θαη ην παγθφζκην, αθαηξψληαο 

ηε δπλαηφηεηα θαη απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα λα ζηεξηρζεί ζε ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ηεο επηηέιεζεο κίαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο. ηεξηδφκελε ζηε «Θεσξία 

δηθηχσλ ησλ δξψλησλ» / ―actor-network theory‖ αλαθέξεη φηη ηα δίθηπα παξάγνπλ γλψζε 

κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο δεηθηψλ ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο νπδεηεξνπνηψληαο ή ζπζθνηίδνληαο 

ίζσο ηηο κηθξνπνιηηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θιπδσλίδνληαο ηε 

δεκνθξαηηθφηεηα ηεο απνθεληξσηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αληαπφθξηζε 

ηνπ θάζε θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ ηνπο ζηηο επηηαγέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο 

δε γίλεηαη αληηιεπηή σο απφδεημεο ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ζηνπο ηνκείο απηνχο.   

ε κηα γεληθφηεξε θξηηηθή ζεψξεζε ησλ παξαπάλσ ε Browns (2007) επηδηψθεη λα 

θαηαλνήζεη ηνπο ζπζρεηηζκνχο αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο. Με φξνπο 

πνιηηηθνχο  ε ηδέα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο είλαη θαηάιιειε σο πξνο ηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε, ζην νπνίν ην θαληαζηαθφ κάζεζε ίζνλ θέξδνο 

έρεη κεηνπζησζεί ζε πιέγκα πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ. Τπάξρεη, σζηφζν, θαη έλα άιιν είδνο 

εμνξζνινγηζκνχ πνπ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ψζηε 

ηα άηνκα λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο αλάγθεο θάζε θνξά ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ απφθηεζε, 

φκσο, απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζχκθσλα κε ηνλ Young (2008) αληαλαθινχλ κηα αληίθαζε πνπ 

εθδειψλεηαη αλάκεζα ζηε ξεηνξηθή ηεο δηα βίνπ αλάπηπμήο ηνπο, ζηελ αζάθεηα ηνπ ηη 

νλνκάδεη γλψζε ε ξεηνξηθή απηή θαη ζηα πηζαλά εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ην 

άηνκν ζηελ πξνζπάζεηα πξφζβαζεο ζηε γλψζε, κηα θαη ε πξφζβαζε θαηαιήγεη λα είλαη 

ζηνηρείν θαζνξηζηηθφ ηνπ ζεκειηαθνχ ζθνπνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Ο Τoung δηεξσηάηαη εάλ ε 

ζρέζε ηεο γλψζεο κε ηελ νηθνλνκηθή σθέιεηα επηδεηλψλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο θνηλσληθέο 

θαη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο ή ππάξρνπλ ηξφπνη λα θαηαπνιεκεζνχλ ηέηνηεο ηάζεηο. 

  

4.3. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην 

 

4.3.1. Αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ 

Ζ θαηαζθεπή απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ελφο θαληαζηαθνχ γηα ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε εκπίπηεη ζηε ζπλερψο θαηαζθεπάζηκε ζεκαζία ηνπ «αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ». Ζ 

ζπκβνιηθή ζεκαζία ζπλαληά ηελ πιηθή ηεο επέλδπζε κέζσ ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ επειημία θαη ηε δηαθάλεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ.   

Ο Βall (2009) ππνγξακκίδεη κεξηθέο απφ ηηο πην νπζηψδεηο ξεηνξηθέο θαηαζθεπέο ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο νη νπνίεο δίλνπλ έξεηζκα ζηελ πξνψζεζε αξρηθά, ζηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία 
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καθξνπξφζεζκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. χκθσλα κε ηνλ Βall νη πνιηηηθέο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο αλαδεηθλχνπλ δηαζηάζεηο κίαο πηζαλήο λέαο θνηλσληθήο νιφηεηαο. Ζ επηθέληξσζή 

ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πνιχπηπρν φξν ηεο κάζεζεο θαη ηελ εμίζνπ πνιχπηπρε έλλνηα ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο. Μάιηζηα ρξεζηκνπνηψληαο ηξία παξαδείγκαηα πινπνίεζεο ησλ 

δηαθαηλφκελσλ αξρψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ηαπηνπνηεί αιιεινδηαπιεθφκελνπο ιφγνπο νη 

νπνίνη θαίλεηαη λα δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ απηφ πεδίν. Ζ παξνπζίαζε ησλ παξαδεηγκάησλ 

θσηίδεη ηελ θαηαλφεζε ησλ αιιειεπηδξψλησλ ιφγσλ. Δηδηθφηεξα, παίξλνληαο αθνξκή απφ 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ ζηελ Αγγιία, παξνπζηάδεη σο πξψην παξάδεηγκα ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ λα επελδχζνπλ πιηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη λα ηελ αλαβαζκίζνπλ κε επθαηξίεο, νη νπνίεο είηε 

ηνπο παξέρνληαη απφ ην θξάηνο, είηε, πνιχ πεξηζζφηεξν θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη 

κέζσ ηεο δηεμνδηθήο εμάζθεζεο πξνζσπηθψλ επηινγψλ. Ο Βall νλνκάδεη ηε δηαδηθαζία ―total 

mothering‖ (2009, p. 207) απνδίδνληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ σο ηελ πξνζπάζεηα λα 

παξάγνπλ έλα είδνο εθπαηδεπηηθνχ ππνθεηκέλνπ. Με ηελ  παξάιιειε αλαθνξά ηνπ ζηνλ 

Βνurdieu (2004, p.19) επηζεκαίλεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ, ησλ ρξεκάησλ 

θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αθνζίσζεο εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ ψζηε λα απμάλεηαη ην 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα θαιιηεξγείηαη ε καζεζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα.   

Σν δεχηεξν παξάδεηγκα αθνξά ζηα άηνκα ηα νπνία απαξηίδνπλ ηελ νκάδα ηεο 

κεηαππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο  πνπ αλαδεηνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο Βall 

ππνζηεξίδεη πσο απηά ηα άηνκα αμηνπνηνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο σο καζεζηαθέο επθαηξίεο. Σηο κεηαθξάδνπλ ζε εξγαζηαθφ ξφιν πνπ 

ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, λα αλαπηχζζνπλ νινθιεξσκέλεο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα θαη λα εμαζθνχληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή απνθάζεσλ. Σν πιέγκα 

απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ ζα εμαζθαιίζεη ζηα άηνκα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα θαζ‘φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο καζαίλνληάο ηνπο ηελ αμία ηεο εθπαηδεπζηκφηεηαο σο ηελ αλαγθαία 

πξνυπφζεζε απηήο ηεο εμαζθάιηζεο. 

Σν ηξίην παξάδεηγκα επηθεληξψλεη ζηνλ ελήιηθν θαηαξηηδφκελν θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε δηα βίνπ πξνζπάζεηά ηνπ λα απηνξξπζκίδεη ηε δηαλνεηηθή, πλεπκαηηθή, ςπρηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ππφζηαζε ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ δηελεθή κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

ζπλζεθψλ ελφο ξαγδαία κεηαβαιιφκελνπ θφζκνπ κε ηελ εμέιημε ηνπ ξφινπ ηνπ σο πνιίηε 

θαη σο εξγαδφκελνπ. Ο Βall αλαθέξεη ζε απηφ ην ζεκείν ηε «ζεξαπεπηηθή ηαπηφηεηα», φξν 

ηνπ Βernstein (―therapeutic identity‖,1996, p.77), πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη φηη, κέζα ζηηο 

ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, επηιέγνπκε απηφ πνπ ζέινπκε λα είκαζηε θαη γηλφκαζηε 

απηφ πνπ ζέινπκε λα γίλνπκε κέζα απφ κηα αηέξκνλε δηαδηθαζία απηνζηνραζκνχ θαη 

απηνπξαγκάησζεο κε ηελ ππνζηήξημε, φκσο, παξάιιεια, ελφο δηθηχνπ αηφκσλ εηδηθεπκέλσλ 

ζηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, φπσο ζπκβνχισλ, κεληφξσλ, πξνπνλεηψλ δσήο (life-coachers). 
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Ζ απηνξξχζκηζε είλαη ην πεξίβιεκα ηεο αλζξψπηλεο ηαπηφηεηαο. Ζ ηαπηφηεηα πιένλ 

κεηαηξέπεηαη ζε θάηη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί. To άηνκν γίλεηαη ππεχζπλν γηα ηε 

δηακφξθσζή ηεο κέζα απφ έλα θάζκα ηαπηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί αλάκεζα 

ζε αληηθξνπφκελεο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ αλεμέιεγθηε αβεβαηφηεηα. Ζ αβεβαηφηεηα 

βηψλεηαη δηαθνξνπνηεκέλα απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο  πνπ ε θαζεκία έρεη 

δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν πξφζβαζεο ζηνπο πφξνπο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα θεθάιαηα ηα νπνία 

ρξεηάδνληαη ψζηε ην άηνκν λα αληεπεμέιζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηθαηηθφηεηα πνπ 

θέξνπλ θπξίσο νη θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. 

Ο Βall (2009, p. 201,202) κε ηε δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ επηρεηξεί λα 

εληάμεη ην πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο ηεο «επηρεηξεκαηηθφηεηαο» 

(―enterprise‘‘), ηεο «ππεπζπλφηεηαο» (―responsibility‖), ηεο «εθπαηδεπζηκφηεηαο» 

(―trainability‖) θαη ηεο «εκπνξεπκαηηθήο αμίαο» (―commodity). Mηιά γηα ην «επηρεηξεκαηηθφ 

άηνκν» (―enterprising individual‖, p.202) σο έλα λέν είδνο αηφκνπ θαη σο έλα λέν είδνο 

αηνκηθφηεηαο, θαηαζθεπαζκέλεο πάλσ ζε δηαδηθαζίεο, κεραληζκνχο θαη πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Σν «επηρεηξεκαηηθφ άηνκν» έρεη κία 

ζεηηθή, επέιηθηε θαη πξνζαξκνζηηθή ζηάζε ζηελ αιιαγή αληηκεησπίδνληάο ηε σο επθαηξία 

θαη θαζφινπ σο πξφβιεκα. Αλαπηχζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ην ζψκα ηνπ θαη ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ ζε λέα πεξηβάιινληα, κέζα ζηα νπνία εθηπιίζζεηαη αιιειεπίδξαζε 

ησλ αμηψλ, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Ο Βall ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ Bernstein (2001) πσο βξηζθφκαζηε ελψπηνλ ηεο «Οιηθήο Παηδαγσγεκέλεο 

Κνηλσλίαο» / ―Totally Pedagogised Society‖. Ζ ζπγθεθξηκέλε νξνινγία ηνπνζεηεί ηε κάζεζε 

ζε έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα φπνπ ην άηνκν δηαζέηεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ αλάγθε λα 

επαλεθπαηδεχεηαη  πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεί δηαξθψο ηηο αξρέο ηεο επειημίαο, ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο εμειημηκφηεηαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη σο πνιίηεο θαη εξγαδφκελνο  ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  

Ο Ball πξνζδηνξίδεη ηε δηα βίνπ κάζεζε σο έλα κηθξνεπίπεδν εμνπζίαο ε νπνία 

εμσζεί ην άηνκν ζηελ εξγαιεηαθή ζπλαιιαγή θαηά ηελ νπνία ε αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ 

πξνζδίδεη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο επηδεξκηθή αμία θαη ζπγθπξηαθφηεηα θαζψο ε δπλαηφηεηα 

γηα απζεληηθφηεηα θαη ζεκαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο εμαιείθεηαη.  Πξνβάιιεη, 

ινηπφλ, έλα θεληξηθφ εξψηεκα ην νπνίν αθνξά πφζν κπνξεί λα επεθηαζεί ε έλλνηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εμαζθνχληαη νη παξαπάλσ αξρέο 

σο πξαθηηθέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε, ηελ εξγαζία θαη ηελ απηνπξαγκάησζε. Δπηπιένλ αλαξσηηέηαη ζε πην βαζκφ νη 

απαηηήζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ππνβαζκίδνπλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ δηάθνξσλ 

θξαηψλ θαη πψο ηα θξάηε αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα κεηαθνξάο ηέηνησλ δεηεκάησλ ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Σειηθψο πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην αλ ππάξρεη ε επίγλσζε φηη ιακβάλεη 
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ρψξα κηα δηαδηθαζία θνηλσληθήο κεηαιιαγήο θαη φρη απιψο κηαο κεηαξξχζκηζεο ζε 

παγθφζκην θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 

4.3.2.Αλίρλεπζε δηαζηάζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ σο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο 

 Οη πξνβιεκαηηζκνί ησλ εξεπλεηψλ θηλνχληαη γχξσ απφ ηελ πνιπζεκία ηεο έλλνηαο 

ηεο «θνηλσληθήο ελζσκάησζεο». Ο Coffield (2006) αλαιχεη δηεμνδηθά ηε ζεκαζία ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο σο «θαηαζθεπάζηκν λφεκα», ηνλίδνληαο φηη παξά ηελ επξχηεξε απνδνρή ηεο 

σο ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κέζνδνο αληηπεξηζπαζκνχ. Γηαηείλεηαη φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη πξσηίζησο πνιηηηθφ 

δήηεκα γηα ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο θαη επηβάιιεη ηε δηάρπζή ηεο κέζσ πην θαίξησλ θηινδνμηψλ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ζ δπζθνιία πξφζβαζεο ζε 

επθαηξίεο κάζεζεο θαη ε δπζθνιία ππέξβαζεο θνηλσληθψλ θξαγκψλ κεηαθξάδνληαη ζε 

πζηέξεζε καζεζηαθνχ θεθαιαίνπ θαη ζε έιιεηςε ππεπζπλφηεηαο εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο Coffield (2006) ηνλίδεη φηη ε πξαγκάησζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πξνυπνζέηεη δνκέο κε απηφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ θαζηζηνχλ ηηο δεμηφηεηεο νξαηέο θαη πνιχπιεπξα αμηνπνηήζηκεο. Μάιηζηα ε 

πξνβεβιεκέλε αξρή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο δελ είλαη επαξθήο, εάλ δε δξνκνινγεζεί 

δηαβνχιεπζε κεηαμχ ηνπ θξάηνπο, ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ψζηε ε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ λα απνθηήζεη ζεκαζηνινγηθφ εχξνο πνπ λα 

εκπεξηθιείεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηε δεκνθξαηηθφηεηα. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπφκελνπ εκθαλίδεη δηαθνξνπνηήζεηο ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν θαη ε Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο ρξεηάδεηαη καζεζηαθέο επθαηξίεο ζε θάζε ειηθηαθή θάζε θαη καζεζηαθή ζηάζκε. Ο 

Φσηφπνπινο ππνζηεξίδεη φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη απαξαίηεην λα δηέπεηαη απφ 

«αλζξσπνθεληξηθή θνπιηνχξα» θαη δπλάκσζε ηεο απαζρφιεζεο. Δθηηκά πσο κηα νιηζηηθή 

πνιηηηθή γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε κπνξεί λα ηελ απεκπνιήζεη απφ άγνλεο ξεηνξηθέο θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ θπξίαξρν ιφγν ηεο ειαζηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. Τπνζηεξίδεη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ γηα  κηα Κνηλσλία ηεο Γλψζεο δελ 

αθνξά απνθιεηζηηθά κεηαξξπζκίδνπζεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, αιιά πξνυπνζέηεη κηα εθ 

βάζξσλ επαλαζέζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ, εγγξαθφκελε ζηελ παξαγσγή, ηελ 

απαζρφιεζε, ηε δηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα.  

Oη Boeren, Nicaise θαη Baert (2010) δηεξεπλνχλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε απφ ηελ 

νπηηθή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θξαηψλ ζην πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Τπνζηεξίδνπλ φηη κία 

ηέηνηα εμαγγειία δελ είλαη δπλαηφ απφ κφλε ηεο λα εμσζήζεη ηα θξάηε ζηελ πνιχπιεπξε 

αμηνπνίεζε ηνπ πεδίνπ. Γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ 

κνληέινπ ελζσκάησζεο ην νπνίν ζεκειηψλεηαη επάλσ ζην ζρήκα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη εξγαζηαθψλ επθαηξηψλ. Κξίλνπλ κνλνκεξέο έλα ζεσξεηηθά 
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θαηαζθεπαζκέλν κνληέιν ελζσκάησζεο ην νπνίν δίλεη αληζνβαξή έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο 

πνπ θηλεηξνδνηνχλ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Αλαγλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή, 

ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο ζπκκεηνρήο, ηδηαίηεξα ησλ εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, ε νπνία ζπλδέεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ κε ηνλ αληίθηππν ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ζε ηνκείο φπσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε πγεία, ν ειεχζεξνο ρξφλνο θαη 

ζπγρξφλσο κε ηε ζπκβνιή ησλ πξνζσπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ ζηελ επξχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο. Παξάιιεια αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα αξζνχλ ηα 

εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ ζπλάξζξσζε νιηζηηθψλ πξαθηηθψλ επηζεκαίλνληαο ην ξφιν 

ηνπ ζεηηθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο ην νπνίν εμαξηνχλ κε ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη 

ζπλεπαθφινπζα ην πξνζσπηθφ λφεκα πνπ δίλεηαη ζηε ζπκκεηνρή. Τπνζηεξίδνπλ, ινηπφλ, φηη 

ην ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα επηηπγράλεηαη κε ηε ζχδεπμε ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ, ησλ 

θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ εθπεθξαζκέλνπ κε 

θνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Οη ζηάζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ αηφκσλ, νη 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, νη ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο, ε νηθνγέλεηα, ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ απνηεινχλ ηνλ έλα πφιν ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζήο ηνπο ζηελ αγνξά ηεο 

εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί, ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ε αγνξά εξγαζίαο, ην 

θάζκα ησλ ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηεινχλ ηνλ άιιν πφιν ηεο 

δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο ηεο πξφζβαζεο κε ζθνπφ λα γίλεη νπζηψδεο ζπκκεηνρή. Οη Boeren, 

Nicaise θαη Baert αλαθέξνπλ φηη γηα λα θαηαζηεί ε δηα βίνπ κάζεζε θαηαιπηηθφο παξάγνληαο 

εμάιεηςεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ζηξαηνιφγεζε ησλ 

καζεηεπφκελσλ, ε ζηξαηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηε 

ζηαδηαθή αλάπηπμε ελφο κνληέινπ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ νη 

νπνίεο ζπλαπαξηίδνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην.  

Ο Βillett (2010) ηνλίδεη φηη ε θνηλσληθή ελζσκάησζε κπνξεί λα θαηαζηεί πην θαίξηα 

ζηξαηεγηθή κέζα απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε κίαο ζπγθερπκέλεο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηε δηα 

βίνπ κάζεζε θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Αλαθέξεηαη ζηνπο ππαξθηνχο θηλδχλνπο ζχγρπζεο 

ησλ δχν απηψλ φξσλ θπξίσο θαηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πιηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

πξαθηηθέο. Ζ δηα βίνπ κάζεζε, ζεκεηψλεη, εκθαλίδεηαη ζαλ έλα ζηαηηθφ δηαθχβεπκα γηα ην 

νπνίν είηε αγλνείηαη είηε ππνβηβάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξνσζεζεί θαη λα 

ππνζηεξηρζεί. Ο θίλδπλνο είλαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πιέγκαηνο ησλ 

ζπλζεθψλ θαη ησλ πεξηβαιιφλησλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κάζεζε. Γε ιακβάλεηαη ππφςε ε 

βαζχηεξε ζεκαζία θαη ε ζπλερήο επηξξνή ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ. Ο 

Βillett ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζέζεηο καο πνπ 

κεηνπζηψλνληαη ζε ηθαλφηεηεο, πξνζπάζεηεο θαη ελδηαθέξνληα. Πξφθεηηαη γηα κία πξνζσπηθή 

δηεξγαζία ε νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε φηαλ είκαζηε κφλνη καο, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηηο 

ζπλαλαζηξνθέο καο, ζην ρψξν εξγαζίαο, ζηελ θνηλφηεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία πξνζσπηθήο ζπλείδεζεο. Χζηφζν δε καζαίλνπκε απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο 
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αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. Ο Βillett επηζεκαίλεη πσο μαλαθηηάρλνπκε, κεηαηξέπνπκε θαη 

επηλννχκε μαλά ην εχξνο αιιά θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ καο εζσηεξηθεχνληαο ή 

αληηκεησπίδνληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. ε απηφ ην ζεκείν είλαη πνπ 

ηαμηλνκεί κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε σο 

ακνηβαίνπο κνρινχο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. Ζ πξφλνηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

ρξεηάδεηαη λα εγθνιπψζεη ζαθή ζθνπνζεζία, κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη ζεζκηθή λνκηκφηεηα κε 

ηξφπν πνπ λα εθηηκψληαη νη πξαθηηθέο ηεο  θαη λα πεξηβάιινληαη ηνπ ίδηνπ θχξνπο κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο, δεδνκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη γηα δηάρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη θπβεξλήζεηο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή 

ε δηα βίνπ κάζεζε, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζεηαη θαη θαηαξηίδεη ζηφρνπο. Τθίζηαηαη 

ε αλαγθαηφηεηα ελφο ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη  ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

εκπεηξίεο νη νπνίεο δηαπιάζνπλ ηελ πξνζσπηθή δηεξγαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Απηέο νη 

ζπλζήθεο ζα κπνξέζνπλ λα αμηνινγεζνχλ κε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη βειηίσζεο ηεο 

πξφζβαζεο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ φπνπ επηιέγνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα άηνκα σο θνξείο ή σο απνδέθηεο πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο. Ο 

Βillett πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε δνκή κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε λα ζπκπεξηιεθζνχλ επάισηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο, λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο σο πεξηβάιινληνο ηππηθήο/άηππεο 

κάζεζεο, λα δνζεί ηδηάδνπζα βαξχηεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο απνγνήηεπζεο πνπ πξνθαινχλ 

κεησκέλεο ή αθαηέξγαζηεο επθαηξίεο έληαμεο ζηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή δσή, φπσο θαη 

λα ηεζνχλ βάζεηο ππεξθεξαζκνχ ηεο δηαθπιηθήο, ειηθηαθήο θαη θπιεηηθήο δηαθνξάο.  

Ζ αλαγθαηφηεηα εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο επηζεκαίλεηαη 

θαη απφ ηνλ Hyland (2010), o oπνίνο ηε ζπλαξηά κε ην γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο. Γηαπηζηψλεη ηελ επίκνλε επηδίσμε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηε δηα βίνπ 

κάζεζε «ζεξαπεπηηθή» ππφζηαζε. Γειαδή λα παγησζνχλ νη ζηφρνη ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο, ηεο εθπαηδεπηηθήο επηηπρίαο θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Μάιηζηα ε ζχζηαζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαρείξηζεο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ζηα 

δεηήκαηα ηνπ βίνπ (life coaching), νδεγεί ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ Hyland ζηελ έλλνηα ηεο 

επηζηακέλεο αλακφξθσζεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο πξαθηηθήο. Δηδηθφηεξα 

γηα ηελ επίκνλε αλαδήηεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιεπξάο ηεο κάζεζεο, ζέηεη ην εξψηεκα 

εάλ κία ηέηνηα «ζεξαπεπηηθή» ππφζηαζε είλαη εμνξζνινγηζκέλε, ζπλεθηηθή θαη 

αηηηνινγεκέλε. Τπνζηεξίδεη  φηη ε ακνηβαηφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο βνεζά ζηε ζχλδεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπλείδεζεο κε ην εχξνο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ σο δεηήκαηα ησλ νπνίσλ ε 
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δηαρείξηζε ππαγνξεχεη φρη κφλν δηθαηψκαηα αιιά θαη θαζήθνληα, ηδηαίηεξα ζε κία πεξίνδν 

πνπ επηθξαηεί νηθνλνκηθή χθεζε θαη θνηλσληθή αβεβαηφηεηα. Ο Ζyland αλαθέξεηαη ζηε 

δπλαηφηεηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο λα δεκηνπξγήζεη θνηλέο αμίεο γηα κηα θνηλφηεηα, φπσο ε 

ππεπζπλφηεηα θαη ε πξσηνβνπιία ιήςεο απνθάζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ε «ζεξαπεία» λα 

θαηαζηεί πνιχπιεπξε κε ζθνπφ ηελ επίγλσζε φηη ρξεηάδεηαη ε βειηίσζε εληαμηαθψλ 

πξαθηηθψλ. 

Ζ θνηλσληθή ελζσκάησζε εξεπλάηαη θαη απφ ηελ νπηηθή ηεο απζεληηθφηεηαο ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ Αshton (2010) ε απζεληηθή δηα βίνπ κάζεζε γηα λα έρεη 

πξάγκαηη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε ηα πιαίζηα κάζεζεο θαη λα επηδηψθεηαη ε ζπγθξφηεζε πιαηζίσλ ηα νπνία 

πξνάγνπλ ξεαιηζηηθέο εθθάλζεηο ηεο δσήο, ψζηε ζπγρξφλσο ηα άηνκα λα δνκνχλ αίζζεκα 

ππεπζπλφηεηαο, απηεπίγλσζεο, νπζηψδνπο απηελέξγεηαο θαη γλσξηκίαο κε βαζχηεξεο αμίεο. Ζ 

Ζunt (2009) πξνηείλεη ε δηα βίνπ κάζεζε λα επελδπζεί κε πλεπκαηηθφηεηα κέζσ πξαθηηθψλ 

αλαζηνραζκνχ πνπ ζα πξνζδψζνπλ ζηε γλψζε ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνζσπηθφ λφεκα θαη ζα ην 

εμαζθήζνπλ ζηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα.  

Ζ Liasidou (2008) ππνζηεξίδεη φηη ε έξεπλα γηα ηε ζπλνιηθή επίδξαζε ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο ζηηο δπλαηφηεηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο είλαη αλαγθαίν λα αμηνπνηήζεη ηελ 

θξηηηθή αλάιπζε. Υξεηάδεηαη έλαο ιφγνο ελζσκάησζεο πνπ λα πεξηέρεη πνιπεπίπεδεο 

αθεγήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ. Ζ Liasidou ζπλδέεη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο κε ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην πεδίν ησλ  

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, φπνπ νη θαζεκεξηλέο κηθξνπνιηηηθέο αιιειεπηδξνχλ κε ηε 

καθξνπνιηηηθή ησλ θπξίαξρσλ ηδενινγηθψλ δπλάκεσλ, ησλ αληαιιαγψλ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

πιηθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ. 

Ζ Aubert (2011) ζεσξεί πσο ν δηάινγνο κεηαμχ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ησλ 

δηακνξθσηψλ πνιηηηθήο, ησλ παλεπηζηεκίσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο 

κπνξεί λα πξνζδψζεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο πνηθίιεο δηαζηάζεηο. 

Δθφζνλ ε θνηλσληθή ελζσκάησζε επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ εξγαζία, ηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία, ηε ζηέγαζε θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, ε πξφλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα γίλεη κεηαζρεκαηηζηηθή, λα θαηαζηεί απνθαζηζηηθή ελαιιαθηηθή 

ιχζε θαη ελ ηέιεη θαηαιπηηθή θνηλσληθή πνιηηηθή. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο 

πξνλνηαθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα θαηαζθεπάζνπλ έλα λφεκα ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα 

πξνζαλαηνιίζεη ζε θαίξηεο αξρέο ζπκκεηνρήο θαη ζηελ αλαθάιπςε πνιιαπιψλ 

πεξηβαιιφλησλ καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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4.3.3. Κνηλσληθή Δλζσκάησζε 

ε ζρέζε κε ην δήηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εμαγγειία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Πεξηγξάθνπλ ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο κέζα απφ πηπρέο 

πνπ θαηά θαηξνχο θαηέρνπλ πξσηαξρηθέο ζέζεηο ζηελ αηδέληα ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

θαη θνηλσληηθήο πνιηηηθήο. Οη πηπρέο απηέο είλαη νη δηαθπιηθέο δηαθνξέο, νη λένη πνπ αλήθνπλ 

ζηηο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηα άηνκα κε αλαπεξία,  ε 

δηαθξαηηθή κεηαλάζηεπζε, ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ε αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ε 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.  

 

Γηαθπιηθέο δηαθνξέο  

Ζ Βoeren (2011) ππνζηεξίδεη φηη νη δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζην επξσπατθφ 

εθπαηδεπηηθφ  πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γίλνληαη θαιχηεξα θαηαλνεηέο κε ηε δηεμνδηθή 

αλάιπζε ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. θνπφο 

είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ αληξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ: ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. Δληνπίδεη 

πιέγκα παξαγφλησλ ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ ηεο δηαθπιηθήο ζπκκεηνρήο: ηε ρεηξαθέηεζε, ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηάξηηζεο, ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε 

ζε αλψηαηεο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη ηελ χπαξμε εκπνδίσλ φπσο ε έιιεηςε εξγνδνηηθήο 

ππνζηήξημεο ή ε αληαπφθξηζε ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα 

ησλ δηαθπιηθψλ δηαθνξψλ ε Βoeren ζεκεηψλεη ηελ απνπζία ηεο εκπεηξηθήο πνζνηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππαξρφλησλ αληζνηήησλ θαη ηελ επηθέληξσζε ζηελ νηθνλνκηθή ζπλνρή 

έλαληη ηεο θνηλσληθήο. Δπηπξφζζεηα δηεξεπλά ηελ πεξίπησζε ε ζπκκεηνρή ησλ δχν θχισλ ζε 

καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ θάιπςε εξγαζηαθψλ ή πξνζσπηθψλ 

αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ. Ο πξνβιεκαηηζκφο ηεο Βνeren νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθνξά ηεο 

ζην ζπζρεηηζκφ ησλ επηζεκάλζεσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

κε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο. 

   

Οη λένη πνπ αλήθνπλ ζε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ 

O Savelsberg (2010) εμεηάδεη ηα κνλνπάηηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

πνξείαο ησλ λέσλ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ Αγγιία θαη ηελ Απζηξαιία βαζηδφκελνο ζηελ 

θξηηηθή αλάιπζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο πνιηηηθέο γηα ηε λενιαία. Αλαθέξεη φηη 

ηα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά κνλνπάηηα είλαη πεξηνξηζκέλα θαη νξηζκέλεο θνξέο 

παξαπιαλεηηθά. Ζ κεγάιε επηξξνή ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζχζηαζε 

κίαο αηδέληαο αξρψλ ππεπζπλνπνίεζεο αίξεη ηελ πξνζηαζία ηδηαίηεξα ησλ κεηνλεθηνχλησλ 

λέσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Τπνζηεξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα 
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απζηεξήο παξαηήξεζεο απφ ηνπο ηζχλνληεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ζχλζεηνπ ραξαθηήξα πνπ θέξνπλ νη κεηαβάζεηο ηεο λενιαίαο απφ ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ εξγαζία θαη αληίζηξνθα. Ο Savelsberg ηνλίδεη φηη ε έξεπλα ρξεηάδεηαη λα 

ζηξαθεί ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ εκθαλψο ηηο κεηαβάζεηο, κέζσ ηεο θξηηηθήο 

αλάιπζεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ππφβαζξνπ θαη ηεο ελαιιαθηηθφηεηαο ησλ καζεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο επηινγήο θαη απηνειέγρνπ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 

Άηνκα κε αλαπεξία 

 Πνιιά απφ ηα ζεκεία γεληθήο θξηηηθήο ζε νξηζκέλεο εθδνρέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηελ νπηηθή ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο γηα ην ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ  Hyland (2010) ππνζηεξίδεη ε δηα βίνπ κάζεζε βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε κε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, παξά ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

πγθεθξηκέλα ε απαμίσζε ηεο ηππηθήο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο σο άιινζη γηα ηελ θάιπςε ησλ αηειεηψλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ηεο ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, ε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπρλά απνπλένπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο νξγαλσκέλεο θξαηηθήο θηιαλζξσπίαο, ε κεηαηξνπή ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

«επέλδπζε» κε ηελ θπξηνιεθηηθή νηθνλνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ πνπ νδεγεί ζηελ πξφηαμε ηνπ 

θξηηεξίνπ θφζηνπο- νθέινπο, βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία πνπ δηθαηνχληαη ηζφηηκε, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. 

ην βαζκφ πνπ ε δηα βίνπ κάζεζε αλαπαξάγεη ηηο αξρηθέο αληζφηεηεο πνπ παξάγνληαη ζην 

επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο πξηκνδφηεζεο γηα πξφζβαζε φζσλ 

ήδε έρνπλ πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, πςειφηεξε αγνξαζηηθή δχλακε θαη ελ γέλεη 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, 

επίζεο βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ο 

ππεξηνληζκφο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηελ επίιπζε επξχηεξσλ εξγαζηαθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, κεηαηνπίδεη ηελ νπζία ησλ 

πξνβιεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνπξνζαλαηνιίδεη φρη κφλν ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

επξχηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη πνιινχο πνπ ιφγσ ζέζεο ζηελ πνιηηηθή θαη ελ 

γέλεη ηελ θνηλσληθή δσή κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ πνιηηηθέο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. ην 

βαζκφ πνπ ε δηα βίνπ κάζεζε ζπκπνξεχεηαη κε ηελ αληίιεςε γηα κεηαθνξά ηεο επζχλεο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο ζην άηνκν, ζην βαζκφ 

πνπ ε επειημία δελ ζεσξείηαη σο εχινγε πξνζαξκνγή ηνπ εξγαζηαθνχ πιαηζίνπ ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά κνλνκεξψο σο κέζν δηεπθφιπλζεο ηνπ θεθαιαίνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, θαη ζην βαζκφ πνπ ε απαζρνιεζηκφηεηα λνείηαη φρη 
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σο πξαγκαηηθή βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, αιιά σο δίαπινο 

κεηαηφπηζεο ηεο επζχλεο γηα ηελ αλεξγία ζην ππνηηζέκελα κε επαξθψο εθπαηδεπκέλν άηνκν, 

ηφηε κία ηέηνηα δηα βίνπ κάζεζε βξίζθεηαη ζε πιήξε δηάζηαζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Ζ αθξαία λενθηιειεχζεξε εθδνρή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο εμαηνκηθεχεη 

απηφ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ ίζσο λα είλαη θνηλσληθφ. Καζηζηά ην άηνκν ππεχζπλν ψζηε λα κέζσ 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο λα γίλεη απαζρνιήζηκνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηαηξέπεη δηαξζξσηηθέο 

αληζφηεηεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε ζε αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Coffield 1999). Οπζηαζηηθψο, δειαδή, πξφθεηηαη γηα κηα αληίζηξνθε 

δηαδηθαζία απφ απηή πνπ δηέηξεμε ε αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία απφ ην ηαηξηθφ ζην 

θνηλσληθφ θαη αξγφηεξα ζην πνιπδηάζηαην κνληέιν, θαηά ηελ νπνία έγηλε πιένλ θνηλψο 

απνδεθηφ φηη ε αλαπεξία δε ζπληζηά αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αιιά θνηλσληθή θαηαζθεπή. 

Τπφ απηή ηελ νπηηθή θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λννχκελε ε δηα βίνπ κάζεζε αληηζηξαηεχεηαη 

ηελ εμέιημε πνπ ε θνηλσλία έρεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα θαηαθηήζεη γηα ηε ζρέζε θνηλσληθνχ 

θαη αηνκηθνχ κε ηελ θαηαβνιή ηεξάζηηαο πξνζπάζεηαο. Δλ θαηαθιείδη, ε δηα βίνπ κάζεζε 

είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη εμηζνξξνπεηηθά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ άκβιπλζε ησλ 

δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε, θαη αζθαιψο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην έπαθξν γηα ην ζθνπφ απηφ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε 

επηθχιαμε θαη θξηηηθή ζην βαζκφ πνπ πξάγκαηη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί σο φρεκα 

λενθηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ ζηελ νηθνλνκία κε ηηο γλσζηέο αξλεηηθέο θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο. 

 

Γηαθξαηηθή κεηαλάζηεπζε 

Σν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεη επίζεο ζηηο αιιαγέο ηηο νπνίεο πξνμελεί ε 

δηαθξαηηθή κεηαλάζηεπζε ζην πεδίν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ο Guo (2010) βξίζθεη ηηο πηπρέο 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ σο επθαηξία επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε γλψζε, ηε 

κάζεζε, ηελ εξγαζία, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα. Ζ πξσηαξρηθή ζεκαζία 

απνδίδεηαη ζηελ επαξθή γλψζε ησλ αηηίσλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο: πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, 

ζξεζθεπηηθά, νηθνινγηθά θαζψο θαη αίηηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αλεχξεζε επλντθφηεξσλ 

κνξθσηηθψλ/εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ. ηε ζπλέρεηα εληνπίδνληαη ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηαθξαηηθήο κεηαλάζηεπζεο. Ζ αλάπηπμε πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ 

εγείξεη εθ λένπ εξσηήκαηα γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ ζην θξάηνο ππνδνρήο. H αλεπάξθεηα πξφζβαζεο ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ε αλεξγία, ε ππναπαζρφιεζε, ε ηζρλή 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, ε ππνηππψδεο θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα θαη ε ππνβάζκηζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ καζεζηαθψλ/εξγαζηαθψλ εκπεηξηψλ θαηαδεηθλχνπλ ηνλ πεξηνξηζκέλν 

αληίθηππν ησλ πνιηηηθψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο λα ελζσκαησζεί ε πνιηηηζκηθή δηαθνξά ζε 

εμειηζζφκελα εθπαηδεπηηθά/επαγγεικαηηθά πεξηβάιινληα. Αλαθχπηνπλ, ινηπφλ, 
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πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ εκβέιεηα ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ επθαηξηψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Βέβαηα ηα εξσηήκαηα ηνπ Guo ζίγνπλ επηπξφζζεηεο παξακέηξνπο. Δηδηθφηεξα 

πξνβιεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπλέξγεηα ησλ θπβεξλήζεσλ κε ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο παξάγεη εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηθέο δηα βίνπ κάζεζεο, ηε ζρέζε 

κεηαλάζηεπζεο, ηαπηφηεηαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θχιν 

δηακνξθψλεη ην πεξηερφκελν ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζπγρξφλσο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο κε 

πνηθίινπο πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο πξνσζεί ηνλ πνιηηηζκηθφ δηάινγν.  

Ο Zembylas (2012) πξνζζέηεη εξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ ζηε καζεζηαθή ηνπο εκπεηξία. Δπηρεηξεί ηελ θξηηηθή 

ζεψξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ ζε άμνλεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κέρξη ηψξα πξαθηηθψλ ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε 

δηα βίνπ κάζεζε. Δηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο «δηαηνπηθφηεηαο» (translocality) γηα λα ζπλάςεη ηελ 

αλζξψπηλε θηλεηηθφηεηα κε ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ/πνιηηηθψλ/νηθνλνκηθψλ/θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ησλ θνηλνηήησλ κέζα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Έηζη νδεγείηαη ζηελ αλίρλεπζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ν ρψξνο γηα ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα κέζσ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ληφπησλ θαη ησλ 

κεηαλαζηψλ. Παξάγνληαη ζρέζεηο εμνπζίαο κε γλσξίζκαηα ηελ θπξηαξρία, ηελ αληίζηαζε θαη 

ηελ θνηλσληθφηεηα σο πξάμεηο θαη πξαθηηθέο νη νπνίεο πξνζδίδνπλ ζε θάζε θνηλφηεηα ηνλ 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ζπλχπαξμεο θαη ζπκβίσζεο. Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν, ελ ηέιεη, είλαη πνηαο 

ή πνησλ απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο ηα ζπλαηζζήκαηα ζα επηθξαηήζνπλ, ζα «επηηξαπνχλ» 

ψζηε γηα θάζε θνηλφηεηα ε θνηλσληθή ελζσκάησζε ή ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο λα 

απνθηήζνπλ αλαπαξαζηάζεηο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο. Ο Zembylas (2012) πξνηείλεη ηε 

κέζνδν ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πφζν παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο θαη πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, πνιππνιηηηζκηθή θαη εηξελεπηηθή κάζεζε ππεξεηνχλ εηδηθνχο ζηφρνπο ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Αλαθέξεηαη, φκσο, θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, σο δηαθξηηηθφ 

κέηξν κηαο αηδέληαο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ θνηλσληθή, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή δνκή ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ παξαπάλσ. 

 

Αζηηθό πεξηβάιινλ  

Ο Gulson (2008) αλαιχνληαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο ηα νπνία 

πινπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο γεηηνληέο επξσπατθψλ πφιεσλ δηεξεπλά κε πνηνλ ηξφπν ν ρψξνο 

φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ππνθείκελν θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ λνήκαηα γηα ηηο πξαθηηθέο κίαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε. Τπνζηεξίδεη πσο είλαη αλαγθαίν γηα ηε ράξαμε θαη ηελ αλάιπζε κίαο εθπαηδεπηηθήο 
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πνιηηηθήο λα αλαπηπρζνχλ ηζρπξέο έλλνηεο γηα ηνλ «ρψξν», έλα είδνο «πνιηηηθήο ηνπ ρψξνπ», 

πνπ ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηε ζηέγαζε ή ηελ απαζρφιεζε. Ζ 

αλάιπζε ησλ γλσξηζκάησλ απηψλ ησλ πεξηβαιιφλησλ κπνξεί λα κεηαζηνηρεηψζεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ ρψξνπ ζε απζεληηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Ο ρψξνο, φπσο είλαη κηα πφιε, 

επεξεάδεη ζαθψο ηα ππνθείκελα κέζσ ηεο εμάζθεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη θαη ησλ 

επθαηξηψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην άςπρν θαη έκςπρν πιηθφ ηνπ. Μηα ζεηξά άιισλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ πφιε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέα πεδία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηηο δνκέο κηαο πφιεο ή 

κηαο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.  

Ζ Ruitenberg (2012) εμεηάδεη ηελ άηππε κάζεζε σο πξαθηηθή θαη παξέκβαζε ζην 

δεκφζην ρψξν θαη κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο νινθιεξσκέλνο 

άμνλαο ζπλεθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο. Θεσξεί αλαγθαίν λα 

ζηξαθεί ε εξεπλεηηθή πξαθηηθή ζηελ απνηχπσζε παξαδεηγκάησλ θαη κειεηψλ πεξίπησζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ζεζκνπνίεζεο πνιηηηθψλ ηνπ ρψξνπ. Ζ πξφθιεζε 

είλαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ φπνπ νη άλζξσπνη είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ, λα 

νξγαλψζνπλ, λα κεηαζρεκαηίζνπλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο εκπεηξίεο. 

Μία ηέηνηα νπηηθή, ζχκθσλα κε ηελ Ruitenberg, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηνλ δηα βίνπ 

εκπινπηηζκφ ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο θαη λα ηελ πεξηβάιιεη κε ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ 

λνήκαηνο. Απαηηείηαη, ινηπφλ, λα κειεηεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ πιηθνηερληθνχ, ηνπ 

δηδαθηηθνχ, ηνπ δηαπξνζσπηθνχ, ηνπ αηνκηθνχ, ηνπ αζηηθνχ, ηνπ ηνπηθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ δηάθνξνη Λφγνη γηα ηελ πξφζβαζε, ηελ ελεξγνπνίεζε 

θαη ηελ παξέκβαζε ζε ρψξνπο. 

Σν αζηηθφ πεξηβάιινλ σο πεδίν αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ δηα βίνπ 

κάζεζεο εμεηάδεηαη απφ ηνλ van der Veen (2010) κέζσ ηνπ δηαθπβεχκαηνο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. Τπνζηεξίδεη φηη ε πξφνδνο, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηά, ρξεηάδεηαη λα 

αμηνινγεζεί κε δείθηεο επεκεξίαο θαη δείθηεο αμηψλ. Αλαθέξεηαη ζε κηα ηζνξξνπεκέλε 

νπηηθή ησλ ζηφρσλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ πεξηέρεη ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαη ην θεθάιαην ηεο ηαπηφηεηαο. Πξνηηκά, σζηφζν, λα κελ ηα νλνκάδεη 

«θεθάιαην» επεηδή ε ιέμε παξαπέκπεη ζηελ νηθνλνκηθή νξνινγία. Δπηθεληξψλεη ηε 

δηεξεχλεζή ηνπ ζηελ θνηλσληθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο θαη επαλνλνκάδεη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην «επέλδπζε ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή», ελψ, ζπγρξφλσο, ην θεθάιαην ηεο ηαπηφηεηαο 

παίξλεη ηε ζεκαζία ηεο «εμαηνκίθεπζεο» (individualisation). To βαζηθφ εξψηεκα ηνπ van der 

Veen είλαη πψο κπνξεί ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ λα θαηαζηεί επέλδπζε ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή 

θαη ηελ εμαηνκίθεπζε. Αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή σο θνπιηνχξα ε νπνία δελ 

πεξηιακβάλεη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο αιιά έλα θάζκα αηζζεηηθψλ επηινγψλ απφ ην νπνίν 

θαηαζθεπάδνληαη νη θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ηαπηφηεηεο. Απηή ε πξννπηηθή, επηζεκαίλεη, 

είλαη βηψζηκε ζε πεξηπηψζεηο πνπ κία πφιε δέρεηαη κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο θαη δηεμέξρεηαη 

ησλ πξνθιήζεσλ ηεο απζεληηθφηεηαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλχπαξμεο θαη ηνπ ζεβαζκνχ 
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αλάκεζα ζηηο εγρψξηεο θαη ηηο κεηαλαζηεπηηθέο νκάδεο. Σν πνηνο ζα επηθξαηήζεη πνιηηηζκηθά 

είλαη ζεκαληηθφ, φζν ζεκαληηθφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη αμίεο κηαο θνηλφηεηαο ζα 

αμηνπνηεζνχλ κεηαζρεκαηηζηηθά, εληαμηαθά ή πεξηζσξηνπνηεηηθά. Καη εδψ ζεκεηψλεη ν van 

der Veen είλαη πνπ απνπζηάδεη νπνηνδήπνηε αίζζεκα θνηλσληθήο ζπλνρήο κε ηε κνξθή ελφο 

πνιηηηθνχ θαη εζηθνχ δηαιφγνπ γηα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. πκπιεξψλεη φηη απνπζηάδνπλ νη έλλνηεο ηεο δηαβνχιεπζεο, 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δξάζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ 

ζρήκαηα ζπλαίλεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Αθφκε θαη νη πνιηηηθέο 

πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θξίλνληαη αλεπαξθείο ζε βάζνο ρξφλνπ, 

εθφζνλ εθιείπεη επξχηεξνο πνιηηηζηηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξφζβαζε, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 

κάζεζε ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα. Ζ εμαηνκίθεπζε κε ηε ζεηξά ηεο θξίλεηαη ακθηιεγφκελε, 

θαζψο νη κεραληζκνί θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ δελ κπνξνχλ λα θακθζνχλ κφλν κε ηελ 

πάηαμε ηεο θηψρεηαο ή ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη αθφκε 

θξίζηκνο δηφηη κπνξεί λα δηεηζδχζεη ζηελ πεξίπινθε θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνηλσληθήο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Ο van der Veen εθθξάδεη επηθπιάμεηο εάλ φια ηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο 

είλαη απηφλνκα, ζπγθξνηεκέλα ή ηπρεξά, δηακνξθψλνληαο ξεηά ην εξψηεκα γηα ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ εθείλσλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ νιφπιεπξα ηελ ηδησηηθή δσή ελφο 

αηφκνπ. Παξακέλεη, ινηπφλ, ε πξφθιεζε αληηκεηψπηζεο παζνγελψλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη 

θαηλνκέλσλ κε ηξφπν πνπ ε θνηλσληθή ελζσκάησζε λα εθιακβάλεηαη σο δηαδηθαζία ηνπηθήο, 

εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη παγθφζκηαο εμάζθεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε.  

Ο Εarifis (2008) δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο λα εθαξκφζνπλ ηηο επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κάζεζεο. Τπνζηεξίδεη φηη ρξεηάδνληαη 

παξαδείγκαηα θαη κειέηεο πεξίπησζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλακα 

ζεκεία ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ηνπηθψλ θέληξσλ κάζεζεο θαη ηνπηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεηεο ζαθείο ελδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

αλαβαζκηζηεί ε θνπιηνχξα ηεο ζπλεξγαζίαο ζε κία πεξηνρή, φπσο ε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε, 

φπνπ ε θνπιηνχξα δηα βίνπ κάζεζεο είλαη ππνηππψδεο ζε ζρέζε κε άιιεο δηαθξαηηθέο δψλεο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σνλίδεη φηη παξακέλεη αλνηρηή ε πξφθιεζε ηεο απνθέληξσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζνχλ νη ζπλέξγεηεο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, λα 

θαηαξηηζηνχλ εηδηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη επηπιένλ λα επεθηαζεί 

ν ξφινο ησλ δηάθνξσλ παξφρσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο νη νπνίνη ζηεξίδνπλ δίθηπα 

κάζεζεο ζε ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θιίκαθα. 

Βέβαηα ε πξφθιεζε ηεο δηεχξπλζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλεξγεηψλ επηηάζζεη ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ψζηε νη δνκέο ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο λα ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 
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θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ πγεία, ηελ θνηλσληθή δξάζε θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Δπηβάιιεηαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθφο φξνο ηεο δηεχξπλζεο ηεο ζπλέξγεηαο ε αληαιιαγή πξαθηηθψλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ εηαίξσλ γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηέξεε θνπιηνχξα ζχκπξαμεο. Παξάιιεια ν 

Zarifis κειεηά ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε αλάπηπμε ζηαζεξψλ δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο ηα νπνία 

παξέρνπλ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα θάζε 

πινπνηνχκελν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ηνπηθά θέληξα, κε ην επίπεδν 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηψλ, ηηο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ην επίπεδν 

πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα πξνγξάκκαηα θαη 

ηελ παξάπιεπξε ππνζηήξημε, φπσο ζπκβνπιεπηηθή, πξαθηηθή άζθεζε ή ζπκκεηνρή ζε 

δξάζεηο ζηελ θνηλφηεηα. Ζ αλαγθαηφηεηα απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε 

αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αλαγθψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ζπλεξγαζία 

θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ. Έλα θαιά νξγαλσκέλν πιαίζην 

ζπλεθηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο δνκέο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηε λνηηναλαηνιηθή δψλε ηεο 

επξσπατθήο επείξνπ. 

 

Αλώηαηε Δθπαίδεπζε 

Ο Goastellec (2012) κηιά γηα ηελ επξσπατθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέηξεζεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζε φ,ηη αθνξά ην πεδίν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζέηεη πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε. Έλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα είλαη ε θαηαζθεπή κίαο λέαο δηαθξαηηθήο έλσζεο 

ε νπνία σζεί ηα επξσπατθά θξάηε ζηε δηθή ηνπο αλαθαηαζθεπή πξνθεηκέλνπ λα 

εκπινπηίζνπλ ηελ αηδέληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Ο Goastellec αλαιχεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ επξσπατθνχ ζηφρνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο σο εξγαιείν ηεο δεκφζηαο δξάζεο ην νπνίν δεκηνπξγεί ηερληθνχο θαη 

θνηλσληθνχο κεραληζκνχο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ζην πεδίν ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο δεκφζηεο αξρέο γηα ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξρψλ κέζα ζηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα. 

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα πεξηιακβάλεηαη ζηελ αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήδε απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 εγγξαθφκελεο ζην δηαβνχιεπκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ―Access to Higher Education in Europe‖ πνπ πεξηείρε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ, ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, ηελ εθπξνζψπεζε εππαζψλ θνηλσληθψλ 

θαηεγνξηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ πξφζβαζεο ζηηο δνκέο ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 (ζπλζήθε ηεο Ληζαβφλα), θαη αθνχ ηα 

παξαπάλσ πξνηάγκαηα δελ είραλ πινπνηεζεί ζην έπαθξν, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 
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δξνκνιφγεζε ηελ εθ λένπ θαηαζθεπή, ηε δηάρπζε θαη ηε ζηαδηαθή εδξαίσζε ελφο 

παξαδείγκαηνο. Απηή ηε θνξά γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ζην πεδίν, ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ επξσπαίσλ θνηηεηψλ, 

ηελ επέλδπζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ πφξσλ θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ κε 

πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αλαδείρζεθε παξάιιεια ε αλαγθαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηεο απνθεληξσηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε δείθηεο, φπσο ην θχιν θαη ε 

εζληθή θαηαγσγή. Σν 2010 (Γηαθήξπμε Βνπδαπέζηεο-Βηέλλεο) θαη ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο δηαθεξπζζφηαλ ε βειηίσζε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ εζληθψλ 

κεηνλνηήησλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ε Δπξσπατθή Έλσζε ππνζηήξηδε ηελ απηνλνκία θαη 

ηελ επζχλε ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. Ο Goastellec εληνπίδεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ επξχηεηα ηνπ 

ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Με ηνπο φξνπο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην θνηλσληθφ 

πιαίζην, εληνπίδεη κία κνλνκεξή επηθέληξσζε, εθείλε ηεο δηαθπιηθφηεηαο, πνπ θαζνξίδεη 

φκσο κέξνο ηεο πξαθηηθήο ησλ δηάθνξσλ αλψηαησλ ηδξπκάησλ. Απνπζηάδεη, θαηά ηελ άπνςή 

ηνπ, ε ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηελ ειηθία, ηελ 

εζληθφηεηα, ηελ θνηλσληθή θαηαγσγή. Αιιά, αθφκε θη αλ ηέηνηεο παξάκεηξνη 

πξνζγξάθνληαη, ε αλψηαηε εθπαίδεπζε αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε λα επεθηείλεη ηηο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, πψο λα δηαξζξψζεη ηελ θαηεγνξία «εζληθφηεηα». 

Δπίζεο νη δείθηεο κέηξεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνπλ εηεξνγέλεηα 

φζνλ αθνξά ηελ αμηνπνίεζή ηνπο σο ζηαζκηζκέλεο πξαθηηθήο ελδπλάκσζεο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο. Τπαγνξεχεηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ γεληθεπηηθή επηβνιή ηνπο αδηαθξίησο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε θξάηνπο θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ ελαξκφληζή ηνπο κε 

νηθνλνκηθνχο θπξίσο ζηφρνπο, δειαδή κνλνδηάζηαηα ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή φςε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Έηζη ε κέηξεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αλαδεηθλχεη 

ην δήηεκα ηεο επξσπατθήο ηαπηφηεηαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ απηνχ ηνπ ήπηνπ 

εξγαιείνπ δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηαδηαθά επηβάιιεη ζηα κέιε ηεο ηελ πηνζέηεζε ηνπ ίδηνπ 

πιαηζίνπ εξκελείαο ησλ παξαγφλησλ πνπ επηθαζνξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζην πεδίν 

ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ Clegg (2009) ππνζηεξίδεη φηη νη αιιαγέο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, σο έλα 

λεπξαιγηθφ πεδίν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ρξεηάδεηαη λα πιαηζησζνχλ απφ πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο γηα ηελ αθαδεκατθή αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία έξρνληαη θαη επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή θαη ε ηζνηηκία γίλνληαη αληηιεπηέο κε φξνπο 

θαηεμνρήλ παηδαγσγηθνχο θαη φρη ζπγρξφλσο θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

απνηειεί αθφκε έλα θαίξην δήηεκα. 
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Οη Brooks θαη Everett (2008) ππνγξακκίδνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα εξεπλεζεί ν βαζκφο 

επηξξνήο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ γηα δηαδξνκέο ζηα κνλνπάηηα 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ επηξξνή εληνπίδεηαη ζε ηξία επίπεδα. Σν πξψην αθνξά ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πψο νη λεαξνί ελήιηθνη θαηαπηάλνληαη κε ηε 

κάζεζε θαη ζην βαζκφ πνπ απφ απηή ηε δηαδηθαζία απνθνκίδνπλ ζπλαηζζήκαηα 

ηθαλνπνίεζεο. Σν δεχηεξν αθνξά ζην θαηά πφζν ε ηαπηφηεηα ηνπ καζεηεπφκελνπ εληζρχεηαη, 

ή, αληίζεηα, ππνζθειίδεηαη. Σν ηξίην επίπεδν αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε κάζεζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζή ηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. Γειαδή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηελ πγεία θαη ηελ εμάζθεζε ξφισλ. Οη Brooks θαη 

Everett εθηηκνχλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ έξεπλα ησλ ηξφπσλ πνπ ν αληίθηππνο ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηε δηα βίνπ κάζεζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ή 

ην θχξνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο. 

Ζ David κειεηά ηηο δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηελ πξφζβαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε κέζα απφ ηε θεκηληζηηθή εξεπλεηηθή νπηηθή. Ζ ηξέρνπζα παγθφζκηα 

θαη εζληθή δηαβνχιεπζε γηα ηε δίθαηε πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε 

γλσζηνπνηεί φηη ππάξρνπλ ζπζηεκηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο αληζφηεηεο θαη φηη νη επθαηξίεο γηα 

ηελ εθαξκνγή αξρψλ θεκηληζηηθήο παηδαγσγηθήο δνθηκάδνπλ ηελ πξφθιεζε λα απμεζεί 

πεξηζζφηεξν ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζε απηή ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζε 

παγθφζκην αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν. Έηζη επαλαθάκπηεη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ  γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη εζηθψλ αξρψλ πνπ αλάγνπλ 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζε ζχλζεζε πνηθίισλ παξαγφλησλ πέξαλ ηνπ θχινπ. Ζ David 

ππνζηεξίδεη φηη κία εξεπλεηηθή θεκηληζηηθή νπηηθή φρη κφλν ζπλεπάγεηαη ηελ παξαγσγή 

γλψζεο γηα ηελ επαλαράξαμε πνιηηηθήο, αιιά θαη ζπλεξγαζίεο απφ ηνπο καζεηεπφκελνπο, 

ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο δηακνξθσηέο ησλ πνιηηηθψλ, 

ψζηε λα θαηαξηίδνληαη απφ θνηλνχ εληαμηαθά θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηα νπνία 

σθεινχλ γπλαίθεο θαη άληξεο θαη δηαθσηίδνπλ πιεπξέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην εζψηεξν 

ππνθείκελν, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ. 

 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

Ζ Dabic (2008) αλαθέξεηαη ζην «αιρεκηθφ ζρήκα» ηεο κάζεζεο θαη ηεο εξγαζίαο 

πνπ δεκηνπξγεί λέα γλψζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε πιένλ ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα. Οη πξαθηηθέο κεηαβάιινληαη θαη έηζη κεηαβάιινληαη θαη νη ηαπηφηεηεο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ζ αλαδηακφξθσζε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αηνκηθψλ 

επηηεπγκάησλ, άξα, γηα ηελ Dabic, ησλ ηαπηνηήησλ, είλαη έλα θαηλφκελν ακηγψο πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα. Πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην δπλεηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ αηφκσλ 

κε πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ θαη εθείλσλ κε ρακειή εθπαηδεπηηθή θαη εξγαζηαθή 

επηδεμηφηεηα. Παξάιιεια εληνπίδεη φηη εθιείπνπλ νη πξνζπάζεηεο απφ θνηλνχ ησλ 
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θαηαξηηδφκελσλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ λα θηηάμνπλ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο 

αμηνπνηνχκελεο ζε καζεζηαθέο δνκέο ζα απνηεινχλ κία γθάκα καζεζηαθψλ επηινγψλ πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ απαζρνινχκελσλ. 

Θέηεη ζε δηεξεχλεζε ηηο αξρέο κάζεζεο ηνπ Νηειφξ έηζη φπσο δηαηππψζεθαλ ζηε 

Λεπθή Βίβιν (1997) θαη νη νπνίεο επαλεμεηάδνληαη ζην ζεκεξηλφ πιαίζην ηεο έληνλεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ αξρή «καζαίλσ λα καζαίλσ» κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα γιψζζα καζεζηαθήο θνπιηνχξαο, εθφζνλ ηα άηνκα πνπ θαιιηεξγνχλ 

εθ λένπ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ρξεηάδεηαη λα ηηο ζπλάπηνπλ κε ηηο πξφηεξεο καζεζηαθέο ηνπο 

εκπεηξίεο νη νπνίεο ζίγνπξα θέξνπλ ηδηαίηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θνξηίν. Αο 

ζθεθηνχκε, πξνηείλεη ε Dabic, ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ. Ζ αξρή «καζαίλσ λα θάλσ» 

κπνξεί λα επαλαθέξεη ηελ έκθαζε ζηελ νκαδηθή δνπιεηά θαη ηελ νκαδηθή θαηλνηνκία, κε ηα 

κέιε ησλ νκάδσλ λα αμηνπνηνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηζηνξία θαη ην γλσζηηθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θνξηίν. Ζ αξρή «καζαίλσ λα ζπκβηψλσ» κπνξεί λα κεηνπζησζεί ζε 

βαζηά πνιηηηζηηθή πξαθηηθή θαη λα νδεγήζεη ζην δηάινγν, ζηε δηαιεθηηθή ζρέζε ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ θαη ζηελ άξζε ηνπ ζρήκαηνο «ν εαπηφο κνπ- ν άιινο». Ζ αξρή «καζαίλσ λα 

είκαη» κπνξεί λα επλνήζεη ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο δσήο. Γεληθφηεξα νη 

παξαπάλσ αξρέο κπνξνχλ λα θάλνπλ ειέγμηκεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εμεξεχλεζε άιισλ ζπλεζεηψλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ, λα θαηαζηήζνπλ νξαηέο ηηο 

επθαηξίεο, λα αιιάμνπλ θαλφλεο θαη λα δψζνπλ ηελ αθεηεξία γηα λέεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θαη λέεο πξνζδνθίεο. 

Ζ πξφθιεζε είλαη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε έλαο λένο 

εγγξακκαηηζκφο (literacy) ν νπνίνο λα δηέπεηαη απφ ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο θαη 

φρη απφ ηελ ηακπέια, ηελ θαηάξηηζε ζηξαηεγηθψλ παξέκβαζεο, ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί ε απφθαζε, ηελ 

αλάγθε λέσλ φξσλ πεξηγξαθήο θαη αθήγεζεο, ηε δπλαηφηεηα νη θαηαξηηδφκελνη θαη νη 

εθπαηδεπηέο λα ελεξγνχλ σο απηφλνκνη θνηλσληθνί δξψληεο θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη σο 

πνιίηεο ηνπηθνχ θαη δηεζλνχο βειελεθνχο. Ζ Debic κηιά γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ, ηνλ θξηηηθφ, ηνλ 

εζηθφ, ηνλ πνιηηηζηηθφ, ηνλ θνηλσληθφ, ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ηνλ ςεθηαθφ εγγξακκαηηζκφ 

κε ηε κνξθή κίαο αμηνδνηηθήο πβξηδηθφηεηαο επθαηξηψλ, επηινγψλ, αλαγθψλ θαη επζπλψλ. 

Οη Tsatsaroni, Katsis, Sarakinioti, Matousi, Samaras (2012) πεξηγξάθνπλ ην πεδίν ηεο 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη εμεηάδνπλ ηηο επηινγέο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ γηα λα θαηαζηνχλ εθπαηδεχζηκνη ζε κηα αγνξά εξγαζίαο πνπ δηαξθψο 

κεηαζρεκαηίδεηαη θαη απαηηεί ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ. Δηδηθφηεξα εμεηάδνληαη νη 

κεηαβάζεηο θαη νη πξαθηηθέο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο, 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν έρεη ήδε αλαπηπρζεί έλα πνιχπηπρν ζχζηεκα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα. Έρνπλ 
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ζεζκνπνηεζεί, φκσο, δεκφζηα θαη ηδησηηθά επαγγεικαηηθά θέληξα, φπσο ηα Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, νη ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Ο 

θιάδνο απηφο πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο θαη πνηθίιεο εηδηθφηεηεο πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ελζσκαηψλνπλ ζην καζεζηαθφ δπλακηθφ ηνπο, κεηαμχ 

άιισλ, άηνκα κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν πξνθεηκέλνπ λα ηα εθνδηάζνπλ κε 

πξνζφληα ηέηνηα κε ηα νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαπνιεκήζνπλ πξνβιήκαηα ρξφληαο 

αλεξγίαο θαη θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο. (Μatousi 2012, Samaras, 2012). Κξίζηκνο, φκσο, 

παξάγνληαο γηα ηελ αμηνπηζηία απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη ε πηζηνπνίεζε 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ κέζσ εζληθνχ δηαγσληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ε έιιεηςε 

πεξαηηέξσ επθαηξηψλ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην πεδίν ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. Δπηζεκαίλεηαη, ινηπφλ, ε αλαγθαηφηεηα λα κειεηεζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο νη θαηαξηηδφκελνη ησλ επαγγεικαηηθψλ θέληξσλ θαηάξηηζεο θαηαζθεπάδνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο σο «ππνθείκελα επηινγήο» (‗subjects of choice‘, Bansel, 2007) ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ πνξεία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο, ην θνηλσληθφ/πνιηηηζηηθφ ηνπο θεθάιαην θαη ηελ 

επηζπκία λα κάζνπλ θαη λα βειηησζνχλ. Γηεξεπλάηαη ε ηαπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ φπσο 

θαηαζθεπάδεηαη κέζα απφ ηηο δηαδξνκέο ηνπο ζηα πεδία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο. 

Σέηνηνπ είδνπο εκπεηξηθά δεδνκέλα είλαη απαξαίηεηα ζε κηα πεξίνδν βαζηάο θαη 

πνιππξφζσπεο θξίζεο, εθφζνλ νη αληζφηεηεο παξακέλνπλ θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 

λνζεξφ θνηλσληθφ θαηλφκελν. Οη πξαθηηθέο θαη νη ηερληθέο ηνπ εαπηνχ ρξεηάδεηαη λα 

αλαιπζνχλ κε θξηηηθφ ηξφπν ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ιφγνη πνπ θαινχλ ηα ππνθείκελα λε 

κεηεμειηρζνχλ ζε ελεξγά θαη ππεχζπλα, αληαπνθξηλφκελα ζηελ αιιαγή θαη ηθαλά λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηε δσή ηνπο θαη δηαξθψο λα ηε βειηηψλνπλ. Οη κνξθέο εμνπζίαο θαη ηα κέζα 

«πεηζάξρεζεο» ππαγνξεχνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο  πνπ ηνπο θάλνπλ λα επηδηψθνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Οη αθεγήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ δηακνξθψλνπλ ιφγνπο ηεο 

θαηεχζπλζεο θαη εμάζθεζεο ηεο επηινγήο ε νπνία ελδέρεηαη λα πεξλά απφ ηα κνλνπάηηα ηεο 

απνηπρίαο, ηεο ακεραλίαο, ηεο απνγνήηεπζεο, ηνπ θφβνπ ηνπ απνθιεηζκνχ, ηνπ άγρνπο θαη 

ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε ζπκβνιηθνχο θαη πιηθνχο πφξνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή θαη ελ ηέιεη ηελ ελζσκάησζε ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Άιιν έλα παξάδεηγκα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν αθνξά ηελ εθπαίδεπζε κειψλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Οη Κνπηνχδεο, Γνχιαο θαη Φσηφπνπινο (2011) πξνζεγγίδνπλ 

θξηηηθά λέεο θαη παιαηφηεξεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο απφ ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ θαη εξγαδφκελσλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλψζεηο πνπ 

εθπξνζσπνχλ ζπιινγηθά ζπκθέξνληα. Κάλνπλ εηδηθή αλαθνξά ζην κνληέιν ηεο πζηεκηθήο 

πλδηθαιηζηηθήο Δθπαίδεπζεο, κνληέιν ην νπνίν εθαξκφδεη ε  ΓΔΔ ζηα εθπαηδεπηηθά ηεο 

πξνγξάκκαηα απφ ην 2005 θαη κεηά. Δπηρεηξνχλ ηε δηεμνδηθή θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
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κνληέινπ απηνχ ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο αξρέο, ηε θηινζνθία, ηηο αμίεο θαη ηηο παηδαγσγηθέο 

πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ απφ ηνλ Paulo Freire θαη 

ηνπο επηγφλνπο ηνπ κέρξη θαη ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ ζπλδηθαιηζηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα εηζάγεηαη νπζηαζηηθά φρη γηα λα 

αλαπιεξψζεη ηνλ δηεθδηθεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, αιιά γηα λα ην 

κεηαζρεκαηίζεη κέζα απφ λέεο πξννπηηθέο. ε κία επνρή πνπ ε θνηλσληθφηεηα ησλ 

θαηαθηήζεσλ ησλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο εμαζζελεί, ζηαζεξφο 

ζηφρνο παξακέλεη ε πνιχπιεπξε ηφλσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο θσλήο, αθνχ γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ε απνζάζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ επηθέξεη πξνβιήκαηα ηα νπνία πιήζνο 

εξγαδφκελσλ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα εμνκαιχλνπλ. Απαηηείηαη ε ζηφρεπζε ζε 

επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο ν πιεζπζκφο ηεο αλεηδίθεπηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, νη κεηαλάζηεο, νη άλεξγνη θαη νη επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο (γπλαίθεο, λένη, 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο). Αλακθίβνια ε ελδπλάκσζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφθιεζε ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ 

κνξθσηηθνχ ππφβαζξνπ ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα. 

Ζ δηα βίνπ κάζεζε ζην πιαίζην ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ έρεη καθξά 

παξάδνζε ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. ε ρψξεο φπσο ε Αγγιία, ε νπεδία θαη ε Γαλία έρεη 

θαιιηεξγεζεί κία ζηέξεε καζεζηαθή θνπιηνχξα, αθνχ ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία εθηφο 

απφ πεδία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ αμηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εξγαδφκελσλ, απνηεινχλ 

δπλακηθά θαη δξαζηήξηα καζεζηαθά πεξηβάιινληα.  

Σν πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Δξγαζία» ηεο ΓΔΔ, ην νπνίν ρξνλνινγηθά 

εθηείλεηαη απφ ην 2007 έσο ην 2013, ηξνθνδνηεί κε εκπεηξηθά δεδνκέλα ρξήζηκα γηα ηελ 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ εθαξκνζκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε. Σν πξφγξακκα 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε φηη ε κάζεζε βνεζά ην άηνκν λα αθνκνηψζεη 

γλσζηηθά ηηο αιιαγέο πνπ εθηπιίζζνληαη ζε φια ηα πεδία ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Έηζη ν ζχγρξνλνο εξγαδφκελνο γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα επηθαηξνπνηεί ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Ο νιηζηηθφο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

πξνυπνζέηεη σο ππφβαζξν γεληθή αλζξσπηζηηθή παηδεία ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ζπλζέηνπλ 

ηηο γλψζεηο, λα δίλνπλ εξκελείεο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, λα παξεκβαίλνπλ θαη λα 

θαηεπζχλνληαη απηφβνπια κέζα ζε απηφ. Απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο, ε 

ηθαλφηεηα απηελέξγεηαο, πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ζπλεξγαηηθφηεηαο, αλάπηπμεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ε ηθαλφηεηα 

ελζπλαίζζεζεο θαη ε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 
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Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο εθπαίδεπζεο, σο δηαθξηηνχ, αιιά 

ιεηηνπξγηθνχ πεδίνπ γηα ηε δηαζχλδεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο, ζεκαηνδνηεί ην έλαπζκα ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη ηεο πινπνίεζεο κηαο θαηλνηφκαο 

δέζκεο εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εκθνξείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ επηζηεκνληθνχ ρψξνπ 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο 

θαιιηέξγεηαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. ε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο (θαλδηλαβηθέο, Αγγιία, 

Γεξκαλία) ε ζπλδηθαιηζηηθή εθπαίδεπζε έρεη εκπινπηηζηεί κε γλψζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ 

θνπιηνχξα κάζεζεο ηέηνηα πνπ ε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο δξάζεο ησλ ζσκαηείσλ λα 

ζηνρεχεη ζηελ εκβάζπλζε ζε δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ θαζεκεξηλά ηηο εξγαηηθέο δπλάκεηο. 

Ζ πξνψζεζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

εθπξνζψπσλ, ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο, ηεο άζθεζεο θαζεθφλησλ θαη ηεο επέθηαζεο ησλ 

εκπεηξηψλ ησλ εθπξνζψπσλ γηα απνηειεζκαηηθή δηαβνχιεπζε θαη δηεθδίθεζε κπαίλνπλ ζην 

πεδίν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ σο πνιηηηθήο πθήο επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ αλαλέσζε ηνπ 

πεδίνπ. 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπγθξνηεκέλνπ πιαηζίνπ ζεζκψλ παξνρήο 

ζπλδηθαιηζηηθήο κάζεζεο ζηελ Διιάδα πξνζπίπηεη ζε έλα θάζκα πξνθιήζεσλ, φπσο ε 

πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζε δηαδηθαζίεο δηα βίνπ κάζεζεο, ε επηθπξηαξρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ( επηδφηεζε ζπκκεηνρήο, άκεζε 

ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο) κε ζπλεπαθφινπζε ηε κνλνδηάζηαηε ππαγσγή ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο ζηηο πξαθηηθέο ηεο θαηάξηηζεο θαη ν ρακειφο βαζκφο αλάπηπμεο παηδαγσγηθψλ 

κεζφδσλ. Έηζη ε ζπλδηθαιηζηηθή κάζεζε σο παηδεπηηθή δηαδξνκή επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία 

θξηηηθήο ζπλείδεζεο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο ιήςεο απηνδχλακσλ πξσηνβνπιηψλ 

θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

ηε ζπλδηθαιηζηηθή εθπαίδεπζε έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ξφινπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο, αλήθεη ζηνπο εθπαηδεπηέο. Οη εθπαηδεπηέο ζπληνλίδνπλ θαη βειηηψλνπλ ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ηε δπλακηθή παξέκβαζε θαη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απαηηείηαη λα 

απεθδχνληαη ηνπ ξφινπ ηεο απζεληίαο θαη λα ελζηεξλίδνληαη εθείλνλ ηνπ ζπλεξγάηε θαη 

εκςπρσηή. Δπηπιένλ ε εθπαίδεπζή ηνπο πξέπεη λα εδξάδεηαη ζηε βαζηά γλψζε θαη εθαξκνγή 

ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ψζηε λα πξνσζείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ βησκάησλ 

ηνπο θαη ζηελ απνδνρή ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη 

ηε ζχκθσλα κε απηέο ζπλδηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

πξνγξακκάησλ. 

Ζ αμηνιφγεζε εθιακβάλεηαη σο επηπξφζζεηε δνκηθή παξάκεηξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ιακβάλεη ρψξα ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ. Δθαξκφδεηαη ην κνληέιν ηεο 

ζπκκεηνρηθήο αμηνιφγεζεο θαη αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο, ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπηθεληξψλεη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηα πξνβιήκαηά 
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ηνπο, απνηππψλεη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή εθείλσλ ησλ 

ζπληειεζηψλ πνπ δηαζέηνπλ κηθξή δχλακε ή έρνπλ πεξηζσξηνπνηεζεί, θαηεπζχλεη ηνλ 

εθπαηδεπηή λα αλαπξνζαξκφδεη ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ηα πξνγξάκκαηα 

ηεο ΓΔΔ εθαξκφδεηαη ε δηαγλσζηηθή, ε δηακνξθσηηθή θαη ε ηειηθή θάζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε δηεμάγεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ θαη αθνξά ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην φπνπ πινπνηείηαη ην πξφγξακκα, ηηο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ, ηηο 

ζεζκηθέο θαη δηνηθεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο, ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ, ηε ζθνπηκφηεηα δηεμαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπ. Ζ 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κειεηά ηε ζπκβαηφηεηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηε δηαηππσκέλε ζηνρνζεζία. Γίλεηαη βαξχηεηα ζηνλ εληνπηζκφ 

παξεθθιίζεσλ, ζηελ αλάδεημε ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ, ζην ζπλερή δηάινγν αλάκεζα ζηνλ 

αμηνινγεηή θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε δηέπεηαη απφ ηελ 

ηεθκεξησκέλε δηαηχπσζε θξίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ σθειηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. 

ζνλ αθνξά ηηο πνιπεπίπεδεο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ην 

κνληέιν ηεο πζηεκηθήο πλδηθαιηζηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα. Σν 

κνληέιν πεξηιακβάλεη έσο θαη ηέζζεξα επίπεδα ζπνπδψλ: ηελ Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε, ηε 

Βαζηθή Δπηκφξθσζε, ηελ Αθαδεκία Δξγαζίαο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζπνπδψλ, ππφ 

πξνυπνζέζεηο, ζε εμεηδηθεπκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

  Ζ Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε έρεη σο ζηφρν ηελ αξρηθή εμνηθείσζε ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ ζε θξίζηκεο ζεκαηηθέο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο θαη ε πξνπαξαζθεπή 

ηνπο γηα ην ζηάδην ηεο Βαζηθήο Δπηκφξθσζεο. Δηδηθφηεξα ζην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε κχεζε 

ζηηο αμίεο, ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε θηινζνθία ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ε 

ελεξγνπνίεζε ζε επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο γηα ηελ ίδξπζε ζσκαηείσλ, ε γλψζε βαζηθνχ 

εξγαζηαθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη βαζηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ε πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ, 

ε νξγάλσζε γεληθψλ ζπλειεχζεσλ θαη ε δηεμαγσγή αξραηξεζηψλ. 

Ζ Βαζηθή Δπηκφξθσζε ζηεξίδεηαη ζηελ εκβάζπλζε ησλ δεηεκάησλ ηεο Δηζαγσγηθήο 

Δπηκφξθσζεο, ζηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ελίζρπζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ, ζε ζεκαηνινγία 

πνπ αθνξά ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ή ηηο 

ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο Βαζηθήο Δπηκφξθσζεο νδεγεί αξζξσηά ζηελ Αθαδεκία 

Δξγαζίαο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο νπνίαο έρεη αθαδεκατθφηεξν ραξαθηήξα, 

ζπλδπαδφκελν, σζηφζν, κε κεζφδνπο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Πεξηιακβάλεη εξγαζηήξηα 

δεμηνηήησλ, βησκαηηθέο αζθήζεηο, επηζθέςεηο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα ζε θνξείο θαη 

ρψξνπο εξγαζίαο, ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, δηαιέμεηο, παξάιιειεο εθδειψζεηο θαη πξναηξεηηθά 

πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο μέλεο γιψζζαο ή ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σα αληηθείκελα κε 

ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αλαιακβάλνπλ δηδάζθνληεο ζε ΑΔΗ ή ΣΔΗ, δηδάθηνξεο ή θάηνρνη 
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κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ είλαη εηδηθεπκέλνη ζηε κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε φ,ηη αθνξά ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Σα αληηθείκελα 

κε βησκαηηθφ ραξαθηήξα αλαιακβάλνπλ εκπεηξνγλψκνλεο θαη θαηά πεξίπησζε 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο επαγγεικαηηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο, 

θνηλσληθνί εηαίξνη, ζηειέρε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, αιιά θαη εκπεηξνγλψκνλεο 

απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηνί ζηειερψλνπλ ηα πξνγξάκκαηα κε ζχληνκεο δηαιέμεηο θαη 

ηξαπέδηα δηαιφγνπ-αληηπαξάζεζεο κε ζαθέο εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν πξνβιεπφκελν απφ ηε 

Γηεχζπλζε πνπδψλ ηεο Αθαδεκίαο.  

Παξάιιεια επδνθηκεί ν ζεζκφο ηνπ εθπαηδεπηή-ζπκβνχινπ (tutor) ζε ξφιν 

ζπληνληζηή. Βνεζά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζηφρσλ, ελζαξξχλεη ηελ 

νκαδηθφηεηα, θαηαγξάθεη δπζθνιίεο θαη απνθιίζεηο θαη δηαζθαιίδεη ην εχξνο θαη ην ήζνο ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο παξέκβαζεο.  

Οη εθπαηδεπηέο ηεο Αθαδεκίαο ζπλεξγάδνληαη ηαθηηθά κεηαμχ ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ 

σο νκάδα αληαιιάζζνληαο απφςεηο θαη εκπεηξίεο απφ ην ζχλνιν ηεο πινπνηεηηθήο πνξείαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο πζηεκηθήο πλδηθαιηζηηθήο Δθπαίδεπζεο 

είλαη ε δπλαηφηεηα πξνέθηαζεο ησλ ζπνπδψλ ησλ απνθνίησλ ηεο Αθαδεκίαο Δξγαζίαο νη 

νπνίνη είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ, ζε έλα εμεηδηθεπκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ 

Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, επάλσ ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ν παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπο ζην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 

 ην θεθάιαην απηφ έγηλε ε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ 

πξνβιεκαηηζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο φρη κφλν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αηφκνπ, αιιά 

θαη ζηελ παηδεπηηθή πνξεία ησλ ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ. ην επφκελν θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο. 
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5. Μεζνδνινγία 

Σν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε κέζνδν πνπ πηνζεηήζεθε θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

θαη ηεθκεξίσζε ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηέζεθε ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε σο πεδίν εξεπλεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο είλαη φηη ζπγθαηαιέγεηαη ζηα πξψηα ζέκαηα πνπ ελδπλακψλνπλ ην ραξαθηήξα 

ηεο επξσπατθήο  αηδέληαο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δηδηθφηεξα ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

ηείλεη λα δηακνξθσζεί ζε έλα απηνηειέο πεδίν άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 Απηφο ν πξσηαξρηθφο ηξφπνο ζθέςεο θαζφξηζε, ινηπφλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε σο ηελ θχξηα πνιηηηθή πνπ δηεπξχλεη ηελ εθπαίδεπζε κε ην 

άλνηγκα ηνπ πεδίνπ ηεο ηππηθήο, ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο κάζεζεο. ηε ζπλέρεηα ν 

ηνκέαο ηεο απαζρφιεζεο κέζα ζηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θξίζεθε σο ν 

ζεκειηψδεο άμνλαο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ζηεξίδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θνξείο ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο αληαπνθξίλνληαη ζην πιέγκα 

ησλ αλαγθψλ ηεο ζχγρξνλεο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο αγνξάο εξγαζίαο. 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο, ινηπφλ, άξρηζε λα εζηηάδεη εηδηθφηεξα ζην πεδίν ηεο κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εληνπηζκνχ, ηεο 

ζθηαγξάθεζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ιεπηνκεξνχο απνηχπσζεο ησλ 

πξαθηηθψλ θαη  ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κίαο πνηθηιίαο ζεζκψλ πνπ θηλνχληαη κε ηηο 

αξρέο απηνχ ηνπ είδνπο εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα νη αξρηθέο ζθέςεηο πεξηζηξάθεθαλ γχξσ απφ 

ηνλ «αζαθή» ραξαθηήξα εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηελ πβξηδηθφηεηα ησλ παξνρψλ 

ηνπο ή αθφκε θαη ηεο ίδηαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ππφζηαζεο. Γειαδή, απφ ηε κία πιεπξά 

αληρλεχηεθαλ θνξείο αδνθίκαζηνη κέρξη ζηηγκήο εθπαηδεπηηθά νη νπνίνη πξνρσξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε πξνγξακκάησλ κε ζηνηρεία ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ε 

πεξίπησζε ελφο εθδνηηθνχ νίθνπ ή κίαο ηδησηηθήο επηρείξεζεο, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά 

θνξείο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ησλ νπνίσλ ε απάληεζε ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε λέσλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο θέξνπλ γλσξίζκαηα κε ηππηθήο 

κάζεζεο, φπσο ε πεξίπησζε παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ. 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο είλαη ε δηαπίζησζε γηα ηελ χπαξμε θνξέσλ νη νπνίνη 

ζηεξίδνληαη ζηε ζπλέξγεηα ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κέζα ζην πιαίζην ηεο 

ιεηηνπξγίαο ελφο θνξέα. Ζ δηάθξηζε απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ έζεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζε 

θαηεπζχλζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηε θχζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ησλ ζηφρσλ, ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη νη ελ ιφγσ θνξείο. 

Δηδηθφηεξα ν πξνβιεκαηηζκφο ζε απηή ηε θάζε αγθηζηξψζεθε ζηε θχζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη, παξάιιεια, ζην θαηά 

πφζνλ πξνζειθχνπλ άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε αλεξγία θαη εξγαδφκελνπο ζε ζρέζε 

ελδερνκέλσο κε ηνλ ηαρχξξπζκν ραξαθηήξα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ αλάγθε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο κεηαβνιέο πνπ επηθέξεη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ εξγαζία. 



 

 

65 

 

Μία αθφκε παξάκεηξνο, ε νπνία είρε ηε κνξθή ππφζεζεο, είλαη νη επηπηψζεηο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ είδνπο ηεο γλψζεο πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο 

δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο επηινγέο ησλ κειεηψκελσλ θνξέσλ. Δπηπιένλ παξάκεηξνο ππήξμε 

ε δηεξεχλεζε ηνπ εχξνπο ησλ επηινγψλ απηψλ αλαθνξηθά κε ην θάζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ απνδεθηψλ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εξγαζηαθή θαηάζηαζε, ε θνηλσληθή νκάδα ζηελ 

νπνία αλήθνπλ, ην θχιν, ε ειηθία. Με ηελ παξαπάλσ θαηαζθεπή ηέζεθε, ζε απηή ηελ αξρηθή 

θάζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην δήηεκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν 

θαιιηεξγεί ην ίδην ηε δπλαηφηεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ή ηεο επθαηξίαο πξφζβαζήο ηνπ ζε 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. 

5.1. Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο 

Σν αληηθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη ε απφπεηξα θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θα θαηάξηηζεο κέζα απφ ηε κειέηε θνξέσλ θαη 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζπλαθή πξνγξάκκαηα ζηελ Διιάδα. Μειεηψληαη νη έλλνηεο ηεο 

εθπαηδεπζηκφηεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο νξγάλσζεο, 

ζρεδηαζκνχ, πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

  

5.2. θνπφο ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα απνζθνπεί ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεδίν ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Σα επξχηεξα δεηήκαηα πνπ 

αλαδεηθλχεη απηφ ην ζέκα αθνξνχλ ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο, ηηο πιηθέο, ηηο θνηλσληθέο, ηηο 

νηθνλνκηθέο, ηηο πνιηηηζηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο, νη νπνίεο πιαηζηψλνπλ ην πεδίν ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ππάξρεη ε αλάγθε ζε φιε ηελ Δπξψπε 

παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ δηα βίνπ κάζεζεο ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν δίλνληαο 

έκθαζε ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ ελεξγφ πνιηηεηφηεηα. Σν ζεσξεηηθφ κέξνο 

θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή 

ηεο θχζεο ηνπο. Γηεξεπλψληαη νη πξαθηηθέο πνπ πξνζδίδνπλ ζπγθεθξηκέλν λφεκα ζηελ 

πνιηηηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο σο ηνλ κεραληζκφ δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ (Bernstein, 2000) 

θαη παξάιιεια σο ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε εμαζθάιηζεο ηεο «εθπαηδεπζηκφηεηαο» θαη ηεο 

«απαζρνιεζηκφηεηαο» ζηηο λέεο ξαγδαίεο  ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο κεηαβνιήο.  

Δπηρεηξείηαη λα θαηαζηεί αληηιεπηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο δέζκεο εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο είλαη 

απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ νη ζπλέξγεηεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ σο πξαθηηθή, σο 

πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη σο πεδίν εθπαηδεπηηθήο θαη εξγαζηαθήο αγνξάο θαη λα δεηρζνχλ νη 

επηπηψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Δπηπξφζζεηα ελδηαθέξεη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ, λνεκαηνδνηνχλ, πεξηγξάθνπλ θαη αθεγνχληαη νη θνξείο θαη νη 

δξψληεο ηηο πξαθηηθέο ηνπο απφ ηελ έληαμή ηνπο ζε δνκέο δηα βίνπ κάζεζεο. Ζ θαζεκεξηλή 
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γιψζζα, ε πεξηγξαθή δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ, ε αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ν 

εληνπηζκφο κε αλακελφκελσλ θαηλνκέλσλ απνηειεί εμίζνπ θαίξην ζηφρν ηεο έξεπλαο. 

 

5.3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ήηαλ ηα εμήο: 

 ε πνην βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν νη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο 

κεηαηξέπνπλ ην δηθαίσκα γηα εθπαίδεπζε θαη εξγαζία ζε επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζίαο. 

 ε πνην βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν είλαη ζεκαληηθή ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γηα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

δσήο ελφο αηφκνπ. 

 Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ησλ δνκψλ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία.  

 

5.4. ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 

 

Σερληθέο ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ 

 ε απηφ ην ζηάδην ηεο έξεπλαο έγηλε θαηαξράο ε δηάθξηζε ησλ ηχπσλ εθπαίδεπζεο 

θαη κάζεζεο ζε ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε. Οη θνξείο ηαμηλνκήζεθαλ ινηπφλ κε βάζε απηή 

ηε δηάθξηζε. Ζ ηαμηλφκεζε ζθφπεπε λα κειεηεζνχλ νη πξαθηηθέο ησλ θνξέσλ φζν ε 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα βξηζθφηαλ πξηλ ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο εθείλσλ ησλ θξηηεξίσλ 

κε ηα νπνία ζα επηιέγνληαλ ηειηθά νη θνξείο, επνκέλσο πξηλ ηεζνχλ θαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη 

πνπ ζα αθνξνχζαλ ζηηο πηπρέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνξέσλ. 

Ζ άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην θάζκα ησλ θνξέσλ κε ηππηθήο θπξίσο εθπαίδεπζεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο κέζσ ηζηνζειίδσλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ 

γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο, άιισλ ηζηνζειίδσλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ εξγαζία, κέζσ απφ ηα εηδηθά γηα ηελ εξγαζία έλζεηα ηνπ εκεξήζηνπ 

ηχπνπ,  ελψ παξάιιεια βνήζεζε θαη ε πεξηήγεζε ζε ζπγθεθξηκέλν κέζν θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο.  

 Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε δηεμνδηθή ζεψξεζε ηφζν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

νη δηάθνξνη θνξείο φζν θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνπο νπνίνπο ηηο πινπνηνχλ. ηαδηαθά, ινηπφλ, 

απνηππψζεθε ε γθάκα ησλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο παίξλνπλ ηε κνξθή εθπαηδεπηηθψλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη δεμηφηεηεο θάλεθε λα δηαθξίλνληαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε 

ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ηε δηαρείξηζε ή ζπκβνπιεπηηθή 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. (βι. Παξάξηεκα ΗΗ, ζει. 154). 

 Ο ππξήλαο ηεο έξεπλαο, ινηπφλ, έγηλε ε δηεξεχλεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε ην 

ελδηαθέξνλ ζηξακκέλν θαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο πνπ απφ θάπνην αξηζκφ θνξέσλ 
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ζπλδπάδνληαη σο έλαο νιηζηηθφο ηξφπνο κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο. Ζ έκθαζε απνθαζίζηεθε 

λα δνζεί ζηνπο ζπληνληζηέο / ζρεδηαζηέο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο. Ζ ζθέςε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηερληθή ηεο έξεπλαο ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ ζα έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα λα κειεηεζνχλ νη ζπληνληζηέο θαη νη εθπαηδεπηέο κέζσ πην ‗πξνζσπηθψλ‘ 

αθεγήζεσλ, δεκηνχξγεζε κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ πηζαλφηεηα λα 

κειεηεζνχλ θαη θαηαξηηδφκελνη ησλ θνξέσλ, σο κία αθφκε «θσλή» ζηελ έξεπλα. Σν 

ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε άιισζηε είρε ήδε αλαδείμεη ηε ζεκαζία 

πνπ έρεη γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή. Δηδηθφηεξα λα αλαδεηρζεί 

ην βίσκα ηεο κάζεζεο θαη ηεο εκπινθήο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ έκςπρνπ 

πιηθνχ πνπ παίξλεη ηελ απφθαζε λα ζρεδηάζεη ή αληίζηνηρα λα ζπκκεηάζρεη. θεθηήθακε ην 

εξσηεκαηνιφγην σο έλα εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. 

 Αθνινχζεζε ε αξρηθή επαθή κε  ηειεθσληθή ζπλνκηιία, φπνπ αλαθέξζεθαλ κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα νη πξνζδνθίεο ηεο έξεπλαο. Ο δηζηαγκφο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ θνξέσλ 

εθείλσλ πνπ θέληξηζαλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ καο δελ ήηαλ ακειεηένο θαη έηζη 

δεηήζεθε ε εθ ηνπ ζχλεγγπο ζπλάληεζε. Αο ζεκεησζεί φηη ν δηζηαγκφο εκθαλίζηεθε θαη πάιη 

ζε επφκελν ζηάδην ηεο έξεπλαο. Ζ ζπλάληεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ θνξέσλ θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν ηξνθνδφηεζε ηελ έξεπλα κε ηηο πξψηεο εληππψζεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

εξγάδνληαη εθεί, ην πιηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ επξχηεξε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

Έηζη άξρηζε λα απνθηά πεξηζζφηεξν λφεκα ε έξεπλα, θάηη πνπ βνήζεζε αξγφηεξα ζηε 

δηακφξθσζε ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Μεηά ηηο αξρηθέο ζπλαληήζεηο ππήξμε δηαζεζηκφηεηα θαη έηζη επειέγεζαλ σο δείγκα 

ηξεηο θνξείο θαη ζπγθεθξηκέλα δχν ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο πνπ εθπνλνχλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαη ζεκηλάξηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα αλαθεξφκαζηε ζε απηνχο σο 

«θνξέαο Α», «θνξέαο Β» θαη «θνξέαο Γ» αληίζηνηρα. Απφ θάζε θνξέα απνθαζίζηεθε λα 

δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ηξηψλ αηφκσλ αλά θνξέα, ηνπ ππεχζπλνπ ηεο 

εηαηξείαο θαη δχν εθπαηδεπηψλ, ελφο άληξα θαη κίαο γπλαίθαο θαηά πξνηίκεζε. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζα κνηξάδνληαλ ζε ηξέρνληα 

ζεκηλάξηα ησλ θνξέσλ. Τπνινγίζηεθαλ γχξσ ζηα είθνζη εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνλ θάζε έλαλ 

απφ ηνπο θνξείο. 
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                               Με ηππηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

      Δπηθέληξσζε: Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε / Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

                                                         Φνξείο 

                       Γεκφζηνη                          Ηδησηηθνί 

 Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

δεκφζηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο 

            Γχν ηδησηηθέο εηαηξείεο 

 

 

 

Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 Ζ έξεπλα γίλεηαη κε ηε κέζνδν ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ. Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο αθνξνχλ ηνπο πάξνρνπο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο. Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλέκεηαη ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο. θνπφο είλαη λα 

αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ζθνπφ, ην πιαίζην, ηε 

δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ, ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

γηα ηηο εκπεηξίεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηα πξνγξάκκαηα. 

 Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε σο πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο επηιέρζεθε κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζεη ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ βηψλεη ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε απηφ, ηεο νπηηθήο ηνπ γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ηνπ θαζεκεξηλνχ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα πεξηγξάςεη φ,ηη ηνπ δεηείηαη λα πεξηγξάςεη ή φ,ηη εθείλν ζεσξεί ζεκαληηθφ λα εηπσζεί κε ή 

ρσξίο έκθαζε. Δπηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο κηαο εξψηεζεο ή απάληεζεο, ε 

παξαγσγή λέσλ ζθέςεσλ θαη νπηηθψλ, δίλεηαη πεξηζψξην γηα ην ακθίζεκν ζε κηα άπνςε, σο 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν, σζηφζν, ηεο θνζκνζεσξίαο ελφο αηφκνπ, αίξεηαη νπνηαδήπνηε 

πξφζεζε πξνζρεδηαζκέλεο εξκελείαο θαη ελδέρεηαη κία ζπλέληεπμε πνπ δηεμήρζε νκαιά θαη 

ζσζηά λα απνβεί κία ζπάληα θαη πινχζηα εκπεηξία γηα ην άηνκν ην νπνίν ζπκκεηείρε είηε κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή είηε κε εθείλε ηνπ εξεπλψκελνπ. 

 Οη ζπλεληεχμεηο (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ, ζει. 157) νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ θνξέσλ αθνξνχζαλ: 

 ην ζθνπφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα σο πξνο ηελ θαηάξηηζε 

 ηε ζρέζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ην θνξέα 

 ην πξνθίι ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην θνξέα 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 
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 ηα γλσξίζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 πηζαλέο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή 

επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ εξσηψκελσλ θαη εθείλν πνπ αθνξά  ην ρψξν ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

 πεξηγξαθή ελλνηψλ, αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε 

ην Παξάξηεκα V (ζει. 168) παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ε ζπλέληεπμε πνπ έγηλε κε ηνλ 

ππεχζπλν ηνπ θνξέα Β. 

 

 

Οη ζπλεληεχμεηο (βι. Παξάξηεκα ΗV, ζει. ), νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ αθνξνχζαλ: 

 ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηψλ 

 πεξηγξαθή θαη ζρνιηαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

ηα γλσξίζκαηα ησλ πινπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη  θαηάξηηζεο 

 πηζαλέο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ην πξνζσπηθά επαγγεικαηηθφ θαη εθείλν 

ηνπ ρψξνπ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

 πεξηγξαθή ελλνηψλ, αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε. 

ην Παξάξηεκα V (ζει. 168) παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά ε ζπλέληεπμε πνπ έγηλε κε έλαλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ θνξέα Γ. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο λα δηεμαρζεί ζπλέληεπμε 

κε θαηαξηηδφκελα άηνκα, θαζψο ζε θάζε ζεκηλάξην ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ήηαλ 

ιίγνο. Δπηπιένλ, ε επηινγή λα δνζεί ζπλέληεπμε θάπνησλ θαηαξηηδφκελσλ κεκνλσκέλα, δε ζα 

εμαζθάιηδε ηελ επηζπκεηή, ηειηθά, ζπιινγή κεγαιχηεξνπ πιήζνπο απαληήζεσλ. Ζ κε 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζην ρψξν ηεο δηεμαγσγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ιφγσ έιιεηςεο 

ρξφλνπ θαη θπξίσο νη πεξηνξηζκνί πνπ έζεζαλ νη ίδηνη νη θνξείο, νη νπνίνη καο θαηέζηεζαλ 

θαλεξφ  φηη επηζπκνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ νη ίδηνη έλα βαζκφ ειέγρνπ πάλσ ζε απηή ηε θάζε 

ηεο έξεπλάο καο. Σν εξσηεκαηνιφγην (Βι. Παξάξηεκα VΗ, ζει. 186) αθνξνχζε: 

 πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

 ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ζηφρνη, νθέιε, 

νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ) 

 ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο(πεξηερφκελν, δηδαθηηθή κεζνδνινγία, αμηνιφγεζε, έκςπρν εθπαηδεπηηθφ 

δπλακηθφ)  
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 ηηο πξνζδνθίεο θαη ην ζρεδηαζκφ γηα ην κέιινλ (δπλαηφηεηα / επηζπκία 

ζπκκεηνρήο) 

 βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε (δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε) 

 

 

πλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

ζνλ αθνξά ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ νη θνξείο ηνπνζέηεζαλ ηε 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ επηθαινχκελνη εξγαζηαθφ θφξην. Δπηπιένλ ε 

ζπλαίλεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζπλνδεχηεθε απφ ην αίηεκα ηεο πξνεπηζθφπεζεο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ. ε απηφ ην ζεκείν ρξεηάζηεθε ε ππελζχκηζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο έξεπλαο ζηνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Απηφ έδσζε, σζηφζν, ηελ επθαηξία λα ζθεθηνχκε εθ λένπ ηελ πξφζβαζε ζην 

πεδίν ηεο έξεπλαο σο θάηη πνπ ελδερνκέλσο ε δπζθνιία ηνπ είρε λα θάλεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ θηλνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλνη θνξείο. 

ζνλ αθνξά ηα εξσηεκαηνιφγηα δε κνηξάζηεθαλ ζην ζχλνιφ ηνπο πάληα κε θπζηθή 

παξνπζία, θαζψο ηα ζεκηλάξηα ήηαλ δηαθνξεηηθέο κέξεο θαη δελ ήηαλ εθηθηή ε επίζθεςε 

ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Έηζη 

νη θνξείο επέζηξεςαλ ηαρπδξνκηθψο έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνιφγησλ.  

 

5.5. Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

 Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ νκφηηηιε ελφηεηα ηεο 

εξγαζίαο. Παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο πξψηα ησλ παξφρσλ θαη έπεηηα νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ. Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ηνπ πεξηγξαθηθά παξαζέηνληαο απηνχζηα ηκήκαηα απφ 

φζα εηπψζεθαλ απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Ζ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζηεξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, θαη 

θηλνχληαη ζε άμνλεο πνπ ινγηθά ζπλάγνληαη απφ ηα ιεγφκελα. Γεληθφηεξα δίλεηαη έκθαζε ζε 

δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηα δεδνκέλα θαη ζε ελδηαθέξνπζεο 

ηνπνζεηήζεηο. 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ SPSS.14 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη κε έκθαζε ζε 

δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα γηα ηα νπνία κάιηζηα έρνπλ πξντδεάζεη ε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Σα δεδνκέλα ησλ 
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ηειεπηαίσλ δχν αλνηρηψλ εξσηήζεσλ (Βι. Παξάξηεκα VΗ, ζει. 200) ελζσκαηψζεθαλ ζην 

θεθάιαην κε ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα. 

  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ νη θαηεπζχλζεηο ηεο κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο έηζη φπσο δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε θαη ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ε αλάιπζε θαη ε 

ζπδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο ζπληνληζηέο/πάξνρνπο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ 

ηξηψλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

 

 

  

 

6. Αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο πάξνρνπο/ζπληνληζηέο θαη εθπαηδεπηέο 

 Σν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζέζεσλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ ηξηψλ 

θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο: α) ησλ πάξνρσλ/ζπληνληζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

β) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηηο δχν απηέο 

θαηεγνξίεο θαηά ηξφπν ‗νξηδφληην‘, δειαδή αξρηθά θαηαγξάθνληαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ζπληνληζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ. Παξάιιεια νη ζέζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο παξνπζίαζεο: Ο ζθνπφο είλαη λα αλαδεηρζνχλ κε φζν 

γίλεηαη ζαθή ηξφπν ηα δεηήκαηα εθείλα πνπ ηξάβεμαλ πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο καδί ηνπο γχξσ απφ ηηο πηπρέο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο. 

 Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αηφκσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκεξή ηξφπν ζην 

θεθάιαην ηνπ Παξαξηήκαηνο. Ζ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ δχν εξεπλψκελσλ νκάδσλ, 

ζην παξφλ θεθάιαην, μεθηλά κε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ θνξέσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπληνληζηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ηα δεδνκέλα 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. 

 

6.1. χληνκε πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο έξεπλαο 

 ζνλ αθνξά ηνλ θνξέα Α, βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο 

ζπλνηθίεο ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, ηνπο Ακπειφθεπνπο. Πξφθεηηαη γηα κία κηθξή ηδησηηθή 

επηρείξεζε ε νπνία μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 2006 θαη εζηηάδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο 

απνθιεηζηηθά ζηε Γηαρείξηζε Έξγσλ, Πξνγξακκάησλ θαη Υαξηνθπιαθίνπ Έξγσλ (Project 
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Management) παξέρνληαο έλα εχξνο ππεξεζηψλ εθπαηδεπηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ηερληθνχ 

ραξαθηήξα γηα εηαηξείεο θαη γηα ηδηψηεο. Οη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα e-learning θαη απφ ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο πειαηεηαθήο αλαδήηεζεο θαζνδεγεηηθψλ  

πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ή ηελ αλαδηνξγάλσζε κίαο επηρείξεζεο. 

 Ο θνξέαο Β βξίζθεηαη ζην Μαξνχζη. πληζηά ζχγρξνλν κεηξνπνιηηηθφ θέληξν 

ηνπ βνξεηναλαηνιηθνχ ιεθαλνπεδίνπ θαη ζεκαληηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφκβν ηεο Αηηηθήο. Ο 

θνξέαο Β εδξεχεη ζηε δψλε φπνπ ππάξρνπλ αξθεηά ηδησηηθά γξαθεία θαη ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Ηδξχζεθε ην 1997 κε ζθνπφ λα ππνζηεξίδεη ελεκεξσηηθά λένπο αλζξψπνπο πνπ 

αλαδεηνχζαλ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη επηζπκνχζαλ ηελ θαζνδήγεζε γηα ηξέρνληα 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ κεγάιε αληαπφθξηζε βνήζεζε ηελ εηαηξεία λα 

κεηεμειηρζεί, φπσο ζεκεηψλνπλ νη ίδηνη νη ηζχλνληεο, ζε έλαλ επέιηθην θαη γξήγνξα 

αλαπηπζζφκελν νξγαληζκφ κε ζηφρν ην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ 

κεηαβαιιφκελνπ ρψξνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Απφ ην 2006 απνηειεί κέινο ηνπ πλδέζκνπ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ) θαη απφ ην 2007 είλαη κέινο ηνπ κεγαιχηεξνπ site γηα 

ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο ΖΠΑ. Οη βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο 

πεξηιακβάλνπλ ζεκηλάξηα ηαρχξξπζκεο ή καθξνπξφζεζκεο εθπαίδεπζεο, αλνηρηά ζεκηλάξηα, 

βησκαηηθά εξγαζηήξηα (workshops) θαη δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ πηπρέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ή ηε ζπλάληεζε λέσλ αλζξψπσλ πνπ 

αλαδεηνχλ εξγαζία κε εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. 

 Ο θνξέαο Γ είλαη Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γλσζηνχ δεκφζηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο Αζήλαο. Σν Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

ηδξχζεθε ην 1995 θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερνχο θαη δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο, επηδνηνχκελεο θαη κε. 

πλεξγάδεηαη εμίζνπ κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Σν Κέληξν δηελεξγεί θάζε είδνπο 

θαη δηάξθεηαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε θαηφρνπο πηπρίσλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ επηζπκνχλ ηνλ 

εκπινπηηζκφ, ηελ αλαλέσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

 

6.2. Οη ζέζεηο ησλ πάξνρσλ/ζπληνληζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

  Σα δεδνκέλα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη παξαθάησ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο 

ησλ πξνγξακκάησλ ησλ δχν πξψησλ θνξέσλ, ηνπ θνξέα Α θαη ηνπ θνξέα Β. ηε ζπλέρεηα 

δίλνληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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 Ζ ζέζε ηνπ ζπληνληζηή ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ θνξέα Α αλήθεη ζην Νίθν ν νπνίνο 

είλαη 44 εηψλ θαη είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θνξέα. Έρεη ζπνπδάζεη Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Essex ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Καηέρεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο 

πηζηνπνηήζεηο ζην αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο Έξγσλ (Project Management).   

Ζ ζέζε ηνπ ζπληνληζηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα Β αλήθεη ζην 

Γηάλλε ν νπνίνο είλαη 37 εηψλ θαη είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ θνξέα Β. Δπέρεη ζέζε ζπληνληζηή 

θαη ππεχζπλνπ πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ θνξέα. Έρεη πάλσ απφ 

δεθαπέληε ρξφληα εκπεηξίαο ζε κεγάιεο εηαηξείεο σο Τπεχζπλνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 

χκβνπινο Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζηψλ. 

Σα δεηήκαηα ζηα νπνία πξνζέδσζαλ έκθαζε νη δχν ζπληνληζηέο είλαη 1) νη ιφγνη 

ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 2) ε επίδξαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξάζεο, 3) νη θαηαξηηδφκελνη, 

4) ην πεξηερφκελν, ε ζπκκεηνρή θαη ε πηζηνπνίεζε σο γλσξίζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο, 5) ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ ζηνπο θνξείο θαηάξηηζεο, 6) ε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία θαη ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, 7) ην πιαίζην ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ θνξέα 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 8) ν ραξαθηήξαο ηνπ ηνκέα ηεο δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα θαη 9) ε ζεκαζία ηεο «θαξηέξαο» θαη  ηεο 

«θαηλνηνκίαο» ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. 

  

Οη ιόγνη ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

Ο Νίθνο εθθξάδεη ξεηά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νδεγήζεθε ζηελ απφθαζε λα 

αζρνιεζεί κε ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Πξνηάζζεη ην 

γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ επηζπκία ηνπ, επηά ρξφληα 

πξηλ, λα δνθηκάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε έλα «πεξηβάιινλ» ην νπνίν ζα ηνπ πξνζέθεξε ηε 

δπλαηφηεηα γηα «ελαιιαγή ζηφρσλ θαη εκπεηξηψλ». Ζ απζηεξά νξηνζεηεκέλε κνξθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ην νπνίν απνηειεί ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ηεο εηαηξείαο, δειαδή ην 

φηη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ επηθεληξψλεηαη ζε έλα κφλν, έζησ πνιπδηάζηαην, 

ζεκαηηθφ πεδίν ελίζρπζε θαη εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ λα ην εμειίζζεη εθπαηδεπηηθά ηδίσο 

επεηδή πξφθεηηαη θαη γηα έλα αληηθείκελν επίθαηξν. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ηνλ ψζεζε ζε 

απηή ηελ απφθαζε ππήξμε ην γεληθφηεξν «αίζζεκα αλαπηπμηαθήο πνξείαο πνπ θαηλφηαλ λα 

έρεη ε ρψξα» θαη πνπ «ππνζρφηαλ ιεθηά θαη δνπιεηά». Ζ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε αλέθαζελ 

ηνπ ήηαλ ζεκαληηθή θαη πεξηζζφηεξν επεηδή επέλδπε ζε απηή «πξνζσπηθφ ρξφλν θαη ρψξν».   

 Ο Γηάλλεο ππνζηεξίδεη θαη εθείλνο ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ελ 

γέλεη κία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. εκεηψλεη φηη ηνλ ελδηαθέξεη ηη κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο 

άλζξσπνο απφ ηε ζηηγκή πνπ «εμειηθηηθφο είζαη ζεο δε ζεο». Θεψξεζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

ηεο ελήιηθεο κνξθσηηθήο ηνπ πνξείαο φηη γεληθφηεξα ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο ζα ηνπ έδηλε 
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ηε δπλαηφηεηα θαη ηα «εθφδηα» λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ, θαη γη‘ απηφ κάιηζηα 

επέιεμε λα βξεζεί θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ζε δηαθνξεηηθά 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. 

 

 

Η επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξάζεο 

Ο Νίθνο ππνζηεξίδεη φηη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πξνζπαζεί νη παξαπάλσ ζηφρνη 

λα παξακείλνπλ αλεπεξέαζηνη. Θέιεη λα ζπλερίζεη λα ελαπνζέηεη θαηλνχξηεο ηδέεο ζηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη λα ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αλζξψπνπο νη νπνίνη ηνλ ζηήξημαλ απφ ηελ αξρή απηνχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνικήκαηνο. 

Δπελδχεη ζηε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνλίδνληαο φηη ε επαθή κε 

αλζξψπνπο ηνπ ρψξνπ ηνλ βνεζνχλ λα επηβηψλεη ςπρνινγηθά θαη αλακθίβνια 

επαγγεικαηηθά. Ζ αθεξαηφηεηα θαη ε πξνζπάζεηα αλαλέσζεο πνπ ζέιεη λα πξνζδψζεη ζηνπο 

πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ηνπ κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ν ίδηνο αληηιακβάλεηαη φηη αιιάδεη, ηνλ εμνηθεηψλεη κε ηελ αλαγθαηφηεηα λα γίλεηαη 

επέιηθηνο κε ηηο επηινγέο ηνπ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηνλ Γηάλλε, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη πνπ «ζέινπλ ςάμηκν», θάλνπλ αθφκε πην σθέιηκε θαη 

αλαγθαία ηελ εθπαίδεπζε. Ζ άπνςε ηνπ Γηάλλε γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο παξνπζηάδεη θαη 

άιιεο νπηηθέο. Αλαθέξεη φηη απηφο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ «up-to-date 

γλψζεηο» ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ εθείλνη πνπ αθηεξψλνπλ ην ρξφλν ηνπο ζηελ 

επηκφξθσζε φηη πιένλ ε εξγαζηαθή ηνπο δσή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθπηε κε «ην ηη δεηάεη ε 

αγνξά ηψξα». Γη‘ απηφ ην ιφγν ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηε θηινδνμία ηεο εηαηξείαο λα επεθηείλεη 

ηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ ελζσκαηψλνπλ δηαξθψο εμειηζζφκελεο εηδηθεχζεηο, αιιά θαη ηνπο 

ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη επηθαηξνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ. 

 

Οη θαηαξηηδόκελνη 

Ο Νίθνο δείρλεη δηάζεζε λα κηιήζεη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζέξρνληαη ζηελ 

εηαηξεία ηνπ. Τπνζηεξίδεη φηη νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πνιιά επίπεδα ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο έρνπλ ερεξφ αληίθηππν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ αμία 

ηεο εθπαίδεπζεο σο «φπιν» κε ην νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ. Γηαθξίλεη ην 

«ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ γεληθά γηα εθπαίδεπζε» θαη ηε ζηαδηαθή ζπλεηδεηνπνίεζε φηη «εηδηθά 

ζε πεξίνδν θξίζεο φινη ζέινπλ λ’ απνθηήζνπλ πξνζφληα κέζα ζην θπλήγη ηεο δνπιεηάο».   

Γηα ηνλ ίδην ε ζπκκεηνρή, θαη πξψηα απφ φια ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο, εμαξηάηαη απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Αξρηθά εάλ ε ζπκκεηνρή ηνπ 

αηφκνπ είλαη πξντφλ απζηεξήο πξνζσπηθήο επηινγήο ή πίεζεο πνπ πξνθαινχλ νη απαηηήζεηο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν ή θαη νη δχν απηνί παξάγνληεο καδί. Δάλ έλα άηνκν είλαη ζε ζέζε 
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λα εμηζνξξνπήζεη ηελ αλάγθε γηα θαηάξηηζε κε ηπρφλ ρακειφ εηζφδεκα. Δάλ έλα άηνκν ζα 

επηιέμεη «ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπ απφ ηνπο γχξσ ηνπ» ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη είλαη αλαγθαία ε αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζην θφξην ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

ζθεθηεί έλα άηνκν πάλσ ζε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ην θάλεη λα 

αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα ή, αληίζεηα, ζε εηνηκφηεηα λα αλαδεηήζεη πεηζκαηηθά επθαηξίεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Δπηζεκαίλεη φηη θαη νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ ηελ 

επέιηθηε αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο, ψζηε νη ψξεο πνπ αθηεξψλνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο θαηάξηηζε λα κελ απνβαίλνπλ επηβαξπληηθέο γηα άιινπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ο Γηάλλεο εζηηάδεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα ζηηο νκάδεο εθείλεο 

ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεη απμεκέλε πξνζέιεπζε ζηα πξνγξάκκαηα ηεο 

εηαηξείαο. Παξαηεξεί, ινηπφλ, κία απμεηηθή ηάζε ηεο γπλαηθείαο ζπκκεηνρήο ηδίσο ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Personal Development». Τπάξρεη πξνζέιεπζε 

θνηηεηψλ θαη παξάιιεια έρεη απμεζεί ε ζπκκεηνρή αηφκσλ πνπ έρνπλε νινθιεξψζεη 

ζπνπδέο κε αληηθείκελν ην κάξθεηηλγθ. Ήδε εξγαδφκελνη ζπλερίδνπλ λα πξνζειθχνληαη απφ 

ηα πξνγξάκκαηα ηεο εηαηξείαο. Ο Γηάλλεο πξνζζέηεη πσο ζέιεη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξν 

εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο. 

 

Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο: ην πεξηερόκελν, ε ζπκκεηνρή θαη ε πηζηνπνίεζε 

ζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζην θνξέα, ν 

Νίθνο αλαθέξεη φηη ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε 

πηζηνπνίεζε δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. Απηή ε επηθέληξσζε ζρεηίδεηαη κε ην εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν ην νπνίν δηδάζθεη. ρεηίδεηαη επηπιένλ κε ηηο θαηαξηηδφκελεο νκάδεο πιεζπζκνχ 

ηηο νπνίεο ε εηαηξεία πξνζειθχεη, θαη είλαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαδφκελνη ειηθίαο 35-

50 εηψλ. Απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξείαο ε πξνζέιθπζε αηφκσλ πνπ έρνπλ ήδε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, είηε πξφθεηηαη γηα πςειφβαζκα ζηειέρε κηθξψλ ή κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, είηε πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε θαηψηεξε ππαιιειηθή ηεξαξρία. 

Γη‘ απηφ θαη έρνπλ ππάξμεη ζπάληα νη πεξηπηψζεηο πνπ ε εηαηξεία έρεη ζρεδηάζεη 

πξνγξάκκαηα γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο γηα πξνπηπρηαθνχο ή γηα 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.  

ηελ εξψηεζε γηα ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, ν Νίθνο ππνζηεξίδεη φηη κία ηέηνηα επηινγή ζα πξνυπέζεηε 

δηαθνξεηηθφ θφζηνο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο θαη εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ. Δπηπξφζζεηα ε 

αλάγθε πηζηνπνίεζεο δελ αθήλεη, θπξίσο ρξνληθφ,  πεξηζψξην ελαιιαθηηθψλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Ζ κφλε, ίζσο, επρέξεηα είλαη λα ιεθζνχλ ππφςε «νη αλάγθεο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ θαηά κέζν φξν θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία πνπ βιέπεηο φηη έρνπλ». 
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Αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα, ν Γηάλλεο αλαθέξεη φηη ρξεηάδεηαη ε πξνζαξκνγή 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θηινδνμίεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα αλαιακβάλεηαη ε επζχλε απφ θνηλνχ, απφ ην θνξέα θαη απφ ηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο. Σνλίδεη ζε απηφ ην ζεκείν πσο κία ηέηνηα θαηεπζπληήξηα γξακκή 

απνηξέπεη ηελ εηαηξεία απφ «ην θιαζίθ αθαδεκατθφ πξνθίι. Σν αθαδεκατθφ ην έρνπλ ηα 

παλεπηζηήκηα, φρη εκείο». Ζ πηζηνπνίεζε είλαη θάηη πνπ έξρεηαη σο ην απνηέιεζκα 

ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα, αθνχ πξψηα, φκσο, δηαπηζηψζεη κε αμηνιφγεζε θάζε 

επηκέξνπο θάζεο φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κεηαθέξεη ηηο δεμηφηεηεο ζην ρψξν δνπιεηάο 

ηνπο. 

 

Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηώλ ζηνπο θνξείο θαηάξηηζεο 

Ο Νίθνο θαη ν Γηάλλεο βιέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο σο ζπλεξγάηεο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ πξνγξακκάησλ 

ηεο εηαηξείαο. Μάιηζηα θαη νη δχν ηνλίδνπλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο φηη νη ησξηλέο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ην κνλνδηάζηαην ξφιν ησλ εηαηξεηψλ ηνπο σο απιψλ πάξνρσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ζπλεξγαηηθή παξνπζία κφληκσλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πνηθηιία ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ 

δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ηηο νπνίεο πξνηείλνπλ νη 

ζπλεξγάηεο. 

 

Η δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ν πιηθνηερληθόο εμνπιηζκόο 

 Ο Νίθνο αλαθέξεη φηη ην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ησλ πξνγξακκάησλ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηε ζεκαηηθή ηνπ ζεκηλαξίνπ. Σα πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ ζε 

πηζηνπνίεζε γίλνληαη κέζσ αζθήζεσλ θαη γξαπηψλ δνθηκαζηψλ θαη κέζσ εθαξκνγψλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σα πξνγξάκκαηα εθείλα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απιή αλαβάζκηζε 

δεμηνηήησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ καζεκάησλ e-learning.  

Ο Γηάλλεο δίλεη έκθαζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

εηαηξεία θαη επηζεκαίλεη φηη ελζαξξχλεη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο λα έρνπλ καδί ηνπο ζηα 

καζήκαηα ηερλνινγηθά εξγαιεία. Σνλ ίδην, φκσο, ηνλ απαζρνιεί θαη ε δηδαθηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα ζε πιαίζηα πνπ απαηηνχλ κφλν ηα εθθξαζηηθά ηνπ κέζα. Οη επηκνξθψζεηο πνπ έρεη 

θάλεη ζην εμσηεξηθφ επάλσ ζε εμεηδηθεπκέλα, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο, αληηθείκελα ηεο 

λεπξνγισζζνινγίαο ηνλ έρνπλ βνεζήζεη λα αμηνπνηεί ηα γισζζηθά θαη εμσγισζζηθά ηνπ 

γλσξίζκαηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη «κε ελδηαθέξεη πνιχ ην paperless environment γηαηί 

δνπιεχσ κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεσλ θαη ζέισ λα εγείξσ πξάγκαηα εζσηεξηθά». 
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Σν πιαίζην ησλ ζπλεξγαζηώλ ηνπ θνξέα ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θαη θαηάξηηζεο 

ην εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ 

γηα ηελ παξνρή δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, ν Νίθνο αλαθέξεη πσο ε εκπινθή ηνπ κε ην δεκφζην 

ηνκέα είλαη πεξηζηαζηαθή. Έρεη ήδε εξγαζηεί ζηελ Διιάδα θαη ζε ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη 

ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε άιιεο 

ηδησηηθέο εηαηξείεο. Πξνηηκά λα δηαηεξεί ηνλ αληαγσληζκφ. 

 Ο Γηάλλεο ηνλίδεη φηη φισλ ησλ εηδψλ νη ζπλεξγαζίεο ηνλ ελδηαθέξνπλ. Ζ εηαηξεία 

ήδε αξθεηά ρξφληα ζπλεξγάδεηαη κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, κε 

εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο θαη κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. 

 

Ο ραξαθηήξαο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα  

Ο Νίθνο ππνζηεξίδεη πσο νη πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα ηα επφκελα ρξφληα πξέπεη λα ζηεξηρηνχλ ζε έλα πιέγκα 

«αληαγσληζκνχ» πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο «ρξήζηεο ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο» λα επηιέγνπλ κέζα 

απφ κία γθάκα πξνγξακκάησλ δηαθνξεηηθήο εκβέιεηαο. 

Ο Γηάλλεο δελ αλαθέξεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ην επηκέξνπο απηφ δήηεκα εθηφο απφ 

ην φηη είλαη ζέκα ησλ παηδεπηηθψλ αμηψλ πνπ δηαζέηεη κία ρψξα επξχηεξα. 

 

Η ζεκαζία ησλ ελλνηώλ «θαξηέξα» θαη  «θαηλνηνκία» ζην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ 

Ζ θαξηέξα γηα ην Νίθν είλαη ζπλπθαζκέλε πηα κε ηε δηαξθή δνθηκή επαγγεικαηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ζην βαζκφ πνπ «ν θφζκνο βιέπεη ηα πξάγκαηα πην αλνηρηά». Ζ θαξηέξα 

αληίζηνηρα είλαη γηα ηνλ Γηάλλε έλα αηνκηθφ θεθάιαην πνπ πξέπεη λα κεηαθέξεηαη θαη ε 

κνξθή ελφο βηνγξαθηθνχ ην νπνίν «λα δείρλεη πνχ ζέινπκε λα πάκε». 

Ζ θαηλνηνκία είλαη γηα ην Νίθν ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ππεξεζηψλ, ε αληαιιαγή 

πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο θαη ησλ πάξνρσλ θαη ησλ απνδεθηψλ. 

εκεηψλεη φηη ε θαηλνηνκία ππάξρεη γηα λα βξίζθεη έλα άηνκν θαηλνχξηεο ιχζεηο ηηο νπνίεο ζα 

ππάξρνπλ άιια άηνκα πνπ λα ζέινπλε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλε. Γηα ην Γηάλλε έρεη ζεκαζία 

φηαλ ππάξρεη αληαγσληζκφο θαη φηαλ δελ θαηαιήγεη λα είλαη «ζέκα κφδαο». ηαλ ηνπ 

δεηήζεθε λα επεμεγήζεη απηφλ ηνπ ην ζρνιηαζκφ, αλέθεξε φηη ε «δεκηνπξγία κφδαο» 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξνζαξκφζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο θνξέαο ηηο 

επίθαηξεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηνλ ηχπν ηεο γλψζεο πνπ ζα βνεζήζεη έλα άηνκν ή 

ζπλνιηθά κία εηαηξεία λα επαλαδεκηνπξγήζνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο ηνπο. Δάλ 

δειαδή έλαο εθπαηδεπηηθφο θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη ηνλ ζεσξεηηθφ ή πξαθηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Σνλίδεη φηη ε κφδα δελ σθειεί 

λα είλαη ζπλψλπκε απιψο ηεο πνζφηεηαο πινπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, φζν ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα θαιχςεη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζηφρσλ 
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ελφο κφλν πξνγξάκκαηνο θάζε θνξά. Απηή ε ιεπηή γηα ηνλ ίδην δηάθξηζε είλαη πνπ 

δηαρσξίδεη ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε εθείλνπο πνπ αληηγξάθνπλ ηε γθάκα 

πξνγξακκάησλ άιισλ θνξέσλ, θαη ζε εθείλνπο πνπ θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα βάζεη 

δηεμνδηθήο αλάιπζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 

 

 

 6.3. Οη ζέζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 Σα δεδνκέλα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη παξαθάησ πξνέξρνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

ησλ ηξηψλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη θάπνηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο. 

Ζ Καηεξίλα είλαη 43 εηψλ. Έρεη ζπνπδάζεη Οηθνλνκηθά θαη Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη Γηνίθεζε Μηθξνκεζαίσλ Eπηρεηξήζεσλ ζην 

Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Αζελψλ. Δξγάδεηαη ζην θνξέα Α.   

Ζ Δηξήλε είλαη 31 εηψλ θαη είλαη κφληκε ππάιιεινο ηνπ θνξέα. Γε ζέιεζε λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε κφξθσζή ηεο. Δξγάδεηαη ζην θνξέα Β.  

Ο Πέηξνο είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο θαη απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηνπ 

ΣΔΗ Παηξψλ. Ο Κψζηαο είλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ο Οξέζηεο είλαη 52 εηψλ. Δίλαη κφληκνο εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ΚΔΚ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. πνχδαζε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Πεηξαηά θαη πήξε Μάζηεξ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (M.B.A.) απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Γιαζθψβεο. Αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ δηδάζθνληαο ζε πηπρηαθά, κεηαπηπρηαθά θαη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα απφ ην 

1991. Δξγάδνληαη θαη νη ηξεηο ζην θνξέα Γ. 

Σα δεηήκαηα ζηα νπνία πξνζέδσζε έκθαζε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ηξηψλ 

θνξέσλ είλαη 1) ε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, 

2) επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ: ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη νη ζπλζήθεο 

ηεο απαζρφιεζήο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο, 3) νη θαηαξηηδφκελνη: ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη 

αλάγθεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, 4) ν ραξαθηήξαο ηνπ ηνκέα ηεο 

δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα θαη 5) ε ζεκαζία ηεο «θαξηέξαο» θαη  ηεο 

«θαηλνηνκίαο» ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. 

 

Η επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 Ζ Καηεξίλα επηθεληξψλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή 

ηεο ελαζρφιεζε κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ αλάγθε λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο πνξεία θαη λα «δνθηκαζηεί» ζε λέα αληηθείκελα 

πνπ ζα ηεο επέηξεπαλ λα «δνπιέςεη αλεμάξηεηα». Πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηελ επηζπκία ηεο 
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λα βξεη θαηλνχξην επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηξφπν πνπ γηα εθείλε θαίλεηαη λα 

απέθηεζε ζηαδηαθά απζηεξφ πξνζσπηθφ λφεκα. Ζ πξφηεξε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ είρε 

απφ ην ρψξν ηεο  εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δεκηνχξγεζε ηελ πξνζήισζε ζην αληηθείκελν ην 

νπνίν εηζεγείηαη ζηα ζεκηλάξηα ηνπ θνξέα Α. Ζ πεξηζηαζηαθή ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο 

θνξείο πνπ πξνζέθεξαλ ππεξεζίεο θαηάξηηζεο δεκηνχξγεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε δηδαθηηθή 

πιεπξά απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηελ νπνία ζεψξεζε φηη ζα αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν εάλ 

επέιεγε λα θηλεζεί πην απηφλνκα. 

 Ζ Δηξήλε πεξηνξίζηεθε λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ θξαηνχλ δσληαλφ ην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο 

ησξηλήο επαγγεικαηηθήο ηεο ζέζεο. Χο εηζεγήηξηα ε ίδηα αθνινπζεί ηε γξακκή ηεο εηαηξείαο 

πνπ ζέιεη ηνπο εηζεγεηέο λα κνηξάδνληαη ηε γλψζε αιιά θπξίσο ηελ εκπεηξία, «λα μεθεχγνπλ 

απφ ην αθαδεκατθφ, λα ςάρλνπλ θαη λα πξνηείλνπλ». Ζ πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο κεηαθξάδεηαη απφ ηελ ίδηα σο δηαξθήο εμάζθεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηεο. 

 Ο Πέηξνο είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζην αληηθείκελν ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ ην νπνίν, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ, είλαη αξθεηά επκεηάβιεην θαη γη‘ απηφλ ην ιφγν έπξεπε πάληνηε λα 

επηκνξθψλεηαη ν ίδηνο. Σα λέα δεδνκέλα πνπ ζπλαληνχζε γέλλεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ 

αλάγθε λα δεη πψο απηά κπνξεί λα ηα εθαξκφζεη πξαθηηθά ζε αλζξψπνπο πνπ επαγγεικαηηθά 

εκπιέθνληαη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ κε ην θνξνινγηθφ δίθαην. Δπηπιένλ ην «ζπλαδειθηθφ 

θπξίσο θιίκα» πνπ ζπλάληεζε ζην ΚΔΚ θέξδηζε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαη ηνλ επηβεβαίσλε 

«κέξα κε ηε κέξα» φηη ζα κπνξέζεη λα εξγαζηεί κε ηελ επηζπκεηή ζνβαξφηεηα. 

 Ο Κψζηαο αζρνιήζεθε επαγγεικαηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο έρνληαο σο αθεηεξία ην ηειεπηαίν έηνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ. 

Γηνξίζηεθε σο ζπκβαζηνχρνο ζην λενζχζηαην ηφηε ηκήκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

αλαιακβάλνληαο γξακκαηεηαθά θαζήθνληα. ηε ζπλέρεηα ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνλ νδήγεζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΚ σο κηα κνξθή 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Έθηνηε, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη, έρεη  πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο ψξεο 

δηδαζθαιίαο ζε ηκήκαηα ελειίθσλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην αληηθείκελν ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ. 

 O Οξέζηεο έθαλε ηα πξψηα επαγγεικαηηθά ηνπ βήκαηα ζην ρψξν ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο πξηλ απφ 23 ρξφληα φηαλ ζπκπησκαηηθά βξέζεθε ζην ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ. ην νπνίν 

νξγάλσλε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. Σν 1992, ζπκκεηείρε ζην 

πξψην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ζηελ Διιάδα ην νπνίν είραλ νξγαλψζεη ν 

νξγαληζκφο British Association of Industrial Education of Bassey θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.  Ζ επίδξαζε ησλ Άγγισλ θαζεγεηψλ ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη ε 

κεηέπεηηα δηδαθηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα νρηψ ζπλαπηά έηε 

ζηνλ ΟΣΔ επηζθξάγηζαλ ηε κφληκε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 
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Δπαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηώλ: ην γλσζηηθό ππόβαζξν θαη νη ζπλζήθεο 

ηεο απαζρόιεζήο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο 

 Ζ Καηεξίλα έρεη παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα  επηκφξθσζεο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, ηα νπνία θαη ζπλερίδεη. Πιένλ κέζα απφ κία δηθή ηεο εηαηξεία ζηεξίδεη 

ζπκβνπιεπηηθά εξγαδφκελνπο, άλεξγνπο, θνηηεηέο, γνλείο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο/δήκνπο ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ε δηαρείξηζε ζηαδηνδξνκίαο είλαη «έλαο θιάδνο πνπ μεθίλεζε, 

γελλήζεθε κέζα απφ ηα ζεκηλάξηα, αιιά ηψξα ζ’ αλαπηπρζεί παξάιιεια θαη δηαθνξεηηθά απφ 

κέξνπο κνπ». ηαδηαθά, ινηπφλ, γηα ηελ ίδηα, ε αλάιεςε αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο, ε ραξά ηεο 

δηαπξνζσπηθήο επαθήο θαη ε αλάγθε λα εμειίζζεη ην επαγγεικαηηθφ ηεο αληηθείκελν ψζεζαλ 

ηελ Καηεξίλα λα αζρνιεζεί απηφλνκα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Αλαθέξεη πσο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε απηή δε δηαηεξεί κφλν 

ην ξφιν ηνπ κεηαδφηε γλψζεσλ, αιιά, αληίζεηα ζα ήζειε λα εκπινπηίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

ηεο ηαπηφηεηα. 

Τπνζηεξίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο 

θπζηθήο ηεο παξνπζίαο, λα ιακβάλεη ππφςε ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

αηφκσλ. Πξνζπαζεί λα αληηκεησπίδεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο κε ηξφπν «βησκαηηθφ». 

Αλαγλσξίδεη φηη νη γλψζεηο πνπ παξέρεη ζηα ζεκηλάξηα είλαη πιαηζησκέλεο απφ ηηο επξχηεξεο 

αλάγθεο ηεο θαηαξηηδφκελεο νκάδαο, αιιά κέλνπλ απιαηζίσηεο απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο 

εκπεηξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή θαη πνπ κάιινλ είλαη θνξηηζκέλε απφ 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη πξνζδνθίεο. Καη ηνλίδεη φηη πξφθεηηαη 

γηα πξνζσπηθφ ζθάικα.  

Απηφ ην «έιιεηκκα» ελίζρπζε ηε θηινδνμία ηεο λα είλαη ην λέν επαγγεικαηηθφ ηεο 

εγρείξεκα πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη απφ 

ηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο. Θέιεη λα ζπδεηάεη κε ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ εθπαηδεχεη γηαηί φπσο ζεκεηψλεη «Σν πξάγκα αιιάδεη, εμειίζζεηαη. Καη νη 

άλζξσπνη εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ. Καη δελ είλαη νη ίδηνη πξηλ κπνπλ ζην, απ’ φζν ήηαλε ,εε.. 

δελ είλαη νη ίδηνη κε ηνπο αλζξψπνπο πξηλ κπνπλ ζην ζεκηλάξην κ’ απηνχο πνπ θεχγνπλ». 

 Ο Πέηξνο αλαθέξεη φηη δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Γηα εθείλνλ ε επαγγεικαηηθή ηνπ αλαβάζκηζε κάιινλ γίλεηαη κέζα 

απφ ηηο ζπδεηήζεηο κε ηελ εθάζηνηε νκάδα θαηαξηηδφκελσλ. Μάιηζηα ηνλίδεη φηη κία ηέηνηα 

θαηεχζπλζε ηνλ βνεζά λα κεηαδίδεη ηε γλψζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εκπεηξία θαιχηεξα 

θαη πην ζηνρεπκέλα ζηελ νκάδα πνπ θάζε θνξά έρεη κπξνζηά ηνπ. 

 Ο Κψζηαο επίζεο δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ, 

ππνζηεξίδνληαο, φκσο, φηη εάλ ρξεηαζηεί ζα ην έθαλε. Μέρξη ζηηγκήο αηζζάλεηαη φηη απηφ 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΚΔΚ αλά θαηεγνξία 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπνπ γίλνληαη ζπδεηήζεηο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνγξακκάησλ. 
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Θεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ «αξθεηά επηθνηλσληαθφ» θαη φηη κπνξεί εχθνια ζηνλ άιιν λα δψζεη λα 

θαηαιάβεη ηη ζέιεη λα πεη, ελψ εμίζνπ εχθνια κπνξεί λα θαηαιάβεη απφ ηνλ άιιν ηη ζέιεη λα 

πεη. Γη‘ απηφ ην ιφγν ελζαξξχλεη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ην ηη πεξηκέλαλε, ηη βξήθαλ, ηη ζα ήζειαλ λ‘ αιιάμεη. Άιισζηε φπσο ιέεη νη 

άλζξσπνη πξνζέξρνληαη ζηα πξνγξάκκαηα γηα λα γίλνπλ θαιχηεξνη ζηε δνπιεηά ηνπο θαη άξα 

νη δηδάζθνληεο ρξεηάδεηαη απηφ λα ην ελδπλακψλνπλ. 

 Σα θίλεηξα ηεο ελαζρφιεζεο απηήο παξακέλνπλ πνιιά γηα ηνλ Οξέζηε. πκκεηέρεη 

ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σνλίδεη ηελ «θνηλσληθή αγάπε ηνπ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο» θαη ππνζηεξίδεη φηη κφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν επέξρεηαη ε επηηπρία ζηελ 

πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Ζ ζεκλφηεηα, ε αλζξσπηά θαη ε 

απιφηεηα  ηνπ εθπαηδεπηή ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

πξφγξακκα θαη θαζηζηνχλ πην δηαπξαγκαηεχζηκνπο ηνπο ζηφρνπο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε πηζηεχεη φηη έρεη θάλεη ηνπο εθπαηδεπηέο λα δίλνπλ πεξηζζφηεξν 

«θνπξάγην» παξά λα κεηαδίδνπλ γλψζεηο θαη λα αλαβαζκίδνπλ ηθαλφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη: «Κάπνηα ζηηγκή, ίζσο, ηε δεθαεηία ηνπ ’90 ζα ηε ραξαθηήξηδα δεθαεηία ησλ 

γλψζεσλ, ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ζα ηε ραξαθηήξηδα δεθαεηία ησλ ηθαλνηήησλ. Απηή ηε δεθαεηία 

ηε ραξαθηεξίδσ ηαπεηλά θαη απφ ηε ζέζε κνπ, απφ ην κηθξφθνζκφ κνπ, ζα δεθαεηία ηνπ 

θνπξάγηνπ. Γειαδή νη άλζξσπνη ζέινπλ λα ηνπο δψζεηο θαη κηα πξννπηηθή». 

 

Οη θαηαξηηδόκελνη: ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη αλάγθεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

 Ζ Καηεξίλα αλαθέξεη φηη νη «ζσξεδφλ εθπαηδεχζεηο» πνπ απνθάζηδαλ ηδίσο 

εηαηξείεο, ήηαλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ήζειε λα αληρλεχεη ηνλ 

αληίθηππν ησλ πξνγξακκάησλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σνλίδεη φηη δηέθξηλε θαη δηαθξίλεη 

δηαθνξέο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, ηελ ειηθία ηνπο, ηελ εξγαζηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε, ραξαθηεξηζηηθά/ ζηνηρεία  πνπ γηα εθείλε ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ πξνζνρή 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θηηαρηεί έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Ζ Δηξήλε, φζνλ αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζεκηλαξίσλ ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδφκελσλ, επηζεκαίλεη πσο ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζε εθείλα 

πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ελδνεηαηξηθή εθπαίδεπζε θαη ζε εθείλα πνπ είλαη αλνηρηά. Αλαθέξεη 

πσο ζηα ελδνεηαηξηθά ζεκηλάξηα γίλεηαη «πιήξσο customization ηνπ πιηθνχ» κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ππεχζπλνπ πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ ηνπ θνξέα κε ηε ζχκπξαμε ελίνηε manager. Γίλεηαη ε δηάγλσζε αλαγθψλ ή 

ζηέιλνληαη εξσηεκαηνιφγηα γηα λα δηαπηζησζεί απηφ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε 

εθπαίδεπζε γηα κία εηαηξεία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα λα ελεξγνπνηεζεί ην 

πξνζσπηθφ θαη λα αληρλεχζνπλ ζηαδηαθά ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 
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 Ο Πέηξνο επηζεκαίλεη φηη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ έρεη δηαπηζηψζεη πσο νη 

θαηαξηηδφκελνη νινθιεξψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε «ηειείσο δηαθνξεηηθή αληίιεςε» απφ 

εθείλε πνπ πεξίκελαλ λα έρνπλ. Σν γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο πάλσ ζηε δνπιεηά ηνπο, δηθαηψλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ 

επηινγή ηνπο λα αθηεξψζνπλ ηνλ θαζεκεξηλφ ρξφλν ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

Απηή ε εηθφλα ηνλ βνεζά λα δίλεη έκθαζε ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ. 

 Ο Κψζηαο ηνλίδεη φηη ην ζχλνιν ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζην ΚΔΚ είλαη εξγαδφκελνη νη 

νπνίνη επηιέγνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα επεηδή είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη επεηδή 

αηζζάλνληαη πιένλ έληνλα ηελ πίεζε λα πξνζαξκφζνπλ ηελ ππάξρνπζα επαγγεικαηηθή ηνπο 

εκπεηξία ζηηο επίθαηξεο αλάγθεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη έηζη λα ηελ εμειίμνπλ. Δθείλν πνπ 

ηνλ απνγνεηεχεη, φκσο, είλαη φηη ε αλάδεημε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δελ έρεη 

πξνζηηζέκελε αμία σο πξνο ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο ε δπλαηφηεηα 

παξέκβαζεο είλαη ππνηππψδεο θαη πξνζθξνχεη ζηηο απνθάζεηο ηεο αλψηεξεο αθαδεκατθήο 

ηεξαξρίαο. Δπηθπιάζζεηαη αλ θάηη ηέηνην απνηξέπεη ην παλεπηζηήκην απφ ηε δηακφξθσζε 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ νινέλα θαη απμαλφκελν εκβιεκαηηθφ 

ραξαθηήξα, κε αθφκε πεξηζζφηεξε απήρεζε θαη κε αθφκε πην δηεπξπκέλα δίθηπα 

ζπλεξγαζηψλ, εγρψξησλ θαη δηεζλψλ. 

 Ο Οξέζηεο ππνγξακκίδεη φηη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδφκελσλ είλαη 

δχζθνιν λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ εθπαηδεπηή 

ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Δμεγεί φηη ηα δηαθνξεηηθά θίλεηξα πξνζέιεπζεο ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα είλαη αθαηέξγαζην πιηθφ πνπ κπνξεί έλαο εθπαηδεπηήο, αλάινγα 

θαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ, λα ην αμηνπνηήζεη εχζηνρα, αιιά ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θαη ζπρλά 

νη πξνδηαγεγξακκέλεο πξαθηηθέο απφ ηνλ θνξέα δελ ην επηηξέπνπλ. Δπηπιένλ νη 

ζπκκεηέρνληεο βιέπνπλ ηε κάζεζή ηνπο αξθεηέο θνξέο εξγαιεηαθά. 

 

Ο ραξαθηήξαο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα 

Ζ Καηεξίλα ζεκεηψλεη φηη βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηεο ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα δελ 

εμππεξεηνχλ ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ ηνπο ζηφρνπο κίαο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Τπνζηεξίδεη 

φηη απηφ ην θιίκα επηθξαηεί επεηδή, θαηά ηε γλψκε ηεο, νη δνκέο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, είηε νη ηδησηηθέο είηε νη δεκφζηεο, δελ έρνπλ αλαπηχμεη έλα 

ζπλεθηηθφηεξν πιαίζην παξέκβαζεο θαη βειηίσζεο:«Γηαηί ππάξρνπλ πνιινί θνξείο πνπ 

θάλνπλ εθπαίδεπζε. Δθπαίδεπζε εδψ, εθπαίδεπζε θη εθεί. Καη ελ ηέιεη κε ηη θξηηήξηα λα 

επηιέμσ ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν;». Φέξλεη ην δήηεκα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ιέγνληαο φηη «έρσ 

πάλησο ηελ αίζζεζε πσο ρξεηάδεηαη έλα λνηθνθχξεκα. Καη θνβάκαη φηη δε βνεζάκε θη εκείο 

ηνπο αλζξψπνπο λα έξζνπλε θαη ζε καο. Γειαδή έρεη δεκηνπξγεζεί κία δπζπηζηία, κία εε… 

ακθηβνιία επί ηνπ απνηειέζκαηνο. Κάπνηα ζηηγκή ήκαζηαλ θαη πάξα πνιινί. Σψξα κε ηελ θξίζε 

ίζσο λα καδεχηεθε». Θεσξεί πάλησο φηη ε πξνυπφζεζε απηή ρξεηάδεηαη λα επελδπζεί κε ηελ 
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αηνκηθή επζχλε φισλ φζνη εκπιέθνληαη σο ζπληνληζηέο, πάξνρνη θαη εθπαηδεπηέο 

πξνγξακκάησλ. 

Ο Πέηξνο ππνζηεξίδεη φηη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ζα βειηησλφηαλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπλελψλνληαλ νη πξαθηηθέο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Δπηπιένλ 

ζεσξεί πσο είλαη εζθαικέλα ζπλψλπκε ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε κε ηελ πηζηνπνίεζε γλψζεσλ, 

θαζψο έρεη ηε γλψκε πσο ε πηζηνπνίεζε είλαη έλαο «επξχηεξνο ρψξνο» θαη δε ρξεηάδεηαη λα 

πθίζηαηαη αλαγθαζηηθά. Τπνζηεξίδεη φηη έλαο θνξέαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δε 

ρξεηάδεηαη λα κπαίλεη ζε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο πηζηνπνίεζεο, ηνπιάρηζηνλ «αλ δελ είλαη 

ζίγνπξνο γηα ηα πξνγξάκκαηά ηνπ». Πηζηεχεη ζηελ εμειηθηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο θαη 

νξγαλσηηθήο ππφζηαζεο ελφο θνξέα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

ππεπζπλφηεηά ηνπ λα «πεηξακαηίδεηαη ραιηλαγσγεκέλα». Αλαθέξεη φηη ην θάζε πξφγξακκα 

«δνθηκάδεηαη» θάζε θνξά πνπ πινπνηείηαη, σο πξνο ηε ζεκαηηθή, ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Ο Κψζηαο ππνζηεξίδεη φηη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε κπνξεί λα εληζρχζεη 

αλακθηζβήηεηα ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ησλ αηφκσλ θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ «δε ζα 

ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε ζπνπδέο αθαδεκατθνχ ηχπνπ».  

Ο Οξέζηεο ηνλίδεη φηη ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα δελ εμππεξεηνχλ ην ζηφρν κίαο δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο. Πξνζαξκφδεηαη ζπρλά ν ζρεδηαζκφο ζε νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο θαη 

παξαγθσλίδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ππφβαζξν φζσλ δηδάζθνπλ, κε ην 

θιίκα δηδαζθαιίαο ή κε ηνλ νπζηψδε παξεκβαηηθφ ξφιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζηνρνζεζία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη κηα αμία». 

 

Η ζεκαζία ησλ ελλνηώλ «θαξηέξα» θαη  «θαηλνηνκία» ζην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ 

Ζ Καηεξίλα ηαπηίδεη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε κε ηε δηαρείξηζε θαξηέξαο θαη 

ππνζηεξίδεη φηη «δηαλχνπκε κηα επνρή πνπ ηψξα είλαη επθαηξία λα κηιήζνπκε γηα θαξηέξα.». 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ ε θαξηέξα κπνξεί λα θαηαθάζθεη ηε ζπλχπαξμε κε ηνκείο φπσο ε 

νηθνγέλεηα, ν ειεχζεξνο ρξφλνο, νη δηαπξνζσπηθέο επαθέο, ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ε 

Καηεξίλα απαληά λαη, θαη φηη είλαη εζθαικέλα ζπλπθαζκέλε ε έλλνηα ηεο θαξηέξαο κε ηελ 

πςειφβαζκε εξγαζία. Ζ θαξηέξα γηα ηελ Δηξήλε «είλαη πγεία» θαη πξέπεη θάπνηνο λα ηελ 

αλαδεηά αθφκα θαη φηαλ δηαλχεη πεξηφδνπο αλεξγίαο. Πξνηείλεη ηελ εζεινληηθή δξάζε σο 

αληίβαξν ζε παξαηεηακέλεο πξνζσπηθέο πεξηφδνπο αλεξγίαο, ζπκπιεξψλνληαο φηη είλαη 

κεγάιν ιάζνο λα «θαηεγνξνχληαη θηλήζεηο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα» νδεγψληαο ην 

θιείζηκν ηεο ζπδήηεζήο καο ζηηο ζπλεξγαζίεο πνπ πινπνηεί ν θνξέαο κε κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλψζεηο. Γηα ηνλ Πέηξν είλαη έλαο «εχζξαπζηνο φξνο». Τπνζηεξίδεη φηη δελ είλαη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν, εθφζνλ έλαο άλζξσπνο αθνξκάηαη απφ θάπνπ, μεθηλά κε θάηη, κε κηα ηδέα θαη 

πεγαίλεη αιινχ ζηελ πνξεία. Ζ αίζζεζε φηη ε θαξηέξα πεξηέρεη επθηλεζία ηνλ θάλεη λα 

ηνλίζεη πάιη φηη «δελ πξέπεη λα είλαη ζην κπαιφ καο θάηη ηππνπνηεκέλν, αιιάδεη αλάινγα κε ηηο 
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επνρέο». Ο Κψζηαο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε θαξηέξα εληάζζεηαη ζε «εχερεο θαη φκνξθεο 

ζεσξίεο ηνπ παξειζφληνο πνπ αλαηξέπνληαη». Τπνζηεξίδεη φηη είλαη θαιχηεξν γηα έλαλ 

άλζξσπν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ε εθπαίδεπζε είλαη πξνζσπηθή ππφζεζε θαη ζηαζεξή 

δηέμνδνο απφ δηιήκκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε κε ηνλ εαπηφ καο θαη κε ηνπο άιινπο. 

Γηα ηνλ Οξέζηε είλαη κία «μχιηλε» έλλνηα. Δπηζεκαίλεη φηη ε πξνζθφιιεζε ζηνλ επηδεξκηθφ 

ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε ηεο αθαηξεί φξνπο ‗επηβίσζεο‘ θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

θαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Βιέπεη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ δηδάζθεη, ηνπ κάξθεηηλγθ. «Έλα πξντφλ έρεη δηαθνξεηηθή ρξήζε απφ θάζε 

έλαλ πειάηε. Μία ππεξεζία αθφκε πεξηζζφηεξν». Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε ππνζηεξίδεη φηη πάλσ 

απ‘ φια είλαη «νπηηθή» γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα ζθεθηνχλε ηε δνπιεηά ηνπο. 

Οπηηθή πνπ ηνπο θέξλεη θνληά ζε εκπεηξίεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πλεχκαηφο ηνπο. Οπηηθή 

πνπ απαληά ζε θαζεκεξηλέο αλάγθεο δηεθπεξαησηηθνχ ραξαθηήξα. Γη‘ απηφ ην ιφγν ν 

Οξέζηεο πηζηεχεη φηη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε παίξλεη φιν θαη πην πνιχ ηε κνξθή «θνηλσληθήο 

αλάγθεο». 

ζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία ε Καηεξίλα ηε ζπλδέεη απεξίθξαζηα κε ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηε ζεσξεί «ππνρξεσηηθή γηα λα δηαθνξνπνηεζείο». Σνλ Πέηξν ηνλ παξαθηλεί 

σο πξαθηηθή εθαξκνγή πεξηζζφηεξν, παξά σο κία έλλνηα κε θαζνιηθά απνδεθηφ πεξηερφκελν. 

Πηζηεχεη φηη ην πλεχκα θαηλνηνκίαο ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ εξγαζηαθή θαη ηελ 

θνηλσληθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη αλακθίβνια ζα αλαδείμνπλ 

εθείλε ηελ πξφζεζε, εθείλν ην πιάλν δξάζεο, εθείλν ηνλ απαξαίηεην ελζνπζηαζκφ γηα λα «ζε 

βάινπλ ζε λέα θαλάιηα πνπ ηα ζεσξνχζεο δεδνκέλα ή μνθιεκέλα». 

 

ην επφκελν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ κέζα 

απφ ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. 

 

 

6.4. πδήηεζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπλεληεχμεσλ κε πάξνρνπο θαη 

εθπαηδεπηέο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε εξκελεία  ησλ ζέζεσλ  πνπ 

εμέθξαζαλ νη ζπληνληζηέο ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη εθπαηδεπηέο ησλ ηξηψλ θνξέσλ γηα ηνλ 

ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Tα βαζηθά ζεκεία ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηνπο 

ζηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ κε βάζε ηα 

λνήκαηα πνπ απνδίδνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο αλάιπζεο: 1) εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε,  2) 

γλψζε, 3) επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα εθπαηδεπηψλ, 4) πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα,  5) 

ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο θαη 6) αλάπηπμε 

θαξηέξαο θαη θαηλνηνκίαο ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. 
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Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε: εκαζίεο θαη πξόηππα ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ 

χκθσλα κε ηελ άπνςε ηφζν ησλ ζπληνληζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ φζν θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε θαίλεηαη λα απνηεινχλ πιένλ αλαπφζπαζην φξν 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ. 

 θνπφο είλαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο ρψξνπ θαη λα 

γίλνληαη θαιχηεξνη ζηε δνπιεηά ηνπο. Αθφκε πην ζεκαληηθή, φκσο, γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

απνδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αλαδεηά θαη ηειηθά λα βξίζθεη ηνλ απαηηνχκελν 

ρξφλν, ηνλ θαηάιιειν ρψξν θαη ηνπο αμηφπηζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή γλψζε θαη ηελ αζθάιεηα φηη επέιεμαλ ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν 

ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ζέζεη. Γίλεηαη θαλεξή ε εμππεξέηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δηάζηαζεο 

ηνπ βίνπ θαη ε πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα αλαιάβνπλ πξνζσπηθή επζχλε ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη πξνζσπηθά (Οzga, 2011).  

Οη ζπληνληζηέο θαη νη εθπαηδεπηέο παξαηεξνχλ φηη ζηαδηαθά νη ελήιηθνη 

ζπκκεηέρνληεο δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπο σο εθπαηδεπφκελνη θαη 

θαηαξηηδφκελνη. Ζ αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθφ θεθάιαην (Dale, 2009) πνπ πξνζθέξεη ζηα άηνκα δπλεηηθά ηελ 

επθαηξία λα εμαζθήζνπλ επηινγέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαρείξηζε  επαγγεικαηηθψλ 

αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ. Μάιηζηα νη ζπκκεηέρνληεο αθήλνπλ λα θαλεί φηη ε επαγγεικαηηθή 

δσή ησλ αηφκσλ δελ είλαη δπλαηφ λα κελ πξνθαιεί αληίθηππν ζηελ πξνζσπηθή θαη ηε 

δηαπξνζσπηθή δσή ησλ αηφκσλ. ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα ζθεθηνχκε ηελ άπνςε 

ησλ Boeren, Nicaise θαη Baert (2010) φηη ε ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ ζε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα έρεη ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Σα άηνκα 

θαηαζθεπάδνπλ πξνζσπηθά λνήκαηα θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία δξαζηεξηφηεηα θαη 

κάιηζηα νη αηηίεο θαη νη ηξφπνη εκπινθήο ηνπο εληάζζνληαη ζε έλα ζπλερέο εκπεηξηψλ, 

πξνζδνθηψλ θαη πξννπηηθψλ ζχκθσλα κε ηε Webb (2009).  

   Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο έρεη 

απνθηήζεη δηηηή ζεκαζία γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Παξαηεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο κε ηηο νπνίεο επελδχνπλ ηε δηδαθηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

αηνκηθή ηνπο παξνπζία θαη δξαζηεξηφηεηα κέζα ζην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ. 

Ζ πξνζαξκνγή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην εθάζηνηε έκςπρν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

αηζζάλνληαη φηη απνθηά θάζε θνξά άιιε κνξθή θαη αλαλεψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. Γηαθαίλεηαη, φκσο, θαη έλα 

αθφκε λφεκα πνπ δίλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Σνλίδνπλ φηη ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

αληηθείκελφ ηνπο ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε επίθαηξεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ζ 

επκεηάβιεηε αγνξά εξγαζίαο, ε απεηιή ηεο αλεξγίαο, ν αβέβαηνο επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο, ην θπλήγη πξνζφλησλ, ε εχζξαπζηε αζθάιεηα κίαο εξγαζηαθήο ζέζεο, 
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αιιά θαη νη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο απνηεινχλ γη‘ απηνχο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

πνπ θνπβαινχλ εθείλνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα. Ζ Οzga (2011) αλαθέξεη φηη νη 

θνξείο ππεξεζηψλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δηακνξθψλνπλ εξκελεπηηθά ζρήκαηα 

ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ δσήο. Ο ηξφπνο ηδηαίηεξα κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ κία 

αιιαγή, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαζνξίδεη ην εχξνο, ην πεξηερφκελν, 

ηνπο ζηφρνπο θαη ην θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ην πνηνο κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζε απηά.   

Οη ζπληνληζηέο θαη νη εθπαηδεπηέο, ινηπφλ, είλαη «εθηεζεηκέλνη» ζηελ ηξέρνπζα 

πξαγκαηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επεξεάδεη ηφζν ηηο πξνζδνθίεο 

πνπ νη ίδηνη ελαπνζέηνπλ ζηελ εμέιημε ηεο εκπεηξίαο ηνπο σο εηζεγεηέο πξνγξακκάησλ, φζν 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα. Γηαθαίλεηαη κία άιιε εθδνρή ηεο 

επζχλεο πνπ ρξεηάδεηαη λα δείμνπλ ηα άηνκα ζηηο λέεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, εθείλεο ησλ 

θνξέσλ (Ball,2009). Ζ Hyland (2010) επηζεκαίλεη φηη νη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ρξεηάδεηαη λα παξέρνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία, εθηφο απφ ηελ 

αλαβάζκηζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, λα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία παξέκβαζεο ζε 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ζπδήηεζεο κε εκπιεθφκελνπο ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο θαη ηελ 

επθαηξία ζχλδεζεο ησλ δεμηνηήησλ κε δεηήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ. Ζ Dabic (2008) 

επηζεκαίλεη φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ρξεηάδεηαη λα ζπλδπάδεη ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή ζεκαζία ηεο γλψζεο. 

 

Σα πξόηππα γλώζεο 

 Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ζπληνληζηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο έδεημε πσο  ζηελ 

εθπαίδεπζε δηεηζδχεη ν ιφγνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Φαίλεηαη απηή ε «κεηαθνξά» ησλ γλψζεσλ 

λα θαιχπηεη ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα πάλσ ζε εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα. 

Ζ Dabic (2008) θαηαδεηθλχεη απηή ηελ αιιαγή, ππνζηεξίδνληαο φηη ρξεηάδεηαη λα 

θαηαλνήζνπκε ηη είλαη απηνχ ηνπ είδνπο ε γλψζε. Ζ αλάγθε γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ 

ιεμηινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα 

βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ θσδηθνπνίεζε κίαο λέαο γιψζζαο πνπ αθνξά κε ηε ζεηξά ηεο ζε 

κία λέα καζεζηαθή θνπιηνχξα. Σαπηφρξνλα  νη γλψζεηο απηέο ππεηζέξρνληαη ζην ιεμηιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαρείξηζε δεηεκάησλ πην πξνζσπηθήο πθήο θαη 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζσκαηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθή επειημία πνπ επηβάιινπλ νη λέεο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.  

Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηε γλψζε ν θάζε 

θνξέαο. Δκθαλίδνληαη δχν πφινη, ν ‗αθαδεκατθφο‘ θαη ν ‗πξαθηηθφο‘, θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο 

εμαξηάηαη κάιινλ απφ ην ππφβαζξν ηνπ θάζε εθπαηδεπηή. Σν επαγγεικαηηθφ θαη επξχηεξα 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά νη εθπαηδεπηέο ηνπο δίλεη 

θαηαξράο ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο κε άηνκα εκπιεθφκελα άκεζα ή έκκεζα 



 

 

87 

 

κε ηελ αγνξά εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζε ηχπνπ γλψζεο. Ζ παηδαγσγηθή 

κεζνδνινγία θαη ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη 

ηξνθνδνηνχλ ηελ θαιιηέξγεηα πξνηχπσλ δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο παξέκβαζεο. Ο 

βαζκφο επαθήο, απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο πνπ αλαπηχζζνπλ ζε ηξέρνληα, εξγαζηαθά ή κε, 

δεηήκαηα, επεξεάδνπλ, φπσο νη ίδηνη αλαθέξνπλ, ηνπο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ θαη ηε 

ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ηε ζεσξεηηθή ή ηελ πξαθηηθή επεμεξγαζία πιεπξψλ ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Πάλησο θαίλεηαη φηη ην είδνο ηεο παξέκβαζεο ζε δηάθνξα 

δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, είλαη έλα ζηνηρείν γηα ην νπνίν απνδεηνχλ ελζπλείδεηα ή κε, 

λα ην θαζνξίζνπλ. Σέινο, ην πεξηζψξην πνπ νη ίδηνη αλαθέξνπλ πσο αθήλνπλ ζηνπο 

θαηαξηηδφκελνπο γηα ηελ έθθξαζε επηζπκηψλ θαη επηθπιάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο γλψζεο πνπ θαιιηεξγνχλ ηα πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα, απνηειεί κία 

αθφκε δπλεηηθά αμηνπνηήζηκε θαζνδεγεηηθή γξακκή. 

 

Η επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα ησλ εθπαηδεπηώλ  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δνχκε πψο δηακνξθψλεηαη   ε επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ελφο 

εθπαηδεπηή ν νπνίνο κάιηζηα έξρεηαη ζε επαθή απνθιεηζηηθά κε ελήιηθεο. Οη εθπαηδεπηέο 

επηζεκαίλνπλ φηη είλαη επξχ ην θάζκα ησλ πξνζφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ σο 

ζθξαγίδα ηεο επαγγεικαηηθήο επάξθεηάο ηνπο. Σν ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηψλ αλέθεξε φηη ε 

γλσζηηθή θαηάξηηζε είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθπαηδεπηψλ δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. ινη ζέηνπλ άκεζα ή έκκεζα ην δήηεκα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδνπλ ηνλ πιηθφ θαη αλζξψπηλν ραξαθηήξα ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ θνξέα φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Δλδηαθέξνληαη γηα ηε ζηάζε πνπ ζα 

θξαηήζνπλ απέλαληη ζε δεηήκαηα επίκαρα, φπσο ε ππναπαζρφιεζε. Απνηειεί γηα εθείλνπο 

επίκαρν δήηεκα ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. Ζ Ruitenberg (2012) θξίλεη 

πσο είλαη ζεκαληηθή ε πξννπηηθή πνπ ζα δψζεη έλαο εθπαηδεπηήο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζην ξφιν ηνπ. πγθεθξηκέλα αλ ζα δεη ην ξφιν ηνπ σο εμππεξεηεηή πξνζσξηλψλ 

αλαγθψλ, σο ζπλεξγάηε ησλ θαηαξηηδφκελσλ, σο απιφ εξγαδφκελν, σο πνιίηε κέζα ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Η πξόζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

 Ζ πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα αθνξά θπξίσο εξγαδφκελνπο θαη κάιηζηα 

πεξηπηψζεηο θαη πςειφβαζκσλ ζηειερψλ. Απμεηηθή ηάζε παξαηεξείηαη ζηε ζπκκεηνρή  ησλ 

γπλαηθψλ. Σν ειηθηαθφ θάζκα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξν ηα 30-45 έηε. 

 Οη νηθνλνκηθά θαη ιηγφηεξν νη θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο δελ απνηεινχλ άκεζν ζηφρν. 

Οη εθπαηδεπηέο έρνπλ αλαξσηεζεί άιινη ιίγν, άιινη πνιχ ηη ζα ζήκαηλε ε έληαμε απηψλ ησλ 

νκάδσλ γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην ηνπ θνξέα θαη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
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κσο, ε ζρεδφλ νκφθσλε απάληεζε φηη «άιιν θαηάξηηζε θαη άιιν δηα βίνπ εθπαίδεπζε» 

ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θπξίσο δηάζηαζεο ηνπ 

βίνπ εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ. Ο van der Veen (2010) επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ 

έιιεηςε δνκψλ, πξνγξακκάησλ, θνξέσλ θαη πνιηηηθψλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαζψο ζπρλά 

απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα απνθιείνληαη νη εππαζείο νκάδεο, ππελζπκίδνληαο ζπγρξφλσο ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία ήδε πξνζειθχνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

Οη Boeren, Nicaise θαη Baert (2010) αλαθέξνπλ φηη γεληθφηεξα νη εθπαηδεπηηθέο, νη 

θνηλσληθέο θαη νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ρψξνπ 

ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ρξεηάδεηαη λα ζεκειηψλνληαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

ππφβαζξνπ πξφζβαζεο. Τπνζηεξίδεη φηη ε πξφζβαζε εμαξηάηαη απφ ηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ θνξέσλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη απφ ηελ 

εμεξεχλεζε ζπλεζεηψλ θαη πξαθηηθψλ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο θαηαξηηδφκελνη. 

 

Σν πιαίζην ζπλεξγαζίαο δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα γηα ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζε 

 Ζ ζπλέξγεηα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαίλεηαη φηη εγγξάθεηαη κε φξνπο 

αληαγσληζκνχ ζην πιαίζην ηεο αγνξάο εθπαηδεπηηθψλ αγαζψλ. Δίλαη ιίγνη νη ζπκκεηέρνληεο 

πνπ εκθαλίδνληαη πην δηαιιαθηηθνί σο πξνο απηή ηελ πξννπηηθή. Ζ David (2009) θάλεη ιφγν 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δηαιφγνπ κεηαμχ δξψλησλ φρη κφλν ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά 

θαη ηεο ηππηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ αλάγθεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο πιεπξέο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη κε ηηο πηπρέο ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

πιαηζηψζεη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Οη εθπαηδεπηέο ηεο έξεπλαο ηφληζαλ ηε 

ζεκαζία ησλ ζπλεξγαζηψλ, αιιά θαίλεηαη φηη κία ζπλεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη έπεηηα απφ 

επηιεθηηθά θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ακνηβαίν θέξδνο ελφο  θνξέα κε άιινπο θνξείο ή 

ηδηψηεο. Σν πιηθφ θέξδνο, ε ρξφληα ζπλεξγαζία πνπ θαηαιήγεη ζηελ εκπηζηνζχλε, αιιά θαη ε 

ακνηβαηφηεηα ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ, νη θνηλέο αληηιήςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εμσγελψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ε χπαξμε θηιηθψλ ζρέζεσλ, πέξαλ ησλ ακηγψο 

επαγγεικαηηθψλ, θαζνξίδνπλ ην ππφβαζξν ηεο ζπλεξγαζίαο.   

 

Γηα βίνπ εθπαίδεπζε: εκαζίεο θαη πξόηππα ζπκκεηνρήο 

Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνπο πάξνρνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δκθαλίδεηαη σο αηνκηθή επηινγή θαη επζχλε ηελ νπνία ρξεηάδεηαη λα 

αλαιάβνπλ ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζε επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο. 

Δκθαλίδεηαη επίζεο σο αηνκηθή επζχλε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηδαθηηθψλ 

ηνπο ηερληθψλ, ζην εχξνο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζην επίθαηξν ζηίγκα πνπ ζα δψζνπλ ζε 

απηά. Ζ δηα βίνπ εθπαίδεπζε, απφ κία άιιε ζθνπηά, πξνβάιιεηαη παξάιιεια σο αμία, σο 
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νπηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηνκέσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη σο θνηλσληθή αλάγθε. Ζ άπνςε 

απηή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ αλαθνξά ησλ εθπαηδεπηψλ φηη κέζα ζην θνξέα πνπ 

εξγάδνληαη, αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά ην άγρνο, ηηο αλεζπρίεο, ηηο επηζπκίεο, αθφκε θαη 

πξνβιήκαηα πξνζσπηθήο πθήο ησλ θαηαξηηδφκελσλ. Μηινχλ γηα κία ‗δσή‘ πνπ κεηαθέξεηαη 

ζην ρψξν ηνπο θαη επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο. 

 

 «Kαξηέξα» θαη «θαηλνηνκία»: εκαζίεο θαη πξόηππα αλάπηπμεο  

Ζ θαξηέξα έρεη σο επηθέληξσζε ην άηνκν, θάηη πνπ αλαδεηθλχεη μαλά ην ζηνηρείν ηεο 

αηνκηθήο επηινγήο θαη επζχλεο. Γίλεηαη ζπλψλπκε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θπξίσο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο «δηα βίνπ»  αμηνδνηείηαη κέζσ ηεο αλαδήηεζεο πξνζφλησλ θαη είλαη απηφ πνπ 

πξνζθέξνπλ θπξίσο νη ηξεηο θνξείο.   

Ζ θαηλνηνκία νξίδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δίλαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε 

ππεξεζηψλ. Ζ θαηλνηνκία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη παξάιιεια κε ηνλ ηξφπν πνπ έλαο θνξέαο 

ελζσκαηψλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. 

 

Ζ ελφηεηα πεξηείρε ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ησλ ζπλεληεχμεσλ έηζη φπσο 

αλαδείρζεθαλ απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ πάξνρσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ. Αθνινπζεί ην 

θεθάιαην κε ηελ παξνπζίαζε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην 

νπνίν δφζεθε ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο. 

 

 

7. Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε θαηαξηηδφκελνπο 

ζε θνξείο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπλειέγεζαλ κε ηε ρξήζε  

εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηα άηνκα ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ ηξηψλ θνξέσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ Ηνπλίνπ 

θαη ηνπ Ηνπιίνπ.  

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε ζηα νπνία 

ρσξίζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην: α) Aηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, β) Ζ 

ζπκκεηνρή ζην (ζπγθεθξηκέλν) πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, γ) Ζ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο,  δ) Πξνζδνθίεο / ζρεδηαζκφο γηα ην κέιινλ θαη 

ε) Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Γηα ην θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ 

κέξε απνηππψλνληαη ζε πίλαθεο ζπρλνηήησλ ηα δεδνκέλα πνπ ηα απαξηίδνπλ. 

Αο ππελζπκηζηνχλ ζε απηφ ην ζεκείν κεξηθά βαζηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, αιιά καο θαηαηνπίδνπλ εθ 

λένπ. ε φ,ηη αθνξά ζην δείγκα ηεο έξεπλαο, απηφ απνηειείηαη απφ Ν=59 άηνκα θαη επειέγε 
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κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Απφ ηνλ θνξέα Α θαηέζηε εθηθηφ λα ζπιιεγνχλ 8 εξσηεκαηνιφγηα 

απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ νινθιεξσκέλα κφλν ηα 5. Απφ ηνλ θνξέα Β ζπλειέγεζαλ 24 

εξσηεκαηνιφγηα θαη απφ ηνλ θνξέα Γ ζπλειέγεζαλ 30 ηνλ αξηζκφ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ SPSS.14.  

 

7.1. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

 

Μέξνο Α. Αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερόλησλ   

Πίλαθαο 1: Φχιν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 ANΓΡA 23 39,0 39,0 39,0 

ΓYNAIKΑ 36 61,0 61,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε φ,ηη αθνξά ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη άλδξεο απνηεινχλ ην 39 % ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο θαη νη γπλαίθεο ην 61 %. 

Πίλαθαο 2: Ηιηθία ζπκκεηερφλησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

24-33 

34-43 

44-53 

χλνιν 

34 

20 

4 

58 

57,8 

34,0 

6,8 

98,6 

57,8 

34,0 

6,8 

98,6 

57,8 

91,8 

98,6 

98,6 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 57,8% αλήθεη ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 24 

έσο 33 εηψλ, ην 34% ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 34 έσο 43 εηψλ, θαη ην 6,8 % αλήθεη ζηελ 

ειηθία ησλ 44 έσο 53 εηψλ. 
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Πίλαθαο 3:Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   1 1,7 1,7 1,7 

AΓAMH 23 39,0 39,0 40,7 

AΓAMO 18 30,5 30,5 71,2 

EΓΓAMH 8 13,6 13,6 84,7 

EΓΓAMO 8 13,6 13,6 98,3 

E XEH 1 1,7 1,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

Σν 71,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ δειψλνπλ άγακνη θαη ην 27,2 % φηη είλαη έγγακνη. 

Πίλαθαο 4:Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

ΛΤΚΔΗΟ 

ΑΛΛΟ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒ.ΗΓΡ. 

ΑΔΗ 

ΣΔΗ 

ΜΔΣΑΓΔΤΣ.ΔΚΠ/Ζ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ 

ΠΟΤΓΔ 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 

χλνιν 

  2 

1 

22 

7 

5 

 

21 

1 

59 

3,4 

1,7 

37,3 

11,9 

8,5 

 

35,6 

1,7 

100,0 

3,4 

1,7 

37,3 

11,9 

8,5 

 

35,6 

1,7 

100,0 

3,4 

5,1 

42,4 

54,3 

62,8 

 

98,4 

100,0 

 

ε πνζνζηφ 37,3 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη έρνπλ νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζε 

Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θαη ζε πνζνζηφ 35,6 % φηη έρνπλ νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. ην ακέζσο πςειφηεξν πνζνζηφ ηνπ 11,9 % απάληεζαλ φηη έρνπλ 

νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζε Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ζε πνζνζηφ 8,5 % φηη έρνπλ 

θνηηήζεη ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ην 3,4 % φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ 

έρεη νινθιεξσζεί ζην ιχθεην. Έλα πνζνζηφ κφιηο 7% απάληεζε φηη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

ζπνπδέο ζε άιιν δεπηεξνβάζκην ίδξπκα. 
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Πίλαθαο 5: Δπάγγεικα / Παξνχζα απαζρφιεζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   4 6,8 6,8 6,8 

ANEΡΓH 

 
1 1,7 1,7 8,5 

AΡXITEKTΟΝΑ 

 
1 1,7 1,7 10,2 

ΓHMOIO 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

 

1 1,7 1,7 11,9 

ΓIKHΓOΡO 

 
5 8,5 8,5 20,3 

EΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓ. 

 

1 1,7 1,7 22,0 

ΔΜΠΟΡΗΟ 

 

 

1 1,7 1,7 23,7 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΖ 

 
1 1,7 1,7 25,4 

ΓΔΧΠΟΝΟ 

 
1 1,7 1,7 27,1 

ΓΡΑΦΗΣΑ 

 
2 3,4 3,4 30,5 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 
1 1,7 1,7 32,2 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ

 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ

 

 

1 1,7 1,7 33,9 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

 

12 20,3 20,3 54,2 

ΛΟΓΗΣΖ 

 
3 5,1 5,1 59,3 

ΛΟΓΗΣΡΗΑ 

 
4 6,8 6,8 66,1 

MARKETING 

 
1 1,7 1,7 67,8 

METAΦΡΑΣΡΗΑ 

 
1 1,7 1,7 69,5 

OIKONOMOΛΟΓ

Ο 

 

 

7 11,9 11,9 81,4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ

ΣΖ 

 

1 1,7 1,7 83,1 

ΠΡΟΧΘΖΣΖ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

1 1,7 1,7 84,7 
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ΦΤΥΟΛΟΓΟ 

 
1 1,7 1,7 86,4 

ΠΧΛΖΔΗ 

 
2 3,4 3,4 89,8 

TOΤΡΗΣΗΚΑ 

 
1 1,7 1,7 91,5 

TΡΑΠΔΕΗΚΟ 

 
1 1,7 1,7 93,2 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ

 

 

1 1,7 1,7 94,9 

XHMIKO 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

2 3,4 3,4 98,3 

YΠΔΤΘΤΝΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

1 1,7 1,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 20,3 % νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, ζε πνζνζηφ 11,9 % 

νηθνλνκνιφγνη, ην 11,9 % είλαη ινγηζηέο, ην 8,5 % αζθνχλ ην δηθεγνξηθφ επάγγεικα, ην 3,4 

% αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ πψιεζε, έλα ίδην πνζνζηφ κε ηε γξαθηζηηθή θαη έλα 

αθφκε 3,4 % είλαη ρεκηθνί κεραληθνί. ε πνζνζηφ 1,7 % παξαηεξνχκε ελδεηθηηθά ηα 

επαγγέικαηα ηνπ αξρηηέθηνλα, ηνπ ειεθηξνιφγνπ κεραλνιφγνπ, ηνπ ηξαπεδηθνχ, ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ πξνγξακκαηηζηή, ηνπ ςπρνιφγνπ, ηνπ δηαθεκηζηή, ηνπ 

γεσπφλνπ. 
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Πίλαθαο 6: Γξακκαηηθέο γλψζεηο παηέξα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
1 1,7 1,7 1,7 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΣΔΛΔΗΧΔΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

2 3,4 3,4 5,1 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

 
10 16,9 16,9 22,0 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

 
6 10,2 10,2 32,2 

ΛΤΚΔΗΟ 

 
11 18,6 18,6 50,8 

ΑΔΗ 

 
14 23,7 23,7 74,5 

ΣΔΗ 

 
4 6,8 6,8 81,3 

ΑΛΛΟ 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡ

ΟΒΑΘΜΗΟ 

ΗΓΡΤΜΑ 

 

7 11,9 11,9 93,2 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗ

ΑΚΔ 

ΠΟΤΓΔ 

 

4 6,8 6,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 3,4 % ησλ εξσηψκελσλ απαληά φηη ν παηέξαο 

ηνπο δελ έρεη απνθνηηήζεη απφ ην δεκνηηθφ θαη ην 16,9 % φηη ν παηέξαο ηνπο ην έρεη 

ηειεηψζεη. ζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 10,2 % απαληά φηη ν παηέξαο ηνπο 

έρεη απνθνηηήζεη απφ ην γπκλάζην θαη ην 18,6 % φηη έρεη απνθνηηήζεη απφ ην ιχθεην. ζνλ 

αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 23,7 % ησλ εξσηψκελσλ απαληά φηη ν παηέξαο ηνπο 

έρεη απνθνηηήζεη απφ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ην 6,8 % απφ Σερλνινγηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ην 6,8 % έρεη πξνρσξήζεη ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ην 11,9 % φηη 

ν παηέξαο ηνπο έρεη ζπνπδάζεη ζε άιιν κεηαδεπηεξνβάζκην ίδξπκα. 
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Πίλαθαο 7: Γξακκαηηθέο γλψζεηο κεηέξαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ  
1 1,7 1,7 1,7 

ΓΔΝ ΔΥΔΗ 

ΣΔΛΔΗΧΔΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

2 3,4 3,4 5,1 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

 
11 18,6 18,6 23,7 

ΓΤΜΝΑΗΟ 

 
2 3,4 3,4 27,1 

ΛΤΚΔΗΟ 

 
21 35,6 35,6 62,7 

ΑΔΗ 

 
14 23,7 23,7 86,4 

ΑΛΛΟ 

ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡ

ΟΒΑΘΜΗΟ 

ΗΓΡΤΜΑ 

 

4 6,8 6,8 93,2 

METΑΠΣΤΥΗΑ

ΚΔ ΠΟΤΓΔ 

 

4 6,8 6,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ζνλ αθνξά ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 3,4 % ησλ εξσηψκελσλ απαληά φηη ε κεηέξα 

ηνπο δελ έρεη απνθνηηήζεη απφ ην δεκνηηθφ θαη ην 18,6 % φηη ε κεηέξα ηνπο ην έρεη 

ηειεηψζεη. ζνλ αθνξά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 3,4 % απαληά φηη ε κεηέξα ηνπο 

έρεη απνθνηηήζεη απφ ην γπκλάζην θαη ην 35,6 % φηη έρεη απνθνηηήζεη απφ ην ιχθεην. ζνλ 

αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 23,7 % ησλ εξσηψκελσλ απαληά φηη ε κεηέξα ηνπο 

έρεη απνθνηηήζεη απφ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, ην 6,8 % απφ άιιν κεηαδεπηεξνβάζκην 

ίδξπκα θαη ην 6,8 % έρεη πξνρσξήζεη ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 
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Πίλαθαο 8: Σνκέαο απαζρφιεζεο 

 πρλφηεηα 

Πνζνζηφ 

% 

Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   5 8,5 8,5 8,5 

ANEΡΓH 2 3,4 3,4 11,9 

ANEΡΓΟ 1 1,7 1,7 13,6 

ΓHMOIO 

YΠAΛΛHΛO 
2 3,4 3,4 16,9 

EΛEΤΘEΡO 

EΠAΓΓEΛMAΣΗΑ 
11 18,6 18,6 35,6 

IΓIΧTIKO 

ΤΠAΛΛHΛO 
16 27,1 27,1 62,7 

IΓΗΧTIKΖ 

YΠAΛΛHΛO 
22 37,3 37,3 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 64,4 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ην 18,6 % φηη αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα, ην 3,4 % φηη εξγάδνληαη ζην δεκφζην 

ηνκέα, ελψ ην 5,1 % φηη δελ εξγάδνληαη ηελ παξνχζα πεξίνδν. 

Πίλαθαο 9: Δξγαζηαθή θαηάζηαζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   10 16,9 16,9 16,9 

ANEΡΓH 4 6,8 6,8 23,7 

ANEΡΓO 

 
2 3,4 3,4 27,1 

AOΡITOΤ XΡONOΤ 

 
1 1,7 1,7 28,8 

MONIMO 

 
33 55,9 55,9 84,7 

ΤMΒAIOΤXO 

 
2 3,4 3,4 88,1 

ΤNEΡΓATH 

 
1 1,7 1,7 89,8 

YMΒAIOΤXO 

 
5 8,5 8,5 98,3 

ΧΡOMIΘIO 1 1,7 1,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 55,9 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη είλαη κφληκνη ζηελ εξγαζία ηνπο, ην 11,9 % φηη είλαη 

ζπκβαζηνχρνη, ην 1,7 % φηη είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη έλα ίδην πνζνζηφ φηη είλαη σξνκίζζηνη. Σν 

10,2% απάληεζαλ φηη είλαη άλεξγνη. 
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Πίλαθαο 10: Ώξεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 9,00 1 1,7 2,1 2,1 

20,00 1 1,7 2,1 4,2 

40,00 35 59,3 72,9 77,1 

45,00 1 1,7 2,1 79,2 

48,00 1 1,7 2,1 81,3 

50,00 6 10,2 12,5 93,8 

60,00 1 1,7 2,1 95,8 

70,00 2 3,4 4,2 100,0 

χλνιν 48 81,4 100,0   

  11 18,6     

χλνιν 59 100,0     

 

ε πνζνζηφ 59,3 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη εξγάδνληαη ζαξάληα ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ην 

10,2 % φηη εξγάδνληαη πελήληα ψξεο. Έλα πνζνζηφ ηνπ 3,4 % απάληεζε φηη ε εβδνκαδηαία εξγαζία 

ηνπο αλέξρεηαη ζηηο εβδνκήληα ψξεο. ε πνζνζηφ 1,7 % φηη εξγάδνληαη ελλέα ψξεο εβδνκαδηαία, ελψ 

έλα ίδην πνζνζηφ αληίζηνηρα αθνξά απαληήζεηο πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο ζαξαληαπέληε ψξεο, ηηο 

ζαξαληανθηψ ψξεο θαη ηηο εμήληα ψξεο αλά εβδνκάδα. 

Πίλαθαο 11: Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 0-5 14 23,7 23,7 23,7 

11-15 15 25,4 25,4 49,2 

16-25 4 6,8 6,8 55,9 

6-10 23 39,0 39,0 94,9 

άλσ ησλ 25 3 5,1 5,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 39 % απάληεζε φηη ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία θαιχπηεη ην δηάζηεκα ησλ 6 έσο 10 εηψλ, ην 25,4% 

ην δηάζηεκα ησλ 11 έσο 15 εηψλ θαη ην 23,7 % φηη εξγάδεηαη 0 έσο 5 ρξφληα. ε πνζνζηφ 6,8 % νη 

ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία απφ 16 έσο 25 ρξφληα θαη ην 5,1 % κεηξά 

εκπεηξία άλσ ησλ 25 ρξφλσλ. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 12: Γηάζηεκα εθηφο αγνξάο εξγαζίαο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   53 89,8 89,8 89,8 

0-6 MHNE 4 6,8 6,8 96,6 

6-12 MHNE 1 1,7 1,7 98,3 

ΠANΧ AΠO 12 MHNE 1 1,7 1,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 6,8 % ησλ 6 άλεξγσλ αηφκσλ απάληεζε φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλεξγίαο έσο 6 κήλεο, ην 1,7 

% 6 έσο 12 κήλεο θαη ην 1,7 % πάλσ απφ 12 κήλεο. 

Πίλαθαο 13: Σειεπηαία εξγαζηαθή θαηάζηαζε αλέξγσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   48 81,4 81,4 81,4 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗ

Α 

 

2 3,4 3,4 84,7 

ΓΖΜΟΗΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

 

1 1,7 1,7 86,4 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ/-Ζ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

 

8 13,6 13,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

   

Σν 13,6 % ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ άλεξγνη απάληεζε φηη ε ηειεπηαία επαγγεικαηηθή απαζρφιεζή 

ηνπο ήηαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην 3,4 % φηη αζθνχζαλ ειεχζεξν επάγγεικα θαη ην 1,7 % φηη ε 

εξγαζηαθή ηνπο ζέζε ήηαλ ζην δεκφζην ηνκέα. 

Μέξνο Β. Η ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

Πίλαθαο 14: Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπκκεηέρεηε ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 NAI 39 66,1 66,1 66,1 

OXI 20 33,9 33,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 66,1 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν 33,9 % απάληεζε έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ 

ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα. 

Πίλαθαο 15: Άιια πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζην παξειζφλ 
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 πρλφηεηα 

Πνζνζηφ 

% 

Έγθπξν 

πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   42 71,2 71,2 71,2 

BRANDING 1 1,7 1,7 72,9 

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ 

ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

1 1,7 1,7 74,6 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 
1 1,7 1,7 76,3 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

 

1 1,7 1,7 78,0 

Φ.Π.Α. 

 
1 1,7 1,7 79,7 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

 
1 1,7 1,7 81,4 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΟΡΚΧΣΧΝ  

 

1 1,7 1,7 83,1 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚ

Α 

 

3 5,1 5,1 88,1 

ΜΑΘΖΗΑΚΔ 

ΓΤΚΟΛΗΔ 

 

1 1,7 1,7 89,8 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑ 

 
1 1,7 1,7 91,5 

PERSONAL 

DEVELOPMENT 

 

1 1,7 1,7 93,2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΛΗΑΝΗΚΖ ΠΧΛΖΖ 

 

1 1,7 1,7 94,9 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 
1 1,7 1,7 96,6 

PROJECT 

MANAGEMENT 

 

1 1,7 1,7 98,3 

ΔΡΓΑΣΗΚΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

1 1,7 1,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ρεηηθά κε ην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη ζπκκεηέρνληεο ζην παξειζφλ 

παξαηεξνχκε φηη πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ηεο πιεξνθνξηθήο, 

ςπρνπαηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα, εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δηαρείξηζεο έξγσλ, λαπηηιηαθψλ, εκπνξίνπ, 

θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

 

 

 Λόγνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο   
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Πίλαθαο 16: Απαίηεζε / πξνηξνπή εξγνδφηε γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
4 6,8 6,8 6,8 

ΚΑΘΟΛΟΤ 18 30,5 30,5 37,3 

ΛΗΓΟ 5 8,5 8,5 45,8 

ΑΡΚΔΣΑ 6 10,2 10,2 56,0 

ΠOΛY 8 13,6 13,6 69,6 

ΠAΡA ΠOΛY 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 30,5 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ ε απφθαζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην πξφγξακκα απφ ηνλ εξγνδφηε. Έλα ίδην πνζνζηφ, δειαδή ην 30,5 %, απάληεζε φηη ε 

παξψζεζε ηνπ εξγνδφηε επεξέαζε ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε πάξα πνιχ. Σν 13,6 % απάληεζε φηη ε 

επηξξνή ηνπ εξγνδφηε ήηαλ πνιχ κεγάιε, ην 10,2 % φηη ππήξμε αξθεηή γηα λα ηνπο επεξεάζεη θαη ην 

8,5 % φηη ήηαλ ιίγε. 

Πίλαθαο 17: Η πίεζε απφ ηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
3 5,1 5,1 5,1 

ΚΑΘΟΛΟΤ 17 28,8 28,8 33,9 

ΛΗΓΟ 5 8,5 8,5 42,4 

ΑΡΚΔΣΑ 6 10,2 10,2 52,6 

ΠΟΛΤ 8 13,6 13,6 66,2 

ΠΑΡΑ ΠOΛY 20 33,9 33,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 33,9 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε αλάγθε γηα ζπλερή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε 

πνπ δεκηνπξγνχλ νη ζπλζήθεο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο ππήξμε πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα. Σν 13,6 % απάληεζε φηη 

ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη ην 10,2 % φηη ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθφο. Σν 8,5 % απάληεζε φηη 

ήηαλ ιίγν ζεκαληηθφο ιφγνο θαη ην 28,8 % φηη ε απφθαζή ηνπο δε ζρεηίδεηαη θαζφινπ κε ηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

 

 

Πίλαθαο 18: Η καθξνρξφληα αλεξγία 



 

 

101 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
8 13,6 13,6 13,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 30 50,8 50,8 64,4 

ΛΗΓΟ 5 8,5 8,5 72,9 

ΑΡΚΔΣΑ 6 10,2 10,2 83,1 

ΠOΛΤ 6 10,2 10,2 93,3 

ΠAΡA ΠOΛY 4 6,8 6,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 50,8 % απάληεζε φηη ε καθξνρξφληα αλεξγία δελ εκπίπηεη θαζφινπ ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα. Σν 8,5 % απάληεζε φηη ε επηξξνή απηνχ ηνπ παξάγνληα ήηαλ ιίγε, ην 

10,2 % φηη ηνπο επεξέαζε αξθεηά, ην 10,2 % φηη ηνπο επεξέαζε πνιχ θαη ην 6,8 % φηη ε απεηιή ηεο 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο. Γε θαίλεηαη λα ππάξρνπλ καθξνρξφληα 

άλεξγνη ζην δείγκα. 

Πίλαθαο 19: Ο θφβνο απψιεηαο εξγαζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
7 11,9 11,9 11,9 

ΚΑΘΟΛΟΤ 21 35,6 35,6 47,5 

ΛΗΓΟ 8 13,6 13,6 61,1 

ΑΡΚΔΣΑ 10 16,9 16,9 78,0 

ΠΟΛΤ 10 16,9 16,9 94,9 

ΠAΡA ΠΟΛΤ 3 5,1 5,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 35,6 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ν θφβνο λα ράζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο δελ ππήξμε 

θαζφινπ θαζνξηζηηθφο γηα ηελ απφθαζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα. Σν 13,6 % απάληεζε φηη 

επεξεάζηεθε ιίγν απφ απηφ ην δεδνκέλν, ην 16,9 % απάληεζε φηη επεξεάζηεθε αξθεηά, ην 16,9 % φηη 

επεξεάζηεθε πνιχ θαη ην 5,1 % απάληεζε φηη επεξεάζηεθε πάξα πνιχ ε απφθαζή ηνπ απφ ην θφβν 

απψιεηαο ηεο εξγαζίαο ζην κέιινλ. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 20: Η δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 



 

 

102 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
5 8,5 8,5 8,5 

ΚΑΘΟΛΟΤ 6 10,2 10,2 18,7 

ΛΗΓΟ 5 8,5 8,5 27,2 

ΑΡΚΔΣΑ 18 30,5 30,5 57,7 

ΠOΛΤ 15 25,4 25,4 83,1 

ΠAΡA ΠOΛY 10 16,9 16,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

 ε πνζνζηφ 30,5 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε απφθαζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα 

επεξεάζηεθε αξθεηά απφ ηελ επηζπκία αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ην 25,4 % φηη ε ηδέα απηή 

ηνπο επεξέαζε πνιχ θαη ην 16,9 % φηη ηνπο επεξέαζε πάξα πνιχ. ε πνζνζηφ 10,2 % απάληεζαλ φηη 

θαζφινπ δελ ηνπο επεξέαζε ζηελ απφθαζή ηνπο ε επηζπκία αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο 

θαη ζε πνζνζηφ 8,5 % φηη επεξεάζηεθαλ ιίγν απφ απηή ηελ νπηηθή. 

Πίλαθαο 21: Η αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ / επαγγεικαηηθνχ θχθινπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
5 8,5 8,5 8,5 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 6,8 6,8 15,3 

ΛΗΓΟ 6 10,2 10,2 25,5 

ΑΡΚΔΣΑ 13 22,0 22,0 47,5 

ΠΟΛΤ 14 23,7 23,7 71,2 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 17 28,8 28,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Οη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 28,8 % φηη ε αλάγθε επέθηαζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ επαθψλ ηνπο επεξέαζε πάξα πνιχ ηελ απφθαζή ηνπο, ζε πνζνζηφ 23,7 % φηη 

επεξεάζηεθαλ πνιχ θαη ζε πνζνζηφ 22 % φηη απηφ ην θίλεηξν ππήξμε αξθεηά ζεκαληηθφ. Σν 10,2 % 

απάληεζε φηη απηή ε αλάγθε ππήξμε ιίγν ζεκαληηθή, ελψ παξαηεξνχκε φηη γηα ην 6,8 % ππήξμε σο θαη 

κεδακηλφ θίλεηξν. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 22: Η επηθέληξσζε/αθνζίσζε ζηελ ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
5 8,5 8,5 8,5 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 6,8 6,8 15,3 

ΛΗΓΟ 3 5,1 5,1 20,4 

ΑΡΚΔΣΑ 6 10,2 10,2 30,6 

ΠOΛΤ 23 39,0 39,0 69,6 

ΠAΡA ΠOΛY 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

  

Σν 39 % απάληεζε φηη ε εμνηθείσζε κε ηελ ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ππήξμε πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο, 

ελψ γηα έλα πνζνζηφ ηνπ 30,5 % πάξα πνιχ ζεκαληηθφο. Σν 10,2 % απάληεζε φηη επεξεάζηεθε αξθεηά 

ε απφθαζή ηνπ απφ απηή ηελ ηδέα, ην 5,1 % φηη επεξεάζηεθε ιίγν θαη ην 6,8 % φηη δελ ηνπ αζθήζεθε 

επηξξνή απφ κία ηέηνηα πξννπηηθή. 

Πίλαθαο 23: Η επηζπκία αλάπηπμεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
4 6,8 6,8 6,8 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1,7 1,7 8,5 

ΛΗΓΟ 12 20,3 20,3 28,8 

ΑΡΚΔΣΑ 9 15,3 15,3 44,1 

ΠOΛΤ 14 23,7 23,7 67,8 

ΠAΡA ΠOΛY 19 32,2 32,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

 

Σν 32,2 % απάληεζε φηη ε επηζπκία γηα θαηλνηφκν θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε επεξέαζε πάξα πνιχ ηελ 

απφθαζε ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σν 23,7 % απάληεζε φηη απηφ ην θίλεηξν ήηαλ 

πνιχ ζεκαληηθφ, γηα ην 15.3 % ππήξμε αξθεηά ζεκαληηθφ, γηα ην 20,3 % ιίγν ζεκαληηθφ, ελψ ην 1,7 % 

δελ επεξεάζηεθε απφ θάηη ηέηνην. 

 

 

 

 

 

 ηόρνη από ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο  
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Πίλαθαο 24: Αλαβάζκηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   2 3,4 3,4 3,4 

NAI 40 67,8 67,8 69,5 

    71,2 

OXI 17 28,8 28,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 67,8 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ζηφρνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα ήηαλ 

ε αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ. 

Πίλαθαο 25: Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   19 32,2 32,2 32,2 

NAI 11 18,6 18,6 50,8 

OXI 29 49,2 49,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 49,2 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ δελ ππήξμε 

ζηφρνο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, ελψ ην 18,6 % απάληεζε ην αληίζεην. 

Πίλαθαο 26: Απφθηεζε γλψζεσλ / δεμηνηήησλ γηα ηελ πξαγκάησζε θνηλσληθψλ ξφισλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   17 28,8 28,8 28,8 

NAI 17 28,8 28,8 57,6 

OXI 25 42,4 42,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 42,4 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη ε ελδπλάκσζε θνηλσληθψλ ξφισλ, φπσο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ εθείλνπ ηνπ γνλέα, δελ απνηέιεζε ζηφρν ηνλ νπνίν επηζπκνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα. Σν 28,8 % απάληεζε φηη ππήξμε έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

παξαθνινχζεζεο. 

 

 

 

Πίλαθαο 27: Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   20 33,9 33,9 33,9 

NAI 19 32,2 32,2 66,1 

OXI 20 33,9 33,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

  

ε πνζνζηφ 32,2 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε εκπινθή ζε δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ήηαλ ζηφρνο ηνλ νπνίν ην πξφγξακκα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη, ελψ ην 33,9 % απάληεζε πσο κία 

ηέηνηα ηδέα δελ ήηαλ ζηηο βιέςεηο ηνπο. 

Πίλαθαο 28: Πξνζσπηθή βειηίσζε (ζσκαηηθή / ςπρηθή) 

 χλνιν Πνζνζηφ Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   16 27,1 27,1 27,1 

NAI 25 42,4 42,4 69,5 

OXI 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 42,4 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε πξνζσπηθή βειηίσζε ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

επηζπκεηνχο ζηφρνπο ηνπο. 

 

 Πεγέο ελεκέξσζεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο  

Πίλαθαο 29: Δλεκέξσζε απφ εξγνδφηε  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   21 35,6 35,6 35,6 

NAI 17 28,8 28,8 64,4 

OXI 21 35,6 35,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 28,8 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ην πξφγξακκα έγηλε απφ 

ηνλ εξγνδφηε, ελψ ζε πνζνζηφ 35,6 % φηη ν εξγνδφηεο δελ απνηέιεζε ηελ πεγή ελεκέξσζεο. 

 

 

 

Πίλαθαο 30: Δλεκέξσζε απφ ζπλαδέιθνπο 
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 χλνιν Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   21 35,6 35,6 35,6 

NAI 11 18,6 28,8 54,2 

OXI 27 45,8 35,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 18,6 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ελεκεξψζεθαλ γηα ην πξφγξακκα απφ 

ζπλαδέιθνπο, ελψ ζε πνζνζηφ  45,8 % φηη ν ζπλαδειθηθφο θχθινο δελ ππήξμε ε πεγή ελεκέξσζήο 

ηνπο. 

Πίλαθαο 31: Δλεκέξσζε απφ ζηελφ / επξχ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   30 50,8 50,8 50,8 

NAI 6 10,2 10,2 61,0 

OXI 23 39,0 39,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 39 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ ηνπο 

πιεξνθφξεζε γηα ην πξφγξακκα θαη κφιηο ην 10,2 % απάληεζε ην αληίζεην. 

Πίλαθαο 32: Δλεκέξσζε απφ πξνζσπηθνχο θίινπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   23 39,0 39,0 39,0 

NAI 22 37,3 37,3 76,3 

OXI 14 23,7 23,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 37,3 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη νη πξνζσπηθνί θίινη ηνπο ελεκέξσζαλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ην 23,7 % απαληά ην αληίζεην. 

Πίλαθαο 33: Δλεκέξσζε απφ ΜΜΔ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   15 25,4 25,4 25,4 

NAI 8 13,6 13,6 39,0 

OXI 36 61,0 61,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

Σν 13,6 % απάληεζε φηη ελεκεξψζεθε γηα ην πξφγξακκα απφ ηα ΜΜΔ. 

Πίλαθαο 34: Δλεκέξσζε απφ Γηαδίθηπν / Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 
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 χλνιν Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   32 54,2 54,2 54,2 

NAI 9 15,3 15,3 69,5 

OXI 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 15,3 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ελεκεξψζεθαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 30,5 % απάληεζε φηη πεγή ελεκέξσζήο ηνπ ππήξμε απηφ. 

Πίλαθαο 35: Δλεκέξσζε απφ εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εξγαζία 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   29 49,2 49,2 49,2 

NAI 7 11,9 11,9 61,0 

OXI 23 39,0 39,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 39 % ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ ελεκεξψζεθε απφ εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηελ εξγαζία, ελψ ην 11,9 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε ην αληίζεην. 

Πίλαθαο 36: Δλεκέξσζε απφ ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   31 52,5 52,5 52,5 

NAI 1 1,7 1,7 54,2 

OXI 27 45,8 45,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 45,8 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη δελ ελεκεξψζεθαλ γηα ην πξφγξακκα απφ ην 

θνξέα ν νπνίνο ην πινπνίεζε, ελψ κφιηο ην 1,7 % απάληεζε ην αληίζεην. 

Πίλαθαο 37: Δλεκέξσζε απφ ΟΑΔΓ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   15 25,4 25,4 25,4 

NAI 13 22,0 22,0 47,5 

OXI 31 52,5 52,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

Σν 22 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ελεκεξψζεθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κέζσ ηνπ 

ΟΑΔΓ. 

 Πεγέο επηξξνήο ησλ θαηαξηηδόκελσλ γηα ηελ απόθαζε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα 
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Πίλαθαο 38: Δπηξξνή απφ εξγνδφηε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
11 18,6 18,6 18,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 24 40,7 40,7 59,3 

ΛΗΓΟ 2 3,4 3,4 62,7 

ΑΡΚΔΣΑ 5 8,5 8,5 71,2 

ΠOΛΤ 4 6,8 6,8 78,0 

ΠAΡA ΠOΛY 13 22,0 22,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 40,7 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ν εξγνδφηεο δελ ηνπο επεξέαζε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα, ζε πνζνζηφ 3,4 % απάληεζαλ φηη ηνπο επεξέαζε ιίγν, ην 8,5 % 

απάληεζε φηη ε επηξξνή ήηαλ αξθεηή απφ ηνλ εξγνδφηε, ην 22 % φηη ήηαλ απφ ηα άηνκα πνπ ηνπο 

επεξέαζαλ πάξα πνιχ θαη ην 6,8 % απάληεζε φηη επεξεάζηεθαλ πνιχ. 

Πίλαθαο 39: Δπηξξνή απφ ζπλαδέιθνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
10 16,9 16,9 16,9 

ΚΑΘΟΛΟΤ 20 33,9 33,9 50,8 

ΛΗΓΟ 7 13,6 13,6 64,4 

ΑΡΚΔΣΑ 8 13,6 13,6 78,0 

    88,2 

ΠOΛΤ 6 10,2 10,2  

ΠAΡA ΠOΛY 7 11,9 11,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 33,9 % απάληεζε φηη δελ επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην 13,6 % φηη 

επεξεάζηεθε ιίγν. Αξθεηή επηξξνή δέρηεθε ην 13,6 %, ελψ ε επηξξνή ήηαλ πνιιή έσο πάξα πνιιή γηα 

ην 22,1 % ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 40: Δπηξξνή απφ ζηελφ / επξχ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
16 27,1 27,1 27,1 

ΚΑΘΟΛΟΤ 25 42,4 42,4 69,5 

ΛΗΓΟ 2 3,4 3,4 72,9 

ΑΡΚΔΣΑ 9 15,3 15,3 88,2 

ΠOΛΤ 6 10,2 10,2 98,4 

ΠAΡA ΠOΛY 1 1,7 1,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 42,4 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ φηη δελ επεξεάζηεθαλ θαζφινπ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη ην 3,4 % φηη επεξεάζηεθαλ ιίγν. Σν 15,3 % απάληεζε φηη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

επέδξαζε αξθεηά ζηελ απφθαζε παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην 10,2 % φηη επεξεάζηεθε 

πνιχ θαη ην 1,7 % πάξα πνιχ. 

Πίλαθαο 41: Δπηξξνή απφ πξνζσπηθνχο θίινπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
16 27,1 27,1 27,1 

ΚΑΘΟΛΟΤ 24 40,7 40,7 67,8 

ΛΗΓΟ 2 3,4 3,4 71,2 

ΑΡΚΔΣΑ 8 13,6 13,6 84,8 

ΠΟΛΤ 5 8,5 8,5 93,3 

ΠAΡA ΠOΛY 4 6,8 6,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 40,7 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη είραλ θαζφινπ επηξξνή απφ ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηνπο θίινπο θαη ιίγε ήηαλ ε επηξξνή γηα ην 3,4 % ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν 13,6 % απάληεζε φηη 

επεξεάζηεθε αξθεηά απφ θίινπο, ην 8,5 % πνιχ θαη ην 6,8 % απάληεζε φηη επεξεάζηεθε πάξα πνιχ 

απφ ηνπο θίινπο. 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 42: Δπηξξνή απφ ΜΜΔ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
16 27,1 27,1 27,1 

ΚΑΘΟΛΟΤ 27 45,8 45,8 72,9 

ΛΗΓΟ 3 5,1 5,1 78,0 

ΑΡΚΔΣΑ 2 3,4 3,4 81,4 

ΠΟΛΤ 9 15,3 15,3 96,7 

ΠAΡA ΠOΛY 2 3,4 3,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

Σα ΜΜΔ θαίλεηαη φηη δελ επεξέαζαλ ην 45,8 % ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ επεξέαζαλ ιίγν ην 5,1 % 

απηψλ. Σν 3,4 % επεξεάζηεθε αξθεηά, ην 15,3 % πνιχ θαη ην 3,4 % απάληεζε φηη ε επίδξαζε ησλ 

ΜΜΔ ήηαλ πάξα πνιχ έληνλε.  

Πίλαθαο 43: Δπηξξνή απφ Γηαδίθηπν / Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
16 27,1 27,1 27,1 

ΚΑΘΟΛΟΤ 20 33,9 33,9 61,0 

ΛΗΓΟ 2 3,4 3,4 64,4 

ΑΡΚΔΣΑ 5 8,5 8,5 72,9 

ΠΟΛΤ 14 23,7 23,7 96,6 

ΠAΡA ΠOΛY 2 3,4 3,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν δηαδίθηπν θαη ηα κέζα πνπ πξνζθέξεη επεξέαζαλ θαζφινπ ην 33,9 % ησλ ζπκκεηερφλησλ, ιίγν ην 

3,4 %, αξθεηά ην 8,5 %, πνιχ ην 23,7 % θαη πάξα πνιχ ην 3,4 %. 

Πίλαθαο 44: Δπηξξνή απφ εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εξγαζία 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
16 27,1 27,1 27,1 

ΚΑΘΟΛΟΤ 22 37,3 37,3 64,4 

    71,2 

ΛΗΓΟ 4 6,8 6,8 78,0 

ΑΡΚΔΣΑ 7 11,9 11,9 89,9 

ΠOΛΤ 7 11,9 11,9  

ΠAΡA ΠOΛY 3 5,1 5,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 37,3 % θαίλεηαη φηη δελ επεξεάζηεθε απφ εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα 

θαηάξηηζεο θαη επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο. Σν 6,8 % απάληεζε φηη επεξεάζηεθε ιίγν, ην 11,9 % 

αξθεηά, ην 11,9 % πνιχ θαη ην 5,1 % πάξα πνιχ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

πξφγξακκα. 
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Πίλαθαο 45: Δπηξξνή απφ ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
16 27,1 27,1 27,1 

ΚΑΘΟΛΟΤ 36 61,0 61,0 88,1 

ΛΗΓΟ 2 3,4 3,4 91,5 

ΑΡΚΔΣΑ 1 1,7 1,7 93,2 

ΠOΛΤ 2 3,4 3,4 96,6 

ΠAΡA ΠOΛY 2 3,4 3,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 61 % θαίλεηαη λα κελ επεξεάζηεθε θαζφινπ απφ ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σν 3,4 % είλαη ην πνζνζηφ ην νπνίν εκθαλίδεηαη αληίζηνηρα γηα εθείλνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ επεξεάζηεθαλ είηε ιίγν, είηε πνιχ είηε πάξα πνιχ. Σν 1,7 % απάληεζε φηη ν 

θνξέαο πινπνίεζεο ήηαλ πνπ ηνλ επεξέαζε αξθεηά. 

Πίλαθαο 46: Δπηξξνή απφ ΟΑΔΓ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
14 23,7 23,7 23,7 

ΚΑΘΟΛΟΤ 23 39,0 39,0 62,7 

ΛΗΓΟ 1 1,7 1,7 64,4 

ΑΡΚΔΣΑ 1 1,7 1,7 66,1 

ΠΟΛΤ 4 6,8 6,8 72,9 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 16 27,1 27,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 39 % απάληεζε φηη θαζφινπ δελ επεξεάζηεθε απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ελψ ην 27,1 % φηη επεξεάζηεθε 

πάξα πνιχ. Σν 6,8 % θαίλεηαη λα επεξεάζηεθε πνιχ απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ην 1,7 % αξθεηά θαη έλα ίδην 

πνζνζηφ ιίγν. 

 

 

 

 

  

Πίλαθαο 47: Πξνζσπηθή απφθαζε 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
8 13,6 13,6 13,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 3,4 3,4 17,0 

ΛΗΓΟ 1 1,7 1,7 18,7 

ΑΡΚΔΣΑ 2 3,4 3,4 22,1 

ΠΟΛΤ 13 22,0 22,0 44,1 

ΠAΡA ΠΟΛΤ 33 55,9 55,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 55,9 % απάληεζε φηη ε ζπκκεηνρή ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ήηαλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ 

πξντφλ πξνζσπηθήο απφθαζεο, ην 22 % ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ην 3,4 % ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ, ην 

1,7 % φηη ήηαλ ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ θαη ην 3,4 % φηη θαζφινπ δελ ππήξμε ε ζπκκεηνρή ην 

απνηέιεζκα πξνζσπηθήο απφθαζεο. 

 Η αμηνπνίεζε αλαγθώλ, επηζπκηώλ, γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ από ηε ζπκκεηνρή ζην 

πξόγξακκα  

Πίλαθαο 48: Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε είλαη ζπκβαηφ κε ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ζαο;  

 χλνιν Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   9 15,3 15,3 15,3 

NAI 37 62,7 62,7 78,0 

OXI 13 22,0 22,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 62,7 % απάληεζε φηη ην πξφγξακκα ήηαλ ζπκβαηφ κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Σν 22 % 

δελ ππνζηεξίδεη ην ίδην. 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 49: Δπαξθήο αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ / εκπεηξηψλ / αλαγθψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   9 15,3 15,3 15,3 

NAI 36 61,0 61,0 76,3 

OXI 14 23,7 23,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 61 % απάληεζε φηη αμηνπνηήζεθαλ επαξθψο νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν 23,7 % απάληεζε ην αληίζεην. 

 Οθέιε πνπ εμαζθαιίδνληαη από ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

Πίλαθαο 50: Όθεινο αλαλέσζεο επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   8 13,6 13,6 13,6 

NAI 46 78,0 78,0 91,5 

OXI 5 8,5 8,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 78% νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε αλαλέσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη έλα άηνκν φηαλ ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  

Πίλαθαο 51: Όθεινο αλάπηπμεο λέσλ ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ 

 χλνιν Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   11 18,6 18,6 18,6 

NAI 31 52,5 52,5 71,2 

OXI 17 28,8 28,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 52,5 % απάληεζε φηη ε αλαλέσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα 

νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

 

 

Πίλαθαο 52: Όθεινο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   18 30,5 30,5 30,5 

NAI 23 39,0 39,0 69,5 

OXI 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Έλα πνζνζηφ 39 % απάληεζε φηη ε επέθηαζε ηνπ θχθινπ θνηλσληθψλ επαθψλ κπνξεί λα είλαη έλα 

φθεινο ηεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

Πίλαθαο 53: Όθεινο αλάπηπμεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   17 28,8 28,8 28,8 

NAI 18 30,5 30,5 59,3 

OXI 24 40,7 40,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηνπ πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο γηα ην 30,5 % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απνηειεί έλα ζηφρν ν νπνίνο είλαη επηηεχμηκνο θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Γπζθνιίεο πνπ αλαθύπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα πξόγξακκα  

Πίλαθαο 54: Γπζθνιία επηβάξπλζεο πξνζσπηθνχ ρξφλνπ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   7 11,9 11,9 11,9 

NAI 41 69,5 69,5 81,4 

OXI 11 18,6 18,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 69,5 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε 

παξαθνινχζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν, είλαη κία απφ ηηο δπζθνιίεο. 

 

 

 

Πίλαθαο 55: Γπζθνιία θφζηνπο ζπκκεηνρήο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   12 20,3 20,3 20,3 

NAI 22 37,3 37,3 57,6 

OXI 25 42,4 42,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 37,3 % απάληεζε φηη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ελδέρεηαη λα απνηειέζεη κία δπζθνιία γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Πίλαθαο 56: Γπζθνιία απαμίσζεο ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   25 42,4 42,4 42,4 

NAI 5 8,5 8,5 50,8 

OXI 29 49,2 49,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Μφλν έλα 8,5 % ππνζηεξίδεη φηη ε απαμίσζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ κπνξεί λα είλαη κία απφ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ θαιείηαη έλα άηνκν λα δηαρεηξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο. 

Πίλαθαο 57: Γπζθνιία εξγαζηαθνχ άγρνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   18 30,5 30,5 30,5 

NAI 12 20,3 20,3 50,8 

OXI 29 49,2 49,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

  

Σν εξγαζηαθφ άγρνο γηα ην 20,3 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί δπζρεξή παξάγνληα θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαθνινχζεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 Οκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ σθεινύληαη από ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 
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Πίλαθαο 58: Όθεινο γηα ζπνπδαζηέο / θνηηεηέο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   12 20,3 20,3 20,3 

NAI 44 74,6 74,6 94,9 

OXI 3 5,1 5,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 74,6 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ν θνηηεηηθφο πιεζπζκφο κπνξεί λα σθειεζεί απφ 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

Πίλαθαο 59: Όθεινο γηα εξγαδφκελνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   7 11,9 11,9 11,9 

NAI 38 64,4 64,4 76,3 

OXI 14 23,7 23,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 64,4 % απάληεζε φηη νη εξγαδφκελνη απνθνκίδνπλ φθεινο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο. 

Πίλαθαο 60: Όθεινο γηα γπλαίθεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   25 42,4 42,4 42,4 

NAI 17 28,8 28,8 71,2 

OXI 17 28,8 28,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 28,8 % θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη φηη νη γπλαίθεο είλαη απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ κπνξεί λα 

σθειεζνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

 

 

Πίλαθαο 61: Όθεινο γηα νηθνλνκηθά εππαζείο νκάδεο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   22 37,3 37,3 37,3 

NAI 15 25,4 25,4 62,7 

OXI 22 37,3 37,3 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 25,4 % απάληεζε φηη νη νηθνλνκηθά εππαζείο νκάδεο (π.ρ. άλεξγνη, ππναπαζρνινχκελνη) κπνξνχλ 

λα σθειεζνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Πίλαθαο 62: Όθεινο γηα θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   25 42,4 42,4 42,4 

NAI 7 11,9 11,9 54,2 

OXI 27 45,8 45,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Οη θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο (π.ρ. κεηαλάζηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο) γηα ην 11,9 % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη δπλαηφ λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Πίλαθαο 63: Όθεινο γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   24 40,7 40,7 40,7 

NAI 5 8,5 8,5 49,2 

OXI 30 50,8 50,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 8,5 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο ζπγθαηαιέγνληαη ζε 

εθείλα πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

 

 

 

 

Μέξνο Γ. Η πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
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 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

Πίλαθαο 64: Πεξίγξακκα / νξγάλσζε / πεξηερφκελν πξνγξάκκαηνο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1,7 1,7 13,6 

ΛΗΓΟ 8 13,6 13,6 27,2 

ΑΡΚΔΣΑ 9 15,3 15,3 42,5 

ΠOΛΤ 13 22,0 22,0 64,5 

ΠAΡA ΠOΛY 28 47,5 47,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 47,5 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ελφο πξνγξάκκαηνο 

επεξεάδνπλ πάξα πνιχ ηελ επηηπρή πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Σν 22 % απάληεζε φηη 

ν παξάγνληαο απηφο επεξεάδεη πνιχ, ην 15,3 % αξθεηά θαη ην 1,7 % ιίγν. 

 

Πίλαθαο 65: Θέκα / αληηθείκελν πξνγξάκκαηνο 

 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΚΑΘΟΛΟΤ 8 13,6 13,6 13,6 

ΛΗΓΟ 2 3,4 3,4 17,0 

ΑΡΚΔΣΑ 11 18,6 18,6 35,6 

ΠOΛΤ 15 25,4 25,4 61,0 

ΠAΡA ΠOΛY 23 39,0 39,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 39 % απάληεζε φηη ην αληηθείκελν ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη κία επηινγή πνπ επεξεάδεη πάξα πνιχ 

ηελ πινπνίεζε, ην 25,4 % φηη επεξεάδεη πνιχ, ην 18,6 % φηη είλαη αξθεηή ε επηξξνή θαη ην 3,4 % φηη 

είλαη πνιχ κηθξή ε επηξξνή ελφο ηέηνηνπ παξάγνληα. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 66: Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο πξνγξάκκαηνο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ 
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 χλνιν Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
8 13,6 13,6 13,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1,7 1,7 15,3 

ΛΗΓΟ 1 1,7 1,7 17,0 

ΑΡΚΔΣΑ 13 22,0 22,0 39,0 

ΠOΛΤ 16 27,1 27,1 66,1 

ΠAΡA ΠΟΛΤ 20 33,9 33,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 33,9 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο θαηαξηηδφκελσλ επεξεάδεη πάξα πνιχ ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο. Σν 27,1 % απάληεζε φηη απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο κπνξεί λα 

επεξεάζεη πνιχ, ην 22 % απάληεζε αξθεηά, ην 1,7 % ιίγν θαη ην 1,7 % φηη θαζφινπ δελ επεξεάδεη. 

 

Πίλαθαο 67: Δθπαηδεπηέο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΚΑΘΟΛΟΤ 5 8,5 8,5 8,5 

ΛΗΓΟ 3 5,1 5,1 13,6 

ΑΡΚΔΣΑ 8 13,6 13,6 27,2 

ΠOΛΤ 14 23,7 23,7 50,9 

ΠAΡA ΠOΛY 29 49,2 49,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Οη εθπαηδεπηέο γηα ην 49,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ αζθεί ηζρπξή επηξξνή ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο, γηα ην 23,7 % πνιιή, γηα ην 13,6 % αξθεηή θαη γηα ην 5,1 % ε επηξξνή ελφο ηέηνηνπ 

παξάγνληα είλαη ιίγε. 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 68: Τιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
10 16,9 16,9 16,9 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 3,4 3,4 20,3 

ΛΗΓΟ 7 11,9 11,9 32,2 

ΑΡΚΔΣΑ 16 27,1 27,1 59,3 

ΠOΛΤ 10 16,9 16,9 76,2 

ΠAΡA ΠOΛY 14 23,7 23,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 23,7 % απάληεζε φηη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή 

θαη ην 16,9 % απάληεζε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Σν 27,1 % απάληεζε φηη αζθεί αξθεηή επηξξνή, ην 

11,9 % ιίγε, ελψ ην 3,4 % απάληεζε φηη θαζφινπ δελ επεξεάδεη ν παξάγνληαο απηφο. 

Πίλαθαο 69: πλεξγαζία ηνπ θνξέα κε άιινπο θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ  

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
8 13,6 13,6 13,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 3,4 3,4 17,0 

ΛΗΓΟ 8 13,6 13,6 30,6 

ΑΡΚΔΣΑ 15 25,4 25,4 56,0 

ΠOΛΤ 15 25,4 25,4 81,4 

ΠAΡA ΠOΛY 11 18,6 18,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Ζ ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε εθπξφζσπνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη άιινπο θνξείο θαηάξηηζεο ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαίλεηαη λα παίδεη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην 18,6 % ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην 25,4 %. Έλα πνζνζηφ 25,4 % απάληεζε φηη ν παξάγνληαο 

απηφο ζπκβάιιεη αξθεηά, έλα 13,6 % ιίγν θαη έλα 3,4 % φηη δε ζπκβάιιεη θαζφινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 70: Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
8 13,6 13,6 13,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 5 8,5 8,5 22,1 

ΛΗΓΟ 12 20,3 20,3 42,4 

ΑΡΚΔΣΑ 15 25,4 25,4 67,8 

ΠOΛΤ 11 18,6 18,6 86,4 

ΠAΡA ΠOΛY 8 13,6 13,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 13,6 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ 

ζηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, 

πνιχ ζεκαληηθφο γηα ην 18,6 %, αξθεηά ζεκαληηθφο γηα ην 25,4 %, ιίγν ζεκαληηθφο γηα ην 20,3 % θαη 

θαζφινπ γηα ην 8,5 % ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Πίλαθαο 71: ηάζε θαη πξνζδνθίεο ηνπ εξγνδφηε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
11 18,6 18,6 18,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 4 6,8 6,8 25,4 

ΛΗΓΟ 8 13,6 13,6 39,0 

ΑΡΚΔΣΑ 21 35,6 35,6 74,6 

ΠOΛΤ 12 20,3 20,3 94,9 

ΠAΡA ΠOΛY 3 5,1 5,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 5,1 % απάληεζε φηη νη πξνζδνθίεο ηνπ εξγνδφηε επεξεάδνπλ πάξα πνιχ ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο, ην 20,3 % φηη επεξεάδνπλ πνιχ, ην 35,6 % φηη επεξεάδνπλ αξθεηά, ην 13,6 % 

ππνζηεξίδεη φηη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ιίγν θαη ην 6,8 % θαζφινπ. 

 Δπηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα: ζηόρνη, πεξηερόκελν, ρξνλνδηάγξακκα, 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία, αμηνιόγεζε/πηζηνπνίεζε 

 ηόρνη 

Πίλαθαο 72: ηαζεξνί θαη εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   15 25,4 25,4 25,4 

NAI 26 44,1 44,1 69,5 

OXI 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   
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Σν 44,1 % απάληεζε φηη πξνηηκά ζηαζεξνχο θαη εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηα 

γλσξίζκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηάξηηζεο. 

 

Πίλαθαο 73: Δπέιηθηνη ζηφρνη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

 χλνιν Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   15 25,4 25,4 25,4 

NAI 29 49,2 49,2 74,6 

OXI 15 25,4 25,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 49,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη πξνηηκά λα πιαηζηψλνπλ έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο επέιηθηνη ζηφρνη πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ. 

Πίλαθαο 74: Δπέιηθηνη ζηφρνη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   18 30,5 30,5 30,5 

NAI 32 54,2 54,2 84,7 

OXI 9 15,3 15,3 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 54,2 % απάληεζε φηη έλα πξφγξακκα ρξεηάδεηαη λα πινπνηεί ζηφρνπο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε θάζε ζηηγκή. 

 Πεξηερόκελν 

Πίλαθαο 75: Πεξηερφκελν κε έκθαζε ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   17 28,8 28,8 28,8 

NAI 14 23,7 23,7 52,5 

OXI 28 47,5 47,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 23,7 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη έλα πξφγξακκα ρξεηάδεηαη λα δίλεη έκθαζε ζην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ ζηεξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ. 

Πίλαθαο 76: Πεξηερφκελν κε έκθαζε ζηε δηαζχλδεζε ησλ γλψζεσλ απφ πνηθίια γλσζηηθά πεδία 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   19 32,2 32,2 32,2 

NAI 16 27,1 27,1 59,3 

OXI 24 40,7 40,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

  

Σν 27,1 % απάληεζε φηη έλα πξφγξακκα ρξεηάδεηαη λα έρεη πεξηερφκελν πνπ λα επηθεληξψλεη ζηε 

δηαζχλδεζε ησλ γλψζεσλ απφ δηάθνξα γλσζηηθά πεδία. 

 

Πίλαθαο 77: Πεξηερφκελν κε έκθαζε ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   13 22,0 22,0 22,0 

NAI 30 50,8 50,8 72,9 

OXI 16 27,1 27,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 30 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη πξνηηκά ην πεξηερφκελν ελφο πξνγξάκκαηνο λα έρεη 

έκθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Πίλαθαο 78: Πεξηερφκελν κε πξαθηηθή εμάζθεζε πξνο αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   14 23,7 23,7 23,7 

NAI 29 49,2 49,2 72,9 

OXI 16 27,1 27,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 49,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη πξνηηκά ην πεξηερφκελν ελφο πξνγξάκκαηνο λα 

ζπλδπάδεη πξαθηηθή εμάζθεζε γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. 

 

 

 

 

Πίλαθαο 79: Πεξηερφκελν κε έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο ηνπ 

δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   10 16,9 16,9 16,9 

NAI 25 42,4 42,4 59,3 

OXI 24 40,7 40,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 42,4 % απάληεζε φηη πξνηηκά ην πεξηερφκελν ελφο πξνγξάκκαηνο λα απνδίδεη έκθαζε ζηε ζχλδεζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ κέξνπο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 Υξνλνδηάγξακκα 

Πίλαθαο 80: Πξνγξάκκαηα εθηεηακέλεο δηάξθεηαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   16 27,1 27,1 27,1 

NAI 17 28,8 28,8 55,9 

OXI 26 44,1 44,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 28,8 % απάληεζε φηη επηδηψθεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα εθηεηακέλεο δηάξθεηαο. 

Πίλαθαο 81: Πξνγξάκκαηα βξαρπρξφληαο δηάξθεηαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   22 37,3 37,3 37,3 

NAI 11 18,6 18,6 55,9 

OXI 26 44,1 44,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 18,6 % απάληεζε φηη πξνηηκά πξνγξάκκαηα βξαρπρξφληαο δηάξθεηαο. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 82: Πξνγξάκκαηα κε ζπγθεθξηκέλα θαη απζηεξά ρξνλνδηαγξάκκαηα 
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 χλνιν Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   16 27,1 27,1 27,1 

NAI 25 42,4 42,4 69,5 

OXI 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 42,4 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

νξγαλψλνληαη κε απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα. 

Πίλαθαο 83: Πξνγξάκκαηα κε ρξνληθή δηάξθεηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   20 33,9 33,9 33,9 

NAI 17 28,8 28,8 62,7 

OXI 22 37,3 37,3 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 28,8 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ησλ νπνίσλ ε 

νξγάλσζε ζηεξίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ. 

 Γηδαθηηθή κεζνδνινγία 

Πίλαθαο 84: Γηδαζθαιία κε ηερλνινγίεο εμ απνζηάζεσο / αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   21 35,6 35,6 35,6 

NAI 15 25,4 25,4 61,0 

OXI 23 39,0 39,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 25,4 % ησλ θαηαξηηδφκελσλ απάληεζε φηη πξνηηκά ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ελφο πξνγξάκκαηνο λα 

αμηνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο ηεο εμ απνζηάζεσο / αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο. 

 

 

 

Πίλαθαο 85: Πιαίζην δηδαζθαιίαο/κάζεζεο παξαδνζηαθνχ ηχπνπ  
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   22 37,3 37,3 37,3 

NAI 16 27,1 27,1 64,4 

OXI 21 35,6 35,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 27,1 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη πξνηηκά ην ηππηθφ / παξαδνζηαθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο. 

 

Πίλαθαο 86: Γηδαζθαιία κε ζεκαηηθνχο άμνλεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   19 32,2 32,2 32,2 

NAI 24 40,7 40,7 72,9 

OXI 16 27,1 27,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 40,7 % απάληεζε φηη έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψλεη ζηε δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία ηνπ εξγαζηήξηα κε ζεκαηηθνχο άμνλεο (π.ρ. βησκαηηθά εξγαζηήξηα, workshops). 

Πίλαθαο 87: Γηδαζθαιία κε εξεπλεηηθέο πξαθηηθέο / δξαζηεξηφηεηεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   13 22,0 22,0 22,0 

NAI 29 49,2 49,2 71,2 

OXI 17 28,8 28,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 49,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε εκπινθή ησλ θαηαξηηδφκελσλ αηφκσλ ζε εξεπλεηηθέο 

πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. εθπφλεζε εξγαζηψλ) ρξεηάδεηαη λα πξνζηίζεηαη σο κία απφ ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

 

 

 

 Αμηνιόγεζε/ Πηζηνπνίεζε 
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Πίλαθαο 88: Αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   19 32,2 32,2 32,2 

NAI 20 33,9 33,9 66,1 

OXI 20 33,9 33,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 33,9 % απάληεζε φηη ε αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ είλαη απαξαίηεηε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πίλαθαο 89: Αμηνιφγεζε δεμηνηήησλ ζε επηκέξνπο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 χλνιν Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   12 20,3 20,3 20,3 

NAI 25 42,4 42,4 62,7 

OXI 22 37,3 37,3 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

Σν 42,4 % απάληεζε φηη είλαη απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζε θάζε επηκέξνπο θάζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ. 

Πίλαθαο 90: Αμηνιφγεζε ζπκβαηή κε ηνπο φξνπο πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   21 35,6 35,6 35,6 

NAI 15 25,4 25,4 61,0 

OXI 23 39,0 39,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 25,4 % απάληεζε φηη είλαη απαξαίηεην λα ζπκβαδίδεη ε αμηνιφγεζε κε ηα θξηηήξηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηεί έλαο θνξέαο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα λα παξέρεη πηζηνπνίεζε. 

Πίλαθαο 91: Αμηνιφγεζε κε αλαγθαία  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   24 40,7 40,7 40,7 

NAI 6 10,2 10,2 50,8 

OXI 29 49,2 49,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 10,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε αμηνιφγεζε θαη ε πηζηνπνίεζε δελ απνηεινχλ 

αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο πξνγξάκκαηνο. 

Πίλαθαο 92: Αμηνιφγεζε κε πξαθηηθέο απηναμηνιφγεζεο  
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   23 39,0 39,0 39,0 

NAI 14 23,7 23,7 62,7 

OXI 22 37,3 37,3 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 23,7 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε αλάπηπμε πξαθηηθψλ απηναμηνιφγεζεο είλαη 

θαηάιιειε πξνθεηκέλνπ έλα πξφγξακκα λα απνβεί σθέιηκν. 

 Πξνϋπνζέζεηο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

Πίλαθαο 93: Υψξνο άλεηνο / επράξηζηνο / αζθαιήο  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
6 10,2 10,2 10,2 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1,7 11,9 22,1 

ΛΗΓΟ 2 3,4 3,4 25,5 

ΑΡΚΔΣΑ 7 11,9 11,9 37,4 

ΠΟΛΤ 24 40,7 40,7 78,1 

ΠAΡA ΠΟΛΤ 19 32,2 32,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 40,7 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε άλεζε θαη ε αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε θαη γηα ην 32,2 % πνιχ ζεκαληηθή. 

Δκθαλίδεηαη έλα πνζνζηφ 11,9 % ην νπνίν απαληά φηη είλαη αξθεηά ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, ελψ έλα 

3,4 % ηε ζεσξεί ιίγν ζεκαληηθή θαη κφιηο ην 1,7 % θαζφινπ ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 94: Υψξνο εχθνια πξνζβάζηκνο  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΚΑΘΟΛΟΤ 14 23,7 23,7 23,7 

ΛΗΓΟ 6 10,2 15,3 39,0 

ΑΡΚΔΣΑ 9 15,3 10,2 49,2 

ΠOΛΤ 13 22,0 28,8 78,0 

ΠAΡA ΠOΛY 17 28,8 22,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 28,8 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζην ρψξν φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη έλα πξφγξακκα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε, ην 22 % ηελ θξίλεη πνιχ 

ζεκαληηθή, ην 15,3 % αξθεηά θαη ην 10,2 % ιίγν ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 95: Υψξνο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1,7 18,6 18,6 

ΛΗΓΟ 11 18,6 18,6 37,2 

ΑΡΚΔΣΑ 14 23,7 23,7 60,9 

ΠOΛΤ 15 25,4 25,4 86,3 

ΠAΡA ΠOΛY 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 30,5 % θαίλεηαη λα ζεσξεί ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθή, ην 25,4 % πνιχ ζεκαληηθή, ην 23,7 % αξθεηά ζεκαληηθή θαη ην 1,7 % ιίγν. 

Πίλαθαο 96: Υψξνο πνπ παξέρεη δηεπθνιχλζεηο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
12 20,3 20,3 20,3 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 3,4 10,2 30,5 

ΛΗΓΟ 6 10,2 3,4 33,9 

ΑΡΚΔΣΑ 6 10,2 10,2 44,1 

ΠΟΛΤ 18 30,5 25,4 69,5 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 15 25,4 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 25,4 % απάληεζε φηη ε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο (π.ρ. ε δπλαηφηεηα 

ζηάζκεπζεο) έρεη πάξα πνιιή ζεκαζία, ην 30,5 % φηη έρεη πνιιή ζεκαζία, ην 10,2 % αξθεηή, ην 10,2 

% ιίγε θαη ην 3,4 % απάληεζε φηη δελ παίδεη θαζφινπ ξφιν. 

Πίλαθαο 97: Υψξνο ηερλνινγηθά εμνπιηζκέλνο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΚΑΘΟΛΟΤ 2 3,4 22,0 22,0 

ΛΗΓΟ 13 22,0 20,3 42,3 

ΑΡΚΔΣΑ 12 20,3 3,4 45,7 

ΠOΛΤ 15 25,4 28,8 74,5 

ΠAΡA ΠOΛY 17 28,8 25,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 28,8 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απνδίδεη πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην 

25,4 % πνιχ κεγάιε ζεκαζία, ην 20,3 % αξθεηά θαη ην 3,4 % απνδίδεη ιίγε ζεκαζία ζε απηφλ ηνλ 

παξάγνληα. 

Πίλαθαο 98: Υψξνο κε βηβιηνζήθεο, εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ θ.ά. 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
10 16,9 16,9 16,9 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1,7 1,7 18,6 

ΛΗΓΟ 4 6,8 6,8 25,4 

ΑΡΚΔΣΑ 4 6,8 6,8 32,2 

ΠOΛΤ 14 23,7 23,7 55,9 

ΠAΡA ΠΟΛΤ 26 44,1 44,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

Σν 44,1 % απάληεζε φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή ε πξνυπφζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ρψξνπ κε 

πνηθίιν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην 23,7 % φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ην 6,8 % αξθεηά, ην 6,8 % ιίγν θαη 

ην 1,7 % θαζφινπ ζεκαληηθή. 

 εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηώλ 

Πίλαθαο 99: Δθπαηδεπηέο κε θαηάξηηζε 

 πρλφηεηα  Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
8 13,6 13,6 13,6 

ΛΗΓΟ 1 1,7 1,7 15,3 

ΑΡΚΔΣΑ 4 6,8 6,8 22,1 

ΠOΛΤ 7 11,9 11,9 34,0 

ΠAΡA ΠOΛY 39 66,1 66,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 66,1 % απάληεζε φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή σο πξνυπφζεζε ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ. Σν 

11,9 % ηε ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή, ην 6,8 % αξθεηά θαη ην 1,7 % ιίγν ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 100: Δθπαηδεπηέο πνπ δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΚΑΘΟΛΟΤ 12 20,3 20,3 20,3 

ΛΗΓΟ 1 1,7 1,7 22,0 

ΑΡΚΔΣΑ 6 10,2 10,2 32,2 

ΠOΛΤ 18 30,5 30,5 62,7 

ΠAΡA ΠOΛY 22 37,3 37,3 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 37,3 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη νη εθπαηδεπηέο πνπ ελαιιάζζνπλ ηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ζπκβάιινπλ ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο. 

Σν 30,5 % απάληεζε φηη κία ηέηνηα επηινγή εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ην 10,2 

% αξθεηά ζεκαληηθή θαη ην 1,7 % ιίγν ζεκαληηθή. 
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Πίλαθαο 101: Δθπαηδεπηέο πνπ απνθεχγνπλ κνλφπιεπξεο πξνζεγγίζεηο ηεο γλψζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΛΗΓΟ 11 18,6 18,6 18,6 

AΡKETA 8 13,6 13,6 32,2 

ΠOΛΤ 17 28,8 28,8 61,0 

ΠAΡA ΠOΛY 23 39,0 39,0 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 39 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε πνιχπιεπξε πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ην 28,8 % πνιχ ζεκαληηθφο θαη ην 13,6 % αξθεηά ζεκαληηθφο. 

Πίλαθαο 102: Δθπαηδεπηέο πνπ επηβξαβεχνπλ ηελ πξνζπάζεηα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
13 22,0 22,0 22,0 

ΛΗΓΟ 4 6,8 6,8 28,8 

ΑΡΚΔΣΑ 4 6,8 6,8 35,6 

ΠOΛΤ 19 32,2 32,2 67,8 

ΠAΡA ΠOΛY 19 32,2 32,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 32,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ε επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηέο είλαη κία πάξα πνιχ ζεκαληηθή αξρή απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο. Σν ίδην πνζνζηφ απάληεζε φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ην 6,8 % αξθεηά θαη έλα αθφκε 

6,8 % ιίγν ζεκαληηθή. 

Πίλαθαο 103: Δθπαηδεπηέο πνπ πξνζθέξνπλ επθαηξία θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
10 16,9 16,9 16,9 

ΛΗΓΟ 3 5,1 5,1 22,0 

ΑΡΚΔΣΑ 7 11,9 11,9 33,9 

ΠOΛΤ 13 22,0 22 55,9 

ΠΑΡΑ ΠOΛY 26 44,1 44,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 44,1 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε επθαηξία θαηαλφεζεο θαη δηαρείξηζεο 

δεηεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε πνπ ρξεηάδεηαη λα 
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ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη εθπαηδεπηέο. Σν 22 % ηελ θξίλεη πνιχ ζεκαληηθή, ην 11,9 % αξθεηά 

ζεκαληηθή θαη ην 5,1 % ιίγν ζεκαληηθή. 

 

Πίλαθαο 104: Δθπαηδεπηέο πνπ πξνζαξκφδνπλ ηνπο ζηφρνπο ζην επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
11 18,6 18,6 18,6 

ΚΑΘΟΛΟΤ 1 1,7 1,7 20,3 

ΑΡΚΔΣΑ 6 10,2 10,2 30,5 

ΛIΓO 2 3,4 3,4 33,9 

ΠOΛΤ 18 30,5 30,5 64,4 

ΠΑΡΑ ΠOΛY 21 35,6 35,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 35,6% απάληεζε φηη ε πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ είλαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη γηα ην 30,5 % πνιχ ζεκαληηθφο. 

 

Πίλαθαο 105: Δθπαηδεπηέο πνπ εληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ σο αηφκσλ θαη επαγγεικαηηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

  ΚΑΘΟΛΟΤ 13 22,0 22,0 22,0 

AΡKETA 8 13,6 13,6 35,6 

ΛIΓO 1 1,7 1,7 37,3 

ΠOΛΤ 18 30,5 30,5 67,8 

ΠΑΡΑ ΠOΛY 19 32,2 32,2 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 32,2 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζήο ηνπο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα επηζηξαηεχεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο σο 

πξαθηηθή. Σν 30,5 % απάληεζε φηη παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν, ην 13,6 % αξθεηά κεγάιν θαη ην 1,7 % 

φηη έρεη ιίγε ζεκαζία. 

 

 

Πίλαθαο 106:Δθπαηδεπηέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

 ΓΔΝ 

ΑΠΑΝΣΖΑΝ 
9 15,3 15,3 15,3 

ΚΑΘΟΛΟΤ 2 3,4 3,4 18,7 

ΛΗΓΟ 6 10,2 10,2 28,9 

ΑΡΚΔΣΑ 14 23,7 23,7 52,6 

ΠΟΛΤ 13 22,0 22,0 74,6 

ΠAΡA ΠΟΛΤ 15 25,4 25,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0  

 

ε πνζνζηφ 25,4 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ρξεηάδεηαη λα 

απνηειεί πξνζφλ ελφο εθπαηδεπηή ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ. Σν 22 % ζεσξεί απηφ ην πξνζφλ πνιχ 

ζεκαληηθφ, ην 23,7 % αξθεηά ζεκαληηθφ, ην 10,2 % ιίγν ζεκαληηθφ θαη ην 3,4 % θαζφινπ ζεκαληηθφ.  

Μέξνο Γ. Πξνζδνθίεο / ρεδηαζκόο γηα ην κέιινλ 

Πίλαθαο 107: Με βάζε ηελ παξνχζα εκπεηξία ζαο ζα επηιέγαηε/επηδηψθαηε λα ζπκκεηάζρεηε ζην 

κέιινλ ζε άιια πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   6 10,2 10,2 10,2 

NAI 38 64,4 64,4 74,6 

OXI 15 25,4 25,4 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 64,4 % απάληεζε φηη ζα επηζπκνχζε λα ζπκκεηάζρεη κειινληηθά ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο. Σν 25,4 % απάληεζε φηη κία ηέηνηα επηδίσμε δελ εληάζζεηαη ζηα κειινληηθά 

επαγγεικαηηθά ηνπο ζρέδηα. 

Πίλαθαο 108: Έρεηε θάπνην ζρεδηαζκφ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζηα νπνία ζα ζέιαηε κειινληηθά λα ζπκκεηάζρεηε; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   12 20,3 20,3 20,3 

NAI 19 32,2 32,2 52,5 

OXI 28 47,5 47,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 32,2 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη έρεη θάπνην ζρεδηαζκφ γηα πξνγξάκκαηα πνπ ζα ήζειε λα 

παξαθνινπζήζεη ζην κέιινλ. Σν 47,5 % απάληεζε φηη δε δηαζέηεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ. 
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Πίλαθαο 109: Θα κπνξνχζαηε λα αλαθέξεηε εάλ ππάξρεη έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο ην νπνίν ζα 

επηζπκνχζαηε λα παξαθνινπζήζεηε; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   30 50,8 50,8 50,8 

ΓIEΘNΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΑ 

ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

1 1,7 1,7 52,5 

EΠIXEIΡHΜΑΣ

ΗΚΟΣΖΣΑ 

 

1 1,7 1,7 54,2 

MAΡKETINΓΚ 

 
1 1,7 1,7 55,9 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

 

 

1 1,7 1,7 57,6 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 

 

1 1,7 1,7 59,3 

MIΘOΓOΗΑ 

 
1 1,7 1,7 61,0 

e-shop 

 
6 10,2 10,2 71,2 

NAΤTIΛIA 

 
1 1,7 1,7 72,9 

ΔΡΓΑΣΗΚΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

14 23,7 23,7 96,6 

ΤΝΑΗΘΖΜΑ

ΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ 

 

1 1,7 1,7 98,3 

TΡAΠEZIKΑ 

 
1 1,7 1,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 23,7 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απαληά φηη ζα επεδίσθε λα παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ηελ 

εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ην 10,2 % πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Πέξαλ απηψλ ησλ 

επηινγψλ παξαηεξνχκε επηζπκεηά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηελ 

νηθνλνκηθή επηζηήκε, ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εγεζία. 
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 Πηζαλνί παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηε κειινληηθή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

Πίλαθαο 110: Δπηβάξπλζε απφ ην θφζηνο ζπκκεηνρήο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   32 54,2 54,2 54,2 

NAI 11 18,6 18,6 72,9 

OXI 16 27,1 27,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

  

Σν θφζηνο ζπκκεηνρήο ζε έλα πξφγξακκα απνηειεί έλαλ απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ην 18,6 % ησλ 

εξσηψκελσλ. 

Πίλαθαο 111: Δπηβάξπλζε απφ θφξην ππνρξεψζεσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   24 40,7 40,7 40,7 

NAI 25 42,4 42,4 83,1 

OXI 10 16,9 16,9 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Ο θφξηνο θαζεκεξηλψλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί γηα ην 42,4 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηξεπηηθφ 

παξάγνληα κειινληηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Πίλαθαο 112: Βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   38 64,4 64,4 64,4 

NAI 3 5,1 5,1 69,5 

OXI 18 30,5 30,5 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Σν 30,5 % απάληεζε φηη ζεσξεί φηη έρεη ζεκαζία ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα. 
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Πίλαθαο 113: Έιιεηςε πξνγξακκάησλ πνπ λα θαιχπηνπλ πξνζσπηθέο αλάγθεο  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   37 62,7 62,7 62,7 

NAI 1 1,7 1,7 64,4 

OXI 21 35,6 35,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

Μάιινλ δε ζεσξνχλ φηη ππάξρεη έιιεηςε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. 

Πίλαθαο 114: Θα πξνηξέπαηε θίινπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   4 6,8 6,8 6,8 

NAI 43 72,9 72,9 79,7 

OXI 12 20,3 20,3 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 72,9 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ζα πξνέηξεπαλ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο λα 

παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν 20,3 % απάληεζε φηη δε ζα ηνπο 

πξνέηξεπαλ. 

 Σνκέαο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

Πίλαθαο 115: Γηαθξίλεηαη ν ηνκέαο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο κε πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

   17 28,8 28,8 28,8 

NAI 16 27,1 27,1 55,9 

OXI 26 44,1 44,1 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 27,1 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ν ηνκέαο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα έρεη ηελ πξννπηηθή λα αλαπηπρζεί. 
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Πίλαθαο 116: Γηαθξίλεηαη ν ηνκέαο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο απνζπαζκαηηθφο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   25 42,4 42,4 42,4 

NAI 10 16,9 16,9 59,3 

OXI 24 40,7 40,7 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 16,9 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε νξγάλσζε ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα έρεη απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα.  

Πίλαθαο 117: Γηαθξίλεηαη ν ηνκέαο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο κε πξννπηηθέο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   27 45,8 45,8 45,8 

NAI 5 8,5 8,5 54,2 

OXI 27 45,8 45,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 45,8 % απάληεζαλ φηη ν ηνκέαο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο δελ 

ππαγνξεχεη πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο.  

Πίλαθαο 118: Γηαθξίλεηαη ν ηνκέαο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο κε ειιηπέο ξπζκηζηηθφ / 

λνκνζεηηθφ πιαίζην; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   21 35,6 35,6 35,6 

NAI 8 13,6 13,6 49,2 

OXI 30 50,8 50,8 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 13,6 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ν ηνκέαο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζηελ Διιάδα δηέπεηαη απφ ειιηπέο λνκνζεηηθφ / ξπζκηζηηθφ πιαίζην. 
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Πίλαθαο 119: Έρεηε άπνςε γηα ηνλ ηνκέα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο;  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % Έγθπξν πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ πνζνζηφ 

   42 71,2 71,2 71,2 

NAI 9 15,3 15,3 86,4 

OXI 8 13,6 13,6 100,0 

χλνιν 59 100,0 100,0   

 

ε πνζνζηφ 15,3 % νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ γλψκε / γλψζε πάλσ ζην δήηεκα ησλ 

πξννπηηθψλ εμέιημεο ηνπ ηνκέα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα ηα επφκελα ρξφληα. 

Αθνινπζεί ε ελφηεηα αλάιπζεο θαη ζπδήηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 7.2. πδήηεζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ   

ηελ ελφηεηα απηή ζα επηρεηξήζνπκε κία δεχηεξε «αλάγλσζε» ησλ αξηζκψλ κε 

ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο. Αλαδεηψληαο ηα 

ζεσξεηηθά ζπκθξαδφκελα ζα επηρεηξήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο. Ζ αλάιπζε ζα αθνινπζήζεη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

ελφηεηα ηεο παξνπζίαζεο. 

  

Σα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαη ε  ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα   

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ην δείγκα απνηειείηαη θαηά 61%  απφ γπλαίθεο θαη 

39% απφ άλδξεο. Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πνηθίιιεη, κε ην 57,8% αλήθεη ζην ειηθηαθφ 

θάζκα ησλ 24 έσο 33 εηψλ, ην 34% ζην ειηθηαθφ θάζκα ησλ 34 έσο 43 εηψλ, θαη ην 6,8 % 

αλήθεη ζηελ ειηθία ησλ 44 έσο 53 εηψλ. Αλάινγεο ζθέςεηο δεκηνπξγεί ε εηθφλα πνπ καο δίλεη 

ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηα έηε εξγαζηαθήο ηνπ εκπεηξίαο. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ  39 % ησλ ζπκκεηερφλησλ απαληά φηη εξγάδεηαη 6 έσο 10 ρξφληα θαη ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ 5,1 % θαίλεηαη λα κεηξά πάλσ απφ 25 ρξφληα εκπεηξίαο εξγαζηαθήο. ε πνζνζηφ 

25,4 % νη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη 11 έσο 15 ρξφληα, ελψ ε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη θαη άηνκα ηα νπνία κεηξνχλ κφιηο 0 έσο 5 ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζε πξνγξάκκαηα δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζχκθσλα κε 

ηελ Boeren (2011) ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζε έλα αξρηθφ επίπεδν, 

θαζψο ζηε ζπλέρεηα ππνζηεξίδεη φηη ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζνπκε ζην εζψηεξν ππνθείκελν. 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη επξχηεηα ειηθηαθήο ζπκκεηνρήο, ινηπφλ, ζε θνξείο ησλ νπνίσλ ν 

θνξκφο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Ο Σζνπθαιάο 

(2010) θαη ν Savelsberg (2010) ππνζηεξίδεη φηη νη αιιαγέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο επηθέξνπλ 

ηελ αλαγθαία επθαηξηαθή κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ εξγαζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη 
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αληίζηξνθα, θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Σν άηνκν ρξεηάδεηαη λα θηλεζεί 

επέιηθηα λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα δηεθδηθήζεη αλαθαιχπηνληαο, επηλνψληαο επθαηξίεο. Ζ 

αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ έλαο 

εμαηνκηθεπκέλνο φξνο επαγγεικαηηθήο επηβίσζεο (Fenwick, 2010). Δμαξηάηαη απφ ην βαζκφ 

ππεπζπλφηεηαο πνπ ζα θαιιηεξγήζεη έλα άηνκν θαη ην βαζκφ ππεπζπλφηεηαο πνπ ζα ηνπ 

ππαγνξεχζνπλ νη θνηλσληθέο παξάκεηξνη  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ γηα λα αδξάηηεη 

επθαηξίεο θαη λα δηακνξθψλεη επηινγέο πνπ ζα βειηηψλνπλ ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο 

ζπλζήθεο θαη αμίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Ozga, 2011). Παξάιιεια έρεη 

εθθξαζηεί ήδε ζηηο ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο πάξνρνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ε πεπνίζεζε φηη ηα 

άηνκα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ σθέιεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη 

αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα ζηαζνχλ αληηκέησπνη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αληαγσληζηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.   

ηελ επφκελε ππνελφηεηα ζα επηζεκάλνπκε φηη παξάγνληεο φπσο ε αγνξά εξγαζίαο, 

νη εξγνδνηηθέο αμηψζεηο, ν θφβνο ηεο απψιεηαο εξγαζίαο, ε εμνηθείσζε κε πξαθηηθέο δηα βίνπ 

κάζεζεο ή, αθφκε, ε επηξξνή ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ησλ αηφκσλ πνπ 

απνηεινχλ ην δηαπξνζσπηθφ πεξηβάιινλ ελφο άιινπ αηφκνπ, ζπλζέηνπλ ηελ ηδέα ηεο ζπλερνχο 

επηθέληξσζεο ζηελ επαγγεικαηηθή δηάζηαζε ηνπ βίνπ. Δπηπξφζζεηα, δεκφζηεο πνιηηηθέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε πνπ πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο φπσο εθείλεο ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο πηζηνπνίεζεο, ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, θαηεπζχλνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ αηφκσλ θαη λνεκαηνδνηνχλ ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (Lange, Alexiadou, 

2011). Οη αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη ζην εξγαζηαθφ πεδίν, θαη, ζπρλά είλαη ή θαίλνληαη απξφβιεπηεο, 

έρνπλ αληίθηππν πιένλ ζε φιεο ηηο ελ ελεξγεία επαγγεικαηηθά ειηθίεο (Browns, 2007).  

ζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ην 95% ησλ εξσηψκελσλ έρνπλ ηίηινπο  ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ο Billett (2010) αλαθέξεη φηη ε αλαγθαηφηεηα λα επαλαθαηαζθεπάδεη έλα άηνκν ηηο 

γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζε πξφηεξεο καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο. Ζ  Dabic (2008)  πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην δπλεηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ 

κε πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ θαη εθείλσλ κε ρακειή εθπαηδεπηηθή θαη εξγαζηαθή επηδεμηφηεηα. 

Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ησλ επξεκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο 

εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο απνηειεί ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ην 64,4 % ηνπ 

δείγκαηνο θαη κάιηζηα είλαη ν ηνκέαο πνπ ππεξηζρχεη ζηελ πξννπηηθή κειινληηθήο 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ 10,2% νη νπνίνη απάληεζαλ φηη είλαη άλεξγνη. 

 

Σν πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

Παξαηεξνχκε φηη ν θπξίαξρνο ζηφρνο ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ππήξμε ε 

αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ην 67,8% ησλ εξσηψκελσλ. Ζ αλαλέσζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ γηα ην 78% θαη ε αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ γηα ην 52,5% ηνπ 

δείγκαηνο είλαη απφ εθείλα ηα νθέιε κε ηα νπνία ζεσξνχλ φηη εθνδηάδνληαη γεληθφηεξα ηα 

άηνκα φηαλ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Ζ πίεζε ή ε 
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πξνηξνπή ηνπ εξγνδφηε γηα ην 54,3 %, ε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο γηα ην 57,7%, ν θφβνο 

απψιεηαο ηεο εξγαζίαο γηα ην 38,9 %, ε επηθέληξσζε ζηελ ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο γηα ην 

79,7 %, ε επηδήηεζε θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηνπ πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο 

γηα ην 71,2 % απνηεινχλ ιφγνπο πνπ, φπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ, ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαδήηεζε επθαηξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Βέβαηα ίζσο ρξεηάδεηαη λα ακθηβάιινπκε 

αλ είλαη κε φξνπο αλάπηπμεο θαη φρη δηαζθάιηζεο νξηζκέλσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε κηαο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα ηελ εμεχξεζε 

εξγαζίαο. 

  Ζ αλαβάζκηζε ηεο γλψζεο έρεη απνθηήζεη εμσγελή αμία, ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε πξνζφληα 

θαη δεμηφηεηεο (Ball, Youdell, 2007). Ζ γλψζε είλαη ην λέν θεθάιαην (Ozga, 2012), ηζνδπλακεί κε 

θέξδνο θαη είλαη κία δηαθξηηή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ θαιιηεξγεί ηελ πνηφηεηα θαη 

εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επαγγεικαηηθφ βίνπ ησλ αηφκσλ (Browns, 2007). Oη 

πάξνρνη θαη νη εθπαηδεπηέο είραλ αλαθέξεη φηη ηα άηνκα πνπ πξνζέξρνληαη ζην θνξέα ηνπο 

ςάρλνπλ λα βξνπλ επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

ζα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αλαλεσκέλεο γλψζεο.  

χκθσλα κε ηνπο Υαζζίδ θαη Ησαθεηκίδε (2002) εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε 

αγνξά εξγαζίαο, εζσηεξηθεχνληαη δηαθνξνπνηεκέλα απφ ην θάζε άηνκν  θαη πξνεηνηκάδνπλ 

ην δξφκν ηεο πξφζβαζεο ζε κνξθσηηθέο θαη εξγαζηαθέο δνκέο. Ο Κνπδέιεο (2011) 

ππνζηεξίδεη φηη ην άηνκν, ηδηαίηεξα ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θξίζεο, επξηζθφκελν αλάκεζα ζε 

πνιιαπιέο πξνζδνθίεο, ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμεη απηελέξγεηα ψζηε λα ζρεδηάζεη ηε δηθή ηνπ 

εμειηθηηθή πνξεία, αλνηρηή ζε επθαηξίεο θαη λένπο θαλφλεο. Γελ έρεη λα αληηκεησπίζεη απιψο 

ηηο νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ρξεηάδεηαη επηπιένλ λα ηηο νλνκάζεη θαη λα ηηο απννλνκάζεη. Ζ 

επθαηξία λα καζαίλεη πξνυπνζέηεη θαη ηαπηφρξνλα ελδέρεηαη λα πξνθαιεί ην ζπλδπαζκφ 

πνιιψλ ηνκέσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αηφκνπ.  

Με δεδνκέλν ηηο παξαπάλσ απφςεηο ζηξέθνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζην 83% ησλ 

εξσηψκελσλ πνπ απάληεζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ήηαλ ην πξντφλ 

πξνζσπηθήο απφθαζεο. Έρεη ήδε ζεκεησζεί ε έκθαζε ησλ ζηφρσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο γλψζεσλ. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζην πξφγξακκα πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ (18,6 %), ιηγφηεξν ζηελ ελίζρπζε θνηλσληθψλ ξφισλ (28,8 %) θαη ζηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ γηα ζπκκεηνρηθή δξάζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (32,2 %), καο θάλνπλ λα 

αλαξσηεζνχκε γηα ην πψο ηα εθπαηδεπφκελα άηνκα θαηαζθεπάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ πνξεία ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπο, ην θνηλσληθφ ηνπο θεθάιαην, ηελ 

επηζπκία λα κάζνπλ θαη λα βειηησζνχλ (Bansel, 2007). Σν καζεζηαθφ πξνθίι ησλ αηφκσλ 

θαηαζθεπάδεη ελ κέξεη ηo ππφβαζξν ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε κνξθσηηθέο θαη εξγαζηαθέο 

δνκέο, δεκηνπξγψληαο πξνυπνζέζεηο φπνπ είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ, λα νξγαλψζνπλ, λα 

κεηαζρεκαηίζνπλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Ruitenberg, 2012). 
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ηελ επφκελε ππνελφηεηα ζα ζρνιηαζηεί κία αθφκε πεγή επεξεαζκνχ ηεο πξφζβαζεο ησλ 

αηφκσλ, ν πιηθνηερληθφο θαη ν αλζξψπηλνο ραξαθηήξαο ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο.    

 Έλα αθφκε δεδνκέλν πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο εξσηψκελνπο, ζηα 

γεληθφηεξα νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο ελφο αηφκνπ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, είλαη ε επέθηαζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Πξάγκαηη γηα ην 74,5 % ε 

δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ επεξέαζε ηελ απφθαζε ζπκκεηνρήο θαη γηα ην 39 % 

ζεσξείηαη έλα γεληθφηεξν φθεινο. χκθσλα κε ηελ Webb (2009) ε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάξηηζε είλαη έλα καζεζηαθφ ζπλερέο θαη δελ κπνξνχλ λα κέλνπλ απνθνκκέλεο απφ ηελ 

επίδξαζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπινθήο ηνπ 

ζε έλα καζεζηαθφ πιαίζην. Οη Brooks θαη Everett (2008) αλαθέξνπλ φηη ην καζεζηαθφ 

πξνθίι ησλ αηφκσλ απνθηά απνρξψζεηο εληαμηαθνχ ή, αληίζεηα, πεξηζσξηνπνηεηηθνχ 

ραξαθηήξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ίδην ην άηνκν ή εθείλνη κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδεηαη 

εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο, εκπινπηίδνπλ ην ηη, ην πψο θαη ην γηαηί ηεο κάζεζεο. Τπνζηεξίδνπλ 

φηη ε έλλνηα ηεο επειημίαο ζε έλα πιαίζην δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο έρεη λα θάλεη 

θαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ζα εηζέξρνληαη ζε δηάθνξνπο άιινπο ηνκείο ηεο 

δσήο ηνπ αηφκνπ. Καη επηζεκαίλνπλ φηη φζν δηεπξπκέλα ζθεθηνχκε ηηο έλλνηεο ηεο επειημίαο, 

ηεο επηινγήο θαη ηεο επθαηξίαο, ηφζν ίζσο ζα κπνξέζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε κε θξηηηθφ 

ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο πξφζβαζεο. Ο Durand (2012) αλαθέξεηαη ζηελ επέλδπζε εθ κέξνπο ηνπ 

αηφκνπ ζε έλα θάζκα επθαηξηψλ, βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ, πνπ πξνζθέξνπλ 

νιφπιεπξν ραξαθηήξα ζε κία δξαζηεξηφηεηα. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην ζχκθσλα κε ηνλ 

Bourdieu, ζε ξεπζηέο ζπλζήθεο θαίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ην δηαρεηξηζηνχλ αξθεηέο 

θνηλσληθέο νκάδεο. 

Mία αθφκε παξάκεηξνο ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάπηπμε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ πεδίν 

ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη ν βαζκφο σθέιεηαο δηάθνξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. ζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ θαηά ηελ 

άπνςε ησλ εξσηψκελσλ επσθεινχληαη απφ πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο είλαη γηα ην 74,6 % νη θνηηεηέο θαη γηα ην 64,4 % νη εξγαδφκελνη. Ληγφηεξε είλαη 

ε σθέιεηα γηα ηηο γπλαίθεο (28,8 %), γηα ηηο νηθνλνκηθά εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ 

(25,4 %), γηα ηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο  (11,9 % ) θαη αθφκε ιηγφηεξε γηα ηα άηνκα 

ηξίηεο ειηθίαο (8,5%). Ζ Ashton (2010) αλαθέξεη φηη κία απζεληηθή εθδνρή ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο ζα ήηαλ λα πιαηζηψλεηαη απφ ξεαιηζηηθέο εθθάλζεηο ηεο δσήο, επί παξαδείγκαηη κε 

ηε ζπκκεηνρή εππαζψλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νκάδσλ κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή, ηελ 

επαγγεικαηηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ελδπλάκσζε.  Ο Guo (2012) 

επηθαινχκελνο ηελ αξρή ηεο Λεπθήο Βίβινπ ηνπ 1996 «καζαίλσ λα ζπκβηψλσ», πξνηείλεη 

ηελ εμάζθεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, νξγαλσκέλα ζε 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Τπνζηεξίδεη φηη φρη κφλν εππαζείο νκάδεο, αιιά ζπλνιηθά κία ηνπηθή 
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θνηλσλία, κε ζπκκεηνρηθά πξνγξάκκαηα είλαη δπλαηφ λα εμεξεπλήζεη άιιεο δπλαηφηεηεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, λα αληηζηξέςεη ην ζρήκα «ν εαπηφο κνπ – ν άιινο» θαη λα 

πξνθαιέζεη ηα άηνκα λα δηακνξθψζνπλ πξνζδνθίεο θαη αληηιήςεηο γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζηηθφ θαη ζπλεθηηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη ε κάζεζε.  Ζ Dabic (2008) 

αλαθέξεη φηη ε εμάζθεζε κίαο ηέηνηαο επηινγήο είλαη δπλαηφ λα κεηνπζηψζεη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή ζε έλα θάζκα αηζζεηηθψλ επηινγψλ απφ ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη λέεο θνηλσληθέο 

θαη πξνζσπηθέο ηαπηφηεηεο. 

Σα πηζαλά εκπφδηα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαθνινχζεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο είλαη ε επηβάξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ρξφλνπ, ην θφζηνο ζπκκεηνρήο θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην αλαδεηθλχνπλ αθφκε δχν παξάγνληεο πνπ είλαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

δηθαηνινγεκέλσλ απνπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη θαηαξηηδφκελνη θαη ε ειηθηαθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδφκελσλ ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη ηε 

δηάζηαζε αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ην δηδαθηηθφ θαη ην ςπρνπαηδαγσγηθφ θιίκα.  

  

  

Σν πιαίζην  πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

Ζ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

επηηπρή πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζπκπιεξψλεη ηα 

πξνεγνχκελα δεδνκέλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιηθή θαη ηελ αλζξψπηλε 

ππνδνκή ελφο θνξέα. Ζ ζεκαηνινγία/ην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο επεξεάδεη ηελ 

πινπνίεζε γηα ην 86,4% ησλ εξσηψκελσλ, ε ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε άιινπο ζηελ Διιάδα 

ή/θαη ην εμσηεξηθφ γηα ην 83%, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ην 77,9% θαη ε ζηάζε ηνπ εξγνδφηε επεξεάδεη γηα ην 74,6% ησλ 

εξσηψκελσλ. ζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα πξφγξακκα σο πξνο 

ην πεξηερφκελν θαη ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, νη ζπκκεηέρνληεο εζηηάδνπλ ζηε δηαζχλδεζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ κε ην πξαθηηθφ πιαίζην πνπ πξνζθέξεη έλα αληηθείκελν. Πξάγκαηη ην 50,8% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ επηδηψθεη ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ην 49,2% επηδηψθεη ηελ ελζσκάησζε ζηα πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ην 40,7% 

απάληεζε φηη είλαη απαξαίηεηα ηα εξγαζηήξηα κε ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη ην 49,2% φηη είλαη 

απαξαίηεηε ε εκπινθή ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο πνπ ρξεηάδεηαη λα πεξηβάιινπλ έλα πξφγξακκα, νη 

απαληήζεηο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ (44,1%), ζπκβαηψλ κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θάζε ζηηγκή (54,2%) θαη πξνζαξκνδφκελνπο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εθάζηνηε νκάδαο θαηαξηηδφκελσλ (49,2%).  
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Μία αθφκε πξνυπφζεζε είλαη ν ρξφλνο, πνπ γηα ην 42,4%  ρξεηάδεηαη λα νξγαλψλεηαη 

ζε απζηεξή δηάξζξσζε, γηα ην 28,8% λα είλαη πξνζαξκνδφκελνο ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε νκάδαο θαηαξηηδφκελσλ, γηα ην ίδην πνζνζηφ λα είλαη 

εθηεηακέλεο δηάξθεηαο θαη γηα ην 18,6% βξαρπρξφληαο.   

 Ζ αμηνιφγεζε θξίλεηαη κία αθφκε αλαγθαία παξάκεηξνο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ηελ θξίλνπλ 

αλαγθαία ηδίσο φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε επηκέξνπο θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φηαλ 

είλαη ζπκβαηή κε απζηεξά θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο.  

Ο ρψξνο είλαη κία παξάκεηξνο πνπ εληάζζεηαη ζηελ πνηνηηθή ζεκαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ ελφο αηφκνπ. Ζ  άλεζε θαη ε αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ δηδαζθαιίαο, ε 

παξνρή πινχζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ή ε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο θξίλεηαη πνιχ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ην 75 % (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ) ζρεδφλ 

ησλ εξσηψκελσλ.  

Οη ηθαλφηεηεο/ ηα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηψλ πξνζδηνξίδνληαη 

σο βαζηθή παξάκεηξνο ηεο επηηπρίαο ησλ πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα, ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμή ηνπο, ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε, ε ελζαξξπληηθή ηνπο παξνπζία, ε ππεπζπλφηεηα, ε 

πξνζθνξά θαη αμηνπνίεζε επθαηξηψλ, ε δπλαηφηεηα εξκελείαο ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε ζχλζεζε γλψζεσλ, ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη νη ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο δεηεκάησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ ζην κέγηζην βαζκφ 

νη εθπαηδεπηέο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (van der Veen, 2010). 

  χκθσλα κε ηελ Ruitenberg (2012) ε αιιειεπίδξαζε ηνπ πιηθνηερληθνχ, ηνπ 

δηδαθηηθνχ, ηνπ δηαπξνζσπηθνχ, ηνπ αηνκηθνχ, ηνπ ηνπηθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλάηαη γηα λα αλαδεηθλχνληαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξφζβαζε, 

ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ αηφκνπ, σο πάξνρνπ θαη σο απνδέθηε 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ρψξνπο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πιηθνηερληθνχ θαη έκςπρνπ θιίκαηνο 

κπνξεί λα θέξεη ζε έλαλ θνξέα πξφζζεηεο ππνδνκέο θαη λέεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο θαη 

ακνηβαηφηεηαο θαη απνηειεί κία δπλεηηθή επθαηξία λα εμειηρζνχλ νη θνξείο ζε δξαζηήξηα θαη 

δπλακηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Ο Gulson (2008) αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

ρψξνο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη έλα άηνκν απνηειεί πεγή λνεκάησλ γηα απηφ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπ εθπαηδεπηέο, νη Κνπηνχδεο, Γνχιαο θαη Φσηφπνπινο (2011) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα ζπληνλίδνπλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

θαη ηελ παξέκβαζε ζην ρψξν, ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν. Να δνθηκάζνπλ λα γίλνπλ 

ζπλδηακνξθσηέο, λα εθαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ψζηε λα πξνσζείηαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ βησκάησλ ηνπο. Ο Zembylas (2012) ππνγξακκίδεη φηη ε  επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηψλ ρξεηάδεηαη λα ελζσκαησζεί ζε κία πνιηηηθή αηδέληα πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ θνηλσληθή, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή δνκή ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληνο 
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ησλ εθπαηδεπηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμάζθεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Ο Durand (2010) επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε 

νη εθπαηδεπηέο λα ζπλδένπλ ην γλσζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ πεξίβιεκα ηεο ππνζηήξημεο κε 

ηελ εθκαίεπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο νπηηθήο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζρεηηθά κε 

ην εχξνο ξεαιηζηηθψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ θαηλνκέλσλ, ψζηε ηα ππνθείκελα λα 

κεηεμειηρζνχλ ζε ελεξγά θαη ππεχζπλα, θαη έηζη λα δνζεί κία άιιε δηάζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο 

ππεπζπλφηεηαο. Ο Coffield (1999) επηζεκαίλεη φηη ην ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα πξνάγεη ην 

πξνζσπηθφ λφεκα θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο.  Ο Goastellec 

(2010) ζεκεηψλεη φηη θαη ν εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα επεξεάζεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

εθπαηδεπηή. 

 

Οη πξνζδνθίεο θαη ν ζρεδηαζκόο ησλ θαηαξηδόκελσλ γηα ην κέιινλ 

Σν 64,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ απαληά πσο ζα επηδηψμεη κειινληηθά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη κάιηζηα ην 72,9 % ζα πξνέηξεπε ην 

θηιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ λα θάλεη ην ίδην. Σν 47,5 % απάληεζε φηη δελ έρεη θάπνην ζρεδηαζκφ 

ζρεηηθά κε επφκελα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζα επηζπκνχζε κειινληηθά λα παξαθνινπζήζεη. 

Οη παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα ζηέθνληαλ απνηξεπηηθνί γηα ζπκκεηνρή είλαη ν θφξηνο 

ππνρξεψζεσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αθηέξσζε κέξνπο ηνπ θαζεκεξηλνχ ρξφλνπ ζηηο αλάγθεο 

επηκφξθσζεο θαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο. Αληίζεηα δε θαίλεηαη λα ζηέθνληαη απνηξεπηηθά νη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ χπαξμε πξνγξακκάησλ ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζε 

πξνζσπηθέο αλάγθεο. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, ε 

εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη θαίλεηαη λα απνηππψλεη αξθεηέο επηθπιάμεηο γηα ην δνκηθφ, ην 

δηδαθηηθφ θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα.  

 

Οη λνεκαηνδνηήζεηο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ  γηα ηελ«εθπαίδεπζε» θαη ηελ «θαηάξηηζε» 

Ζ «δηα βίνπ κάζεζε» ηίζεηαη σο κία βαζηθή έλλνηα γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε ζήκεξα. Εεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηελ 

πεξηγξάςνπλ ζπλνπηηθά κε ηέζζεξηο έσο πέληε ιέμεηο-θιεηδηά. Αξθεηνί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη ε δηα βίνπ κάζεζε ραξαθηεξίδεη ηελ αλάγθε θαη ηελ επηζπκία 

ηνπ «φζν κεγαιψλσ καζαίλσ». Γελ κπνξνχκε θπζηθά λα πνχκε κε ζαθήλεηα εάλ πξνζδίδνπλ 

ζηε δηα βίνπ κάζεζε κε απηή ηελ νπηηθή ηε δηάζηαζε ηνπ ειηθηαθνχ ρξφλνπ, ησλ εηψλ 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ηελ αίζζεζε πξννπηηθήο, ην βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν 

ζρεδηαζκφ ζηφρσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε φηη ε δηα βίνπ κάζεζε είλαη 

«θνηλσληθή αλάγθε» γηα ηελ νπνία δελ ελδηαθέξνληαη φινη νη άλζξσπνη. Δπηπιένλ 

ραξαθηεξίδεηαη «εχπιαζηε» θπξίσο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ηε 

«ρξεζηκνπνηνχλ» γηα λα θαιχςνπλ ηελ εμέιημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο, ηελ αλάγθε γηα 
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λέεο ηθαλφηεηεο, αιιά θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Γίλεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ζηνλ φξν κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληνχλ φηη ε δηα βίνπ 

κάζεζε πξνθαιεί άγρνο, αλαζθάιεηα θαη αίζζεκα αλεπάξθεηαο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο, 

παξάιιεια, σο «επθαηξία» θαη έλδεημε «ελεξγνχ βίνπ» πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληρλεχζνπκε ελδερνκέλσο παξάπιεπξεο πξνζδνθίεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηάζε απέλαληη ζηε δηα βίνπ κάζεζε. Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ε ιέμε 

«δηάινγνο» ηελ νπνία ζπλαληάκε ζε πνιιέο απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε ε παξνπζίαζε θαη ε πξνζπάζεηα ζρνιηαζκνχ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ην νπνίν δφζεθε ζε 

θαηαξηηδφκελνπο ησλ ηξηψλ θνξέσλ. ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ζπκπεξάζκαηα, φπνπ ζπγθεθαιαηψλνληαη ν ζθνπφο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη 

νη πεξαηηέξσ πξννπηηθέο εξεπλεηηθήο θαη πξαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ.  Παξνπζηάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν, νη ζεσξεηηθέο παξάκεηξνη φπσο 

ζπδεηήζεθαλ ζηα θεθάιαηα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο επηζθφπεζεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, κε ζθνπφ, πιένλ, ηελ θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο ζε έλα θάζκα ρψξσλ θαη 

αηφκσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε.  

 

8. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

 ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ζπγθεθαιαησηηθά θαη κε ζπληνκία ε εμειηθηηθή πνξεία 

πνπ πήξε ε παξνχζα έξεπλα ζην επίπεδν ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο. Δπηπιένλ παξνπζηάδνληαη εθ λένπ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε 

απνθιεηζηηθά ηελ έλλνηα ηεο «επθαηξίαο», έηζη φπσο αλαδείρζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη 

απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ ηεο έξεπλάο καο. 

 

8.1. Η δηακφξθσζε ηνπ γεληθνχ ζθνπνχ θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο μεθίλεζε απφ ηε ζεκαζία πνπ έρεη πιένλ ε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν γηα ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο. Ζ 

δηαπίζησζε φηη δηεπξχλεηαη ην πεδίν ηεο ηππηθήο, ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο 

έζηξεςε ηελ πξνζνρή καο ζε ζεζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ή ηηο απαηηήζεηο 

πνπ ζέηεη ε αγνξά εξγαζίαο. Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αληρλεπζεί ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο εθπαηδεπζηκφηεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Οη ππνζέζεηο καο 

επηθεληξψζεθαλ ζηηο αηηίεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ έλα άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο επηδηψθεη ηελ επέιηθηε εμεηδίθεπζε.  

Μεζνδνινγηθά, θξίζεθε ζεκαληηθή ε αλαδήηεζε θνξέσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζην 

παξαδνζηαθφ πιέγκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο  θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κπνξεί θαη λα κελ 
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είλαη αλακελφκελνο ν ξφινο ηνπο ζηελ πξνζθνξά ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζηψλ. ε θάζε 

πεξίπησζε πάλησο ην θξηηήξην ήηαλ νη θνξείο λα αλήθνπλ ζηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε. Ο 

ηαρχξξπζκνο ραξαθηήξαο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

θξίζεθε σο έλα αθφκε γλψξηζκα ησλ θνξέσλ ηνπο νπνίνπο ζα αλαδεηνχζακε. Δπηπιένλ νη 

θνξείο πνπ ζηεξίδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηε ζπλέξγεηα ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

απνηέιεζε κία αθφκε θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ έξεπλα. Με βάζε απηέο ηηο 

θαηεπζχλζεηο επειέγεζαλ ηξεηο θνξείο πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, κεηαμχ άιισλ ηαρχξξπζκα, θαη ε δξάζε ηνπο εδξαηψλεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Οη δχν απφ ηνπο θνξείο είλαη ακηγψο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο. 

Ο ηξίηνο θνξέαο αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη πξφθεηηαη γηα ην θέληξν 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γλσζηνχ δεκφζηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο πεξηνρήο ησλ Αζελψλ. 

Απνθαζίζηεθε λα δηελεξγεζνχλ ζπλεληεχμεηο ησλ ζπληνληζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη λα κνηξαζηεί εξσηεκαηνιφγην ζε θαηαξηηδφκελν δπλακηθφ ησλ θνξέσλ. Ζ 

επηινγή ηεο ζπλέληεπμεο ζα έδηλε ηελ επθαηξία λα «αθεγεζνχλ» νη ζπληνληζηέο θαη νη 

εθπαηδεπηέο ησλ πξνγξακκάησλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζρεηηθά κε ην ρψξν πνπ 

πινπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο θαηαξηηδφκελνπο θαη ην 

επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείηαη ν θνξέαο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Με ηελ επηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ κνηξάζηεθε ζε 

θαηαξηηδφκελνπο πξνζηέζεθε κία αθφκε «θσλή» εληφο ησλ θνξέσλ. 

 

8.2. Οη  πεξηνξηζκνί θαη ηα φξηα ηεο έξεπλαο  

Ζ έξεπλα είρε κία πξνζέγγηζε ‗αλνηρηή‘ κε πηινηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δθηηκήζεθε σο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζε έλα λέν θαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν πεδίν φπσο απηφ 

ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. Ο ζηφρνο ήηαλ λα απνηειέζνπλ νη ηξεηο θνξείο έλα είδνο 

αραξηνγξάθεηνπ εκπεηξηθνχ πεδίνπ θπξίσο γηα λα δνζεί ζηελ έξεπλα ε πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

απφςεηο θαη ηελ εκπεηξία ησλ εξεπλψκελσλ, ζε έλαλ ηνκέα γηα ηνλ νπνίν ήδε ηνλίζηεθε ε 

αλάγθε εκπεηξηθήο ζεκειίσζήο ηνπ.  Ζ αλάιπζε θαη ε εξκελεία, ινηπφλ, ησλ απνηειεζκάησλ 

έρεη πεξηζζφηεξν δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα. Υξεηάδεηαη ε απνηχπσζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

εκπεηξηθψλ παξαδεηγκάησλ  θαη ελδερνκέλσο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη έξεπλαο. 

 

 

8.3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο  

 Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο αλέδεημε κία έλλνηα ε νπνία δηακφξθσζε ζηελ 

αξρή ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο κία κφλν ππφζεζε. Ζ έλλνηα ηεο «επθαηξίαο» (Σζνπθαιάο, 

2010, Power, 2012), ε ζχλδεζή ηεο κε δηάθνξνπο ηνκείο πνπ ζπλέρνπλ ηε δσή ηνπ αηφκνπ 

θαη ε αλαθνξά ζεσξεηηθψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πιήξε απαμίσζε ησλ δηθαησκάησλ 
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ζήκεξα, νδήγεζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο κηαο κεηάβαζεο απφ ην 

δηθαίσκα ζηελ επθαηξία, πνπ απνδνκεί παξαδεδεγκέλεο αμίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ  

εξγαζία. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλέδεημε ηελ έλλνηα ηεο «πξφζβαζεο» ζε κνξθσηηθέο 

θαη εξγαζηαθέο επθαηξίεο θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη απηή ε έλλνηα γηα ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

 Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε νη πξναλαθεξφκελεο έλλνηεο θαζφξηζαλ ηελ θαηεχζπλζε 

ησλ εξσηεκάησλ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Κξίζεθαλ ζεκαληηθέο λα 

λνεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο. Δπηδίσμε ήηαλ λα ζπλδεζνχλ κε εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κνξθή ηεο κάζεζεο θαη 

ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ πξνσζνχλ νη θνξείο, πνηνπο αλζξψπνπο πξνζειθχνπλ θαη γηαηί ζηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο θαη πψο αληηιακβάλεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ θνξέσλ ην 

δηδαθηηθφ, παηδαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν ηνπο. Ζ αλάγθε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ηνπ 

ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη εκθαλήο. Ήδε ηνλίζηεθε ζηελ 

ππνελφηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο φηη ρξεηάδεηαη ε απνηχπσζε παξαδεηγκάησλ δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ θαη ησλ ηξηψλ κνξθψλ 

εθπαίδεπζεο, δειαδή ηεο ηππηθήο, ηεο κε ηππηθήο θαη ηεο άηππεο.  

Δμεηάδνληαο ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε 

φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε πιαηζηψλνληαη απφ έλα αλαλεσκέλν ιεμηιφγην πνπ δίλεη ην 

έξεηζκα λα εμεξεπλεζνχλ λέεο θνηλσληθέο ζεκαζίεο. ε απηφ ην πιαίζην  ε αθήγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αηφκσλ είλαη αλαγθαίν εξγαιείν ηεο 

έξεπλαο.  

Ζ κε ηππηθή εθπαίδεπζε πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ηεο αλάπιαζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ. Γηαπηζηψλνπκε, βέβαηα, απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππεχζπλσλ ησλ θνξέσλ, αιιά θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, φηη ε πξφζβαζε 

ζηα πξνγξάκκαηα πξνζειθχεη θπξίσο εξγαδφκελνπο θαη, κάιηζηα, εξγαδφκελνπο κε κφληκε 

ζέζε εξγαζίαο. 

Έλα αθφκε ζηνηρείν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην πξναλαθεξφκελν είλαη ε έκθαζε ζην 

άηνκν. Οη ζπληνληζηέο θαη νη εθπαηδεπηέο ησλ ηξηψλ θνξέσλ επηζήκαλαλ ηελ αμία πνπ δίλεη 

πιένλ έλα άηνκν ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηβίσζε κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ θηλείηαη 

θαζεκεξηλά, ηδίσο αλ απηφ δηέπεηαη απφ πξαθηηθέο αληαγσληζκνχ θαη βαζκνχ 

απνδνηηθφηεηαο. Γελ παξέιεηςαλ λα ηνλίζνπλ, επηπιένλ, θάπνηνη απφ απηνχο φηη ε αηνκηθή 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλδεημε ηνπ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαξηηδφκελσλ γηα 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, παξά ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ ίζσο πξνθαιεί ε ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή χθεζε. Οη ίδηνη νη θαηαξηηδφκελνη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απάληεζαλ φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ήηαλ θπξίσο κία πξνζσπηθή απφθαζε πνπ ελδερνκέλσο 

εληζρχζεθε θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην επαγγεικαηηθφ ή ην 
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δηαπξνζσπηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ επθαηξία επαγγεικαηηθήο επηβίσζεο γηα έλα άηνκν αξρίδεη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αληηιεθζεί ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ εξγαζηαθνχ ηνπίνπ θαη ζα 

θξίλεη εάλ κπνξεί λα βξεη ηξφπνπο γηα λα ηηο δηαρεηξηζηεί. 

Παξάιιεια ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ησλ ηξηψλ θνξέσλ θάλεθε λα κελ πεξηγξάθεη 

ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζε κεγάιν βαζκφ κε φξνπο δηαθπιηθφηεηαο. Ζ απήρεζε 

πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζρεξείο εμσγελείο 

ζπλζήθεο, ηνπο σζεί λα ππνζηεξίμνπλ φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε είλαη έλα δήηεκα ην 

νπνίν ππεξβαίλεη ην ξφιν ηνπ θχινπ. Οη πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο πάξνρνπο, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο 

σο ειιηπείο αλαθνξηθά θπξίσο κε ηηο ππνδνκέο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην. Μάιηζηα ην πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ απάληεζαλ φηη δελ έρνπλ 

γλψκε/γλψζε γχξσ απφ ην ζέκα, δελ πεξλά απαξαηήξεην. Δπηπιένλ ην πξνζσπηθφ ησλ ηξηψλ 

θνξέσλ επηζεκαίλεη φηη ε επηηπρία πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ εμαξηάηαη απφ ηε 

δπλαηφηεηα ‗απνθεληξσηηθήο‘ ιήςεο απνθάζεσλ, δειαδή απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε δηνηθεηηθή 

ηεξαξρία κέζα ζε έλα θνξέα δηακνξθψλεη ηελ θιίκαθα ησλ παξεκβάζεσλ εθ κέξνπο ησλ 

ζπληνληζηψλ, ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ θαηαξηηδφκελσλ αθφκε. Παξαηεξήζακε φηη γηα ην 

Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο έξεπλάο καο, νη επθαηξίεο 

εθηεηακέλεο παξέκβαζεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ  ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξνγξακκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλεο ζπγθξηηηθά κε εθείλεο ηηο νπνίεο πεξηέγξαςαλ φηη έρνπλ 

νη εξγαδφκελνη θαη νη πάξνρνη ησλ δχν ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. Αθφκε ην δίθηπν ησλ 

ζπλεξγαζηψλ ελφο θνξέα θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ελ κέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη 

πξψηα απφ φια, ζην θάζκα ησλ πινπνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ε 

θαη νη ηξεηο θνξείο, πεξηζζφηεξν νη δχν ηδησηηθνί, απνδίδνπλ έκθαζε ζην πξαθηηθφ ππφβαζξν 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. Οη θαηαξηηδφκελνη απαληνχλ φηη ζα επεδίσθαλ 

κειινληηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα κε πεξηερφκελν ζηεξηγκέλν ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε. Δπηπιένλ ε πνιχ κεγάιε επηξξνή πνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο απαληήζεηο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, αζθνχλ νη εθπαηδεπηέο, είλαη έλα αθφκε δήηεκα 

κεηαμχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ, πνπ ίζσο ρξεηάδεηαη λα κεηαηνπίζεη ην ελδηαθέξνλ καο ζε 

δηεπξπκέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ ζεκαζία γηα ηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο. Αξρηθά ην φηη πιένλ κηιάκε σο έλα βαζκφ γηα αλάγθεο, πξνζδνθίεο, θίλεηξα 

θαη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ γεληθφηεξα. ηε ζπλέρεηα ην φηη νη αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν είλαη ηαρχηαηεο θαη έρνπλ αληίθηππν ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηε 

ζπλδένπλ κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο.  

Οη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζηεξίδνληαη ζηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο γηα ηηο 

επθαηξίεο πνπ ελδερνκέλσο έρεη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε εθφζνλ κειεηεζεί σο έλα πεδίν κε 
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δπλαηφηεηεο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε επίθαηξεο θαη κε θνηλσληθέο αλάγθεο θαη σο κία 

δπλεηηθή επηινγή πνπ θάλεη είηε κία ρψξα, είηε κία ηνπηθή θνηλσλία, είηε ην άηνκν.  

 

8.4. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

  Οη εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δηαδξνκέο ησλ αηφκσλ ρξεηάδεηαη λα 

εμεηάζνπκε εάλ επεξεάδνληαη απφ ηελ επηινγή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε ειηθηαθφ ζηάδην ηνπ 

βίνπ ηνπο λα πεξάζνπλ ηηο πφξηεο θαη ησλ ηξηψλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο. Δίλαη αλαγθαία ε 

αθήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ αηφκσλ γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο. Μπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε θαηαξράο γηα ην λφεκα ησλ ιέμεσλ «δηα βίνπ». Αθνξά, 

άξαγε, κφλν ηελ αλάγθε δηαξθνχο εθπαίδεπζεο ή κφλν ηoλ επαγγεικαηηθφ βίν; Υξεηάδεηαη λα 

παξαηεξήζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

γηα λα κειεηεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε απηή απφ ηελ νπηηθή ηεο ειηθίαο αιιά θαη ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ εξγαζία, ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

θαη ζηελ πξνζσπηθή/ηδησηηθή δσή. Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηνλ επίθαηξν ραξαθηήξα ησλ 

πξνγξακκάησλ, κε ηελ έλλνηα ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, θαίλεηαη φηη ν ρξφλνο κεηαθξάδεηαη ζην εθήκεξν, ηε ζηηγκή πνπ ζα κπνξνχζακε 

λα αλαξσηεζνχκε εάλ ην επίθαηξν είλαη γλψζε θαη ηθαλφηεηα πνπ έρεη πξνζηηζέκελε αμία 

κέζα ζην ρξφλν θαη αμηνπνηείηαη εθ λένπ απφ ην άηνκν θάλνληάο απηή ηε γλψζε βίσκα. 

Ζ εμππεξέηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ βίνπ θάλεθε απφ ηηο απφςεηο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ζπλδέεηαη κε άιιεο ζεκαληηθέο φςεηο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

φπσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ζ 

δηεξεχλεζε απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ ζα κπνξνχζε λα θέξεη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ελψπηνλ 

κίαο γιψζζαο καζεζηαθήο θνπιηνχξαο. Δχινγν είλαη ίζσο ην εξψηεκα εάλ ζε πεξηφδνπο 

πνιιαπιήο θξίζεο νη απφςεηο εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπφκελσλ  είραλ ζεκαζία ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά, ηηο ζηάζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Αθφκε θαη ην απξφβιεπην  

ζε απφςεηο είλαη ελδηαθέξνλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο γηαηί θαηαζθεπάδεη θαη άιιεο 

ζεκαζίεο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 

Ζ πξνζσπηθή αθήγεζε ησλ εκπιεθφκελσλ ζηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο είλαη ζεκαληηθή γηα λα αλνίμεη θαη ν ζρεηηθφο δεκφζηνο δηάινγνο. Ζ 

δηακφξθσζε ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο αθνξά πιένλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο, ζε εζεινληηθέο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη αλακθίβνια επεξεάδεηαη απφ 

ζρεηηθέο δξάζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ. Θα ήηαλ ζεκαληηθή ε πξνζέγγηζε φισλ απηψλ 

δξψλησλ πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ν ηξφπνο θαη ε αηηία ηεο δξάζεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο.  

Παξάιιεια ζα ήηαλ πξφζθνξε ε θξηηηθή εμέηαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

κία ρψξα, ελ πξνθεηκέλσ ηεο Διιάδαο. Θα κπνξνχζε λα αλαδείμεη πνηα ζεκαζία έρεη δνζεί 
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ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί ιίγν, πνιχ ή 

θαζφινπ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο, ηηο δνκέο, ηα πξνγξάκκαηα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Έλα αθφκε δήηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ κέζσ 

εκπεηξηθψλ παξαδεηγκάησλ είλαη εθείλν ηεο επίηεπμεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. ζνλ αθνξά 

ηνλ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηνλ νπνίν επηθεληξψλεηαη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 

ζηηγκήο, ε επξσπατθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ρξεηάδεηαη λα πεξηβιεζεί κε πνιπεπίπεδεο 

αθεγήζεηο φισλ φζνη ‗ζπλαληηνχληαη‘ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Σα 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη θαη‘ επέθηαζε κε ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή πνπ κπνξεί λα πεηχρεη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ρξεηάδεηαη λα απμεζνχλ. 

Δίλαη αλαγθαίνο ν πξνζαλαηνιηζκφο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο 

δνκέο, ζηα πξνγξάκκαηα, ζην ρψξν θαη ην ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ πεξηζζφηεξα 

παξαδείγκαηα πξψηα απφ φια γηα ηελ επξχηεηα ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο: ζε πνην 

βαζκφ είλαη ή ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπγρξφλσο παηδαγσγηθνί, θνηλσληθνί, πνιηηηζκηθνί θαη 

πνιηηηθνί. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί αλ ε εθπαίδεπζε είλαη ην θιεηδί κε ην νπνίν ζα 

κπνξέζνπκε λα δηεηζδχζνπκε ζε θαηλφκελα πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε θαη ηελ ελαιιαθηηθφηεηα ηξφπσλ πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε.    Ζ επηδίσμε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο δελ αξθεί γηα λα παξαηεξήζνπκε 

ηνλ αληίθηππν πνπ κπνξεί λα έρεη ζε άιιεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Αθφκε θαη ε 

θαζεαπηή ηθαλφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί ζην ρψξν φπνπ 

είλαη αλαγθαία, δειαδή ζην πεξηβάιινλ φπνπ θαζεκεξηλά εμαζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη πιηθέο θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο πνπ 

επεξεάδνπλ απηή ηελ εμάζθεζε. Παξάιιεια ε θνηλσληθή ζπλνρή ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί 

κέζα απφ παξαδείγκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δξάζε ηνπ αηφκνπ ζε άιια πιαίζηα, φπσο απηφ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ νπνία θαζεκεξηλά δξαζηεξηνπνηείηαη. Απφςεηο γηα ην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο, δηεξεχλεζε ηνπηθψλ δνκψλ θαη πξνζθεξφκελσλ 

πξνγξακκάησλ ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο θαη ε πξνζέγγηζε αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

βαζκνχ ζπλνρήο κίαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη λα θαηαδείμνπλ πξνβιήκαηα 

πξνο επίιπζε ή ζεηηθά ζεκεία πξνο ελίζρπζε. Ζ έλλνηα ηεο ελεξγνχ πνιηηεηφηεηαο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη  ηνπνζεηεί ηελ ελαξγή επίδξαζή ηεο έμσ απφ ηα 

ζηελά φξηα ηνπ ξφινπ ελφο αηφκνπ σο εξγαδφκελνπ θαη κφλν. 

Ζ εμέηαζε ηνπ ξφινπ ησλ δηακνξθσηψλ θαη ησλ πάξνρσλ  δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζα 

κπνξνχζε λα θαηαδείμεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο σο επέιηθησλ ζσκάησλ γλψζεο θαη δξάζεο. Ζ 

επέθηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο σο ππνζηεξηθηψλ δηθηχσλ κάζεζεο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηελ ππνζηήξημε δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ γχξσ απφ ζέκαηα εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο, 

πξνζσπηθήο βειηίσζεο, ςπραγσγίαο, εζεινληηθήο δξάζεο ή θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζα 
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κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην ελδηαθέξνλ κίαο έξεπλαο πνπ ζηφρν ζα είρε ηελ παξέκβαζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

Ζ κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πξνζφλησλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηάθνξσλ 

κνξθψλ κάζεζεο είλαη επίζεο αλαγθαία ψζηε λα αλαδεηρζεί ν βαζκφο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο φισλ φζνη εκπιέθνληαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

θαη ν ξφινο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεδίνπ. 

Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο είλαη ελδεηθηηθέο. Χζηφζν ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία λα κειεηεζεί ν ηνκέαο 

ζηηο δηαζηάζεηο εθείλεο πνπ θσηίδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηακνξθψλνληαη νη 

επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ  αηφκσλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζε δνκέο θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα 

γίλεη επθαηξία ζπκκεηνρήο. Ζ έκθαζε ζηηο πνιηηηθέο, ζηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο, ζηα 

πξνγξάκκαηα, ζε νκάδεο-ζηφρνπο θαη ζηελ πνηφηεηα πηζηνπνίεζεο είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν 

ζεκαληηθή είλαη ε απνθπγή κίαο ζηείξαο έκθαζεο ζε κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 

εμαληιείηαη ζε ξεηνξηθέο θαη άγνλεο εμαγγειίεο. Τπάξρεη ε αλάγθε αλαθαηαζθεπήο κνληέισλ 

ζπκκεηνρήο θαη παξέκβαζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο πνιπεπίπεδεο θξίζεο. 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάζηεθαλ ηα βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία αλαπηχρζεθε ε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ κειεηψκελνπ ζέκαηνο ηεο 

έξεπλαο. 
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Παξάξηεκα Ι 

 Φνξείο Γηνίθεζεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο: 

1.Γεληθή Γξακκαηεία Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

2.Τπεξεζηαθέο Μνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ΓΒΜ 

3.Τπεξεζηαθέο Μνλάδεο ησλ Γήκσλ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ΓΒΜ 

4.Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) 

5.Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΑΑ) 

 

 Φνξείο Παξνρήο Γηα Βίνπ Μάζεζεο: 

1.Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) 

2.Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  

3.Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηα Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ 

4.ινηπέο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζρνιέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

5. Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΗΝΔΓΗΒΗΜ) 

6.θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθήο (ηππηθήο θαη κε ηππηθήο) εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θνηλσληθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη 

πνιηηηζηηθνί θνξείο, θαζψο θαη δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, φπσο ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) θαη νη ρνιέο Γνλέσλ 

7.θνξείο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ή θαη ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ 

8.Κέληξα Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε (ΚΠΑ) θαηά ην κέξνο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο δηά βίνπ ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

9.θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξέρνπλ κε 

ηππηθή εθπαίδεπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο είλαη ην ΔΚΓΓΑ, θαζψο θαη νη θνξείο πνπ ζπληζηψληαη 

απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ηα επηκειεηήξηα θαη παξέρνπλ κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε ζηα κέιε ηνπο 

10.θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ΓΒΜ, ηνπο νπνίνπο ζπληζηνχλ νη ηξηηνβάζκηεο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ πνπ ζπλππνγξάθνπλ 

ηελ εζληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζία 

11.θνξείο άηππεο κάζεζεο 

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.3879/2010, ζπγθξνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

ηα παξαθάησ ζπιινγηθά φξγαλα δηά βίνπ κάζεζεο θαη ζχλδεζεο κε ηελ 

απαζρφιεζε:  

1.χλνδνο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη χλδεζεο κε ηελ Απαζρφιεζε 

2.πκβνχιην Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη χλδεζεο κε ηελ Απαζρφιεζε 

3.Γηαξθήο Γηάζθεςε Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

 

 

 

 

 

http://www.gsae.edu.gr/organa/synodos-dia-viou-mathisis-kai-syndesis-me-tin-apasxolisi
http://www.gsae.edu.gr/organa/symvoylio-dia-viou-mathisis-kai-syndesis-me-tin-apasxolisi
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 Δζληθφ Γίθηπν Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

ην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ αζθνχληαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαζψο θαη γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ) θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ιεηηνπξγίεο (δηεξεχλεζε αλαγθψλ, ζπκβνπιεπηηθή – πξνζαλαηνιηζκφο, πηζηνπνηήζεηο 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ, αλαγλψξηζε πξνζφλησλ, θ.ά.) ζρεηηθέο κε ηελ αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, θαζψο θαη ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Σα πξφηππα θαη ηα κέζα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο είλαη θπξίσο: 

1.ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

2.ηα πξφηππα θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηηο δνκέο, ζηα πεξηγξάκκαηα, ζηα 

3.πξνγξάκκαηα θαη ζηνπο εθπαηδεπηέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ 

4.ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ 

5.ηα κεηξψα ηνπ Γηθηχνπ 

6.ηα έγγξαθα ηνπ Δπξσδηαβαηεξίνπ (Europass) 

7.ηα κέζα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο 

8.ηα θίλεηξα δηά βίνπ κάζεζεο 

9.ην Πξφγξακκα Δθαξκνγήο 

10.νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο δηά βίνπ κάζεζεο 
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Παξάξηεκα ΙΙ 

ρεδηάγξακκα εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο 

                                                                              ΦΟΡΔΙ 

                             ΜΗ ΣΤΠΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ             ΑΣΤΠΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 ΓΗΜΟΙΟΙ  ΙΓΙΧΣΙΚΟΙ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ 

ΟΡΓΑΝΧΔΙ 

απηνδηαρεηξηδφκελνη ρψξνη 

νξγαληζκνί/ππεξεζίεο, 

ΑΔΗ & ΣΔΗ (θέληξα 

επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ζεξηλφ 

ζρνιείν, 

πξνγξάκκαηα e-

learning), ζρνιεία 

πξσηνβάζκηαο & 

δεπηεξνβάζκηαο 

εθπ/ζεο, δεκνηηθά 

ειεχζεξα 

παλεπηζηήκηα, 

βηβιηνζήθεο, θέληξα 

επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ΟΑΔΓ, 

πξεζβείεο 

εηαηξείεο/επηρεηξήζεηο, 

ηδησηηθά ζρνιεία, 

θνιέγηα, εθπ/θνί 

νξγαληζκνί, εθπ/θά 

θέληξα, ΗΔΚ, εθδνηηθνί 

νίθνη, κνπζεία, 

εξγαζηήξηα ειεπζέξσλ 

ζπνπδψλ, ηδξχκαηα 

ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ, 

ζπκβνπιεπηηθά θέληξα, 

ζεξαπεπηηθά θέληξα, 

επηζηεκνληθά ηλζηηηνχηα 

επηκφξθσζεο, 

θξνληηζηήξηα κέζεο 

εθπ/ζεο, επαγγεικαηηθνί 

ρψξνη, start-ups/weekend 

universities 

νξγαλψζεηο κε κνξθή 

παγθφζκησλ θηλεκάησλ, 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, 

ηνπηθά δίθηπα, θφξνπκ  

 

 

                                       Aπνδέθηεο/ ελδηαθεξφκελνη 

εξγαδφκελνη, άλεξγνη, επαγγεικαηίεο, εθπαηδεπηηθνί, θνηηεηέο, καζεηέο, γνλείο, θνξείο (π.ρ. ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο), ζχιινγνη (π.ρ. επαγγεικαηηψλ, γνλέσλ) 
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                                               Δπηθέληξσζε δεμηνηήησλ 

επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα/ζπκβνπιεπηηθή 

θαξηέξαο/επαγγ.πξνζαλαηνιηζκφο 

ειεχζεξνο ρξφλνο δηαρείξηζε αιιαγήο ζε λέα 

πεξηβάιινληα, π.ρ ζεζκηθφ, 

νηθνλνκηθφ/κάλαηδκελη  

πξνζσπηθφηεηα/πξνζσπηθή 

εμέιημε/απφθηεζε ηαπηφηεηαο 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε/θνηλσληθφο ξφινο πγεία/πξφιεςε 

δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε εζεινληηζκφο θνηλσληθή έληαμε/θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο/ αλζξψπηλν & 

θνηλσληθφ θεθάιαην 

 

                                           Σξφπνη απφθηεζεο δεμηνηήησλ 

ζπκβνπιεπηηθή επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα 

ζεκαηηθά ζπλέδξηα workshops 

ηαρχξξπζκα πξνγξάκκαηα   εκεξίδεο/δηαιέμεηο βησκαηηθά εξγαζηήξηα πξαθηηθή άζθεζε 

 

                                          Γλσξίζκαηα θνξέσλ 

πξνηεξαηφηεηεο/ζηφρνη ζε πνηνπο 

απεπζχλνληαη/ηξφπνο 

«επηινγήο» ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ 

βαζκφο αληαπφθξηζεο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

δπλαηφηεηα 

πηζηνπνίεζεο ηεο 

παξερφκελεο γλψζεο 

πεξηερφκελν/δηάξθεηα/αμηνιφγεζε 

πνηφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο 

πνηνη δηδάζθνπλ είδνο 

δεμηνηήησλ/γλψζεο 

ζπλζήθεο πνπ 

επηηείλνπλ ηε 

ζηξαηνιφγεζή 

ηνπο/βαζκφο επίγλσζεο 

ηνπ ξφινπ ηνπο 

πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο κε 

θάζκα δξψλησλ/θνξέσλ  

βαζκφο ηξνθνδφηεζεο 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπο απφ 

δηεζλή/επξσπατθά/ηνπηθά 

δεδνκέλα 

ηη αλακέλνπλ 

κειινληηθά/αληηιήςεηο 

γηα ηηο κεηαβνιέο ζην 

θνηλσληθφ & 

πνιηηηζκηθφ πεδίν 

κάζεζε; εθπ/ζε;…ή 

«θαηαλάισζε»; 
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                                 Γλσξίζκαηα ζπκκεηερφλησλ/ εθπαηδεπνκέλσλ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ειηθία ζηφρνη/επηδηψμεηο/πξνζδνθίεο  

 

θχιν ρξνληθφ δηάζηεκα αληαπφθξηζε εθπ/ζεο ζε ζηφρνπο 

πιαίζην δεμηνηήησλ 

(επάγγεικα; ειεχζεξνο 

ρξφλνο; αλάγθεο πεξαηηέξσ 

εθπ/ζεο; 

απηνπξαγκάησζε;ζπκκεηνρή 

ζηα θνηλσληθά;επειημία 

πξνζαξκνγήο ζε λέα 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά 

δεδνκέλα;) 

επηινγή είδνπο θνξέα/ γηαηί; ζπκκεηνρή «ειεχζεξε»; θαηφπηλ «πηέζεσο»; 

πεξηερφκελν/δηάξθεηα 

επηκφξθσζεο 

νπηηθή αλνηρηφηεηαο ησλ 

πεδίσλ κάζεζεο/ επέιηθηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε πεδία 

κάζεζεο πιένλ πξνζθεξφκελα 

πην ―αλνηρηά‖ 

καζαίλσ; εθπαηδεχνκαη; «αγνξάδσ» γλψζε; 
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Παξάξηεκα ΙΙΙ 

Πξσηφθνιια ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ζπληνληζηέο/πάξνρνπο ησλ θνξέσλ 

Δθθψλεζε: αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ πξνζπκία ζαο λα κνπ παξαρσξήζεηε απηή ηε ζπλέληεπμε 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δίλαη κία πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε δηα βίνπ κάζεζε 

ζήκεξα ζηελ Διιάδα. 

Ζ γλψκε ζαο είλαη ζεκαληηθή δηφηη ν θνξέαο ζαο νξγαλψλεη πνηθηιία πξνγξακκάησλ θαη εθηηκψ φηη 

παίδεηε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Θα ζαο απεπζχλσ θάπνηεο εξσηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο ζαο θαη 

πινπνηεί ηα πξνγξάκκαηά ηνπ. 

Πξψηνο άμνλαο  

                θνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα σο πξνο ηελ θαηάξηηζε 

1.Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη ζαο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε λα 

αζρνιεζείηε κε ηε ζρεδίαζε θαη ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο;  

 

2. Πψο ζα πεξηγξάθαηε ην βαζηθφ θίλεηξν ηεο εκπινθή ζαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο; Ήηαλ, γηα παξάδεηγκα, αλάγθε γηα λέα επαγγεικαηηθή δηέμνδν, γηα ηθαλνπνίεζε 

επαγγεικαηηθψλ θηινδνμηψλ ή πξφθεηηαη γηα δηνξαηηθή καηηά ζην ηη ρξεηάδεηαη θαη απαηηεί ε αγνξά 

εξγαζίαο ζήκεξα; Ήηαλ θάηη άιιν; 

 

3. Θα ήζεια λα κνπ πείηε εάλ, ζε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο, ηηο επηινγέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ζαο. 

4. ε πνηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ απεπζχλεζηε; Απεπζχλεζηε ζε λένπο, ζε γπλαίθεο, ζε άλεξγνπο, ζε 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ελδηαθέξνληαη λα θαηαξηίζνπλ ην πξνζσπηθφ 

ηνπο;  

Δίλαη θάπνηα απφ απηέο ηηο νκάδεο θπξίαξρε; Πφζν αιιάδεη πνζνηηθά ή πνηνηηθά ε ππεξνρή κίαο 

νκάδαο αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ηηο πεξηζηάζεηο; 
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Γεχηεξνο άμνλαο 

           Η ζρέζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο κε ην θνξέα 

1.Οη αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν είλαη ηαρχηαηεο. 

Πηζηεχεηε φηη έρνπλ αληίθηππν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηε ζπλδένπλ κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο; Γηα 

παξάδεηγκα κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ή κε ηε δηαρείξηζε ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο πνπ κπνξεί λα 

αθνξά ηελ εξγαζία, ηα νηθνγελεηαθά ζέκαηα; 

2.Nνκίδεηε φηη ε πνιππινθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο αηφκσλ θαη νκάδσλ, ή ηνπο 

ελεξγνπνηεί λα αλαδεηήζνπλ ελδηαθέξνπζεο πξνθιήζεηο;  

3. ε πνην βαζκφ βιέπεηε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνρή δηα βίνπ εθπαίδεπζεο; Πψο ην θξίλεηε; 

4.Θεσξείηε φηη ε πνιηηεία ή άιινη θνξείο ζήκεξα ελζαξξχλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηα άηνκα λα έρνπλ 

ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο; ε πνην βαζκφ λνκίδεηε φηη ππάξρεη 

πξαγκαηηθφο δηάινγνο γηα απηφ ην ζέκα κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα; 

5. Θεσξείηε φηη ε γλψζε πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε; Aλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Αλ φρη, ζα κπνξνχζαηε λα κνπ 

αλαθέξεηε θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππάξμεη έλα δηαβαζκηζκέλν πιαίζην πηζηνπνίεζεο;   

6. Πνηνο είλαη ν θνξέαο πνπ παξέρεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δηθψλ ζαο πξνγξακκάησλ;  

 

Σξίηνο άμνλαο 

                Σν πξνθίι ησλ θαηαξηηδφκελσλ θαη ε ζρέζε κε ην θνξέα 

1.Θεσξείηε φηη ηα πξνγξάκκαηά ζαο είλαη επξέσο γλσζηά; Τπάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ην θνηλφ 

γηα ηα πξνγξάκκαηα; ε ηη βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν ηα άηνκα αλαδεηνχλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο;   

2. πκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν άληξεο ή γπλαίθεο; 

3. Πνηεο είλαη νη ειηθίεο πνπ πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα πξνγξάκκαηά ζαο; Γηαηί, λνκίδεηε, 

φηη επηιέγνπλ ηα δηθά ζαο πξνγξάκκαηα; 

 

4. Ζ δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνσζεί ε ηδέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο λνκίδεηε φηη 

επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ αηφκσλ; Πψο πηζηεχεηε φηη δηαρεηξίδνληαη 

ηα άηνκα ηελ αλάγθε λα ζπλδπάζνπλ ηελ εξγαζία κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπ θφξηνπ πνπ, 
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ελδερνκέλσο, πξνθχπηεη απφ απηφ; 

5. Θεσξείηε φηη ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα ζηαζεξή εξγαζία;  

6. Έρεηε δηαπηζηψζεη αιιαγέο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα πξφγξακκα δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο; Πψο εθδειψλνληαη απηέο 

νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, π.ρ. κηινχλ κε ελζνπζηαζκφ, απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ πεξαηηέξσ 

ζπνπδέο; 

 

Σέηαξηνο άμνλαο 

                                       Υαξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηψλ 

1.Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πνηα είλαη ηα πξνζφληα πνπ εζείο 

αλαγλσξίδεηε σο ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηιέμεηε; 

2. Πξνβιέπεηε δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζηα θαζήθνληα θαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή; 

3. Θα κπνξνχζαηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ θχξην ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην θνξέα 

ζαο; πκκεηέρεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ή επηθνξηίδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ην έξγν ηεο πινπνίεζεο;  

4. Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη λα δηαηεξείηαη έλαο αλνηρηφο δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ην θνξέα; Με πνηνπο ηξφπνπο πξνσζείηε 

εζείο απηή ηελ ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο; 

5. Δλζαξξχλεηε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε επξχηεξα επαγγεικαηηθά δίθηπα ή ζε 

πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ ή ζε άιιεο ζρεηηθέο δξάζεηο;  

6. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ; Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζείηε αθξηβψο; 

 

Πέκπηνο άμνλαο 

                       Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

1.Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εζείο πινπνηείηε αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ηνπο βαζηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ρξνληθή ηνπο δηάξθεηα; Θα κπνξνχζαηε λα κνπ 

δψζεηε έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα; 
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2. ε πνην βαζκφ επηδηψθεηε ν αξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ λα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα γθάκαο επηινγψλ ζηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζην θνξέα ζαο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ;  

3. Αμηνπνηείηε ηε καζεζηαθή εκπεηξία θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζαο; Με πνηνλ ηξφπν θάλεηε 

δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο; 

4. ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο λέσλ πξνγξακκάησλ ηη άιιν ιακβάλεηαη ππφςε;    

5. Αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλεηε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο ηη άιινπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζα αλαπηχζζαηε πέξα απφ ηα φξηα ηεο θαηάξηηζεο; Γηα 

παξάδεηγκα ζα ζαο ελδηέθεξε ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο δεηεκάησλ πγείαο ή ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ;  

6. Απφ ηελ εκπεηξίαο ζαο, ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηά ζαο επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε απηά; Πψο ρεηξίδεηαη ν θνξέαο ην δήηεκα ηνπ θφζηνπο κε δεδνκέλε θαη ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε; Με πνηνπο ηξφπνπο δηεπθνιχλεηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

ζπκκεηνρή ηνπο;  

7. Καιιηεξγείηε ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε αληίζηνηρνπο θνξείο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ; Θα κπνξνχζαηε λα κνπ δψζεηε νξηζκέλα παξαδείγκαηα; 

 

Έθηνο άμνλαο 

                                     Πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ 

1.Δίλαη ζηα άκεζα ζρέδηά ζαο λα εκπινπηίζεηε ηα πξνγξάκκαηά ζαο; ε ηη άμνλεο ζα ζηεξίμεηε ηελ 

πξνζπάζεηα απηή; 

2. Ση ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο δηαζέηεη ν θνξέαο ζαο γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ή 

νξγαληζκψλ; 

3. Δπηδηψθεηε λα επεθηείλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο ζαο; Αλ λαη κε πνηνπο άιινπο θνξείο, κε πνηνπο ηξφπνπο 

θαη γηα πνηνπο αθξηβψο ιφγνπο; 

4. Πψο ζα πεξηγξάθαηε ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ 

Διιάδα ηα επφκελα ρξφληα; 
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Έβδνκνο άμνλαο 

                                             Έλλνηεο θαη ζηάζεηο 

1.Πνην πεξηερφκελν ζα απνδίδαηε ζηελ έλλνηα «θαξηέξα» θαη πψο αληηιακβάλεζηε ηε «ζηξαηεγηθή 

θαξηέξαο»;  

2. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο «θαηλνηνκία» ζην ρψξν εξγαζίαο; Μπνξείηε λα κνπ δψζεηε θάπνηα 

παξαδείγκαηα; 

3. ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο αληηιακβάλεζηε ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εξγαζία πεξηζζφηεξν σο δηθαίσκα ή σο επθαηξία; Πξαθηηθά πψο αληηθαηνπηξίδεηαη ε αλάινγε νπηηθή 

ζηα πξνγξάκκαηά ζαο; 

 

Γειηίν πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

Φχιν: Άληξαο   

           Γπλαίθα  

Ηιηθία: θάησ ησλ είθνζη 

             20-30                    

             30-40                    

             40-50                    

             50-60 

            άλσ ησλ 60           

πνπδέο/Καηάξηηζε:  

Πηπρίν/-α                 : ………………………………………………………………… 

                                   ………………………………………………………………… 

                                   …………………………………………………………………  

Δηδηθφηεηα               : …………………………………………………………………. 

                                    ………………………………………………………………….. 

                                    ………………………………………………………………….. 

Δπηκφξθσζε            : …………………………………………………………………. 
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                                   …………………………………………………………………... 

                                   …………………………………………………………………...  

Δξγαζηαθή εκπεηξία: ……………………………......................................................... 

                                   …………………………………………………………………... 

                                   …………………………………………………………………... 

Γξαζηεξηνπνίεζε ζην θνξέα 

Θέζε ζην θνξέα      : ………………………………………………………………….. 

                                   …………………………………………………………………... 

Δξγαζηαθή ζρέζε    : εξγνδφηεο/κφληκνο ππάιιεινο/ζπκβαζηνχρνο/ 

                                   εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο  

                                   (Παξαθαιψ ππνγξακκίζηε ηελ θαηάιιειε επηινγή) 

Γηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην θνξέα : ………………………………………… 

Δξγαζηαθή ζρέζε κε άιινπο θνξεία δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Παξάιιειε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε :  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Κσδηθφο αξηζκφο ζπλέληεπμεο: … (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή) 
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Παξάξηεκα IV 

 Πξσηφθνιια ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ θνξέσλ 

Eθθψλεζε: Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πνιχηηκε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. Σν 

εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο έρεη, θαηά ηε γλψκε κνπ ηδηαίηεξν βάξνο, θαη 

ρξεηαδφηαλ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έξεπλα. Ζ εκπεηξία, ε δεκηνπξγηθφηεηα, νη επαγγεικαηηθέο 

αλεζπρίεο θαη ε ακθίδξνκε ζρέζε κε ηα θαηαξηηδφκελα άηνκα είλαη ζηνηρεία πνπ αμίδνπλ ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ δηα βίνπ κάζεζε είλαη κηα θαηλνχξηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη 

κε αλζξψπηλν πιηθφ ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο αλζξψπσλ ζε έλα 

πεδίν πνπ παξακέλεη αθφκε λεπξαιγηθφ θαη είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ δπλεηηθά ηνπιάρηζηνλ είλαη πεγή 

επθαηξηψλ. Καηά ζπλέπεηα ε ζπλνκηιία καο ζα εζηηάζεη ζε παξάγνληεο φπσο ην επαγγεικαηηθφ ζαο 

πξνθίι, ζηε ζρέζε ζαο κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, ζε πηπρέο ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ζε 

πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ.  

 

Πξψηνο άμνλαο 

                                           Δπαγγεικαηηθφ πξνθίι 

1.Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέμαηε λα αζθήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα;  

2. Ζ δηδαθηηθή ηδηφηεηα είλαη ε κνλαδηθή επαγγεικαηηθή ζαο ελαζρφιεζε απηφ ην δηάζηεκα ή θάλεηε 

θαη θάηη άιιν;  

3. Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εκπινπηίδεηε ηηο 

επαγγεικαηηθέο ζαο δεμηφηεηεο; Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα εζάο αιιά θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγάδεζηε; 

4. Πψο αληηιακβάλεζηε, ή πψο ζα ζέιαηε λα αληηιακβάλεζηε ηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν ζαο: σο 

ζπληνληζηή, σο εκςπρσηή, σο κεηαδφηε γλψζεσλ; 

5. Αλαθέξεηε έλα ζηνηρείν ην νπνίν ζαο δεκηνπξγεί ηδηαίηεξν άγρνο θαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν ζαο 

πξνθαιεί ηδηαίηεξε ραξά φζνλ αθνξά άμνλεο ηνπ επαγγέικαηφο ζαο. 

6. Γεκηνπξγείηε δίθηπν αληαιιαγήο πξαθηηθψλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο ή κε ηνπο ηζχλνληεο 

επξχηεξα ηνπ θιάδνπ ζαο;  

7. Δπηρεηξείηε ηε δηάρπζε ησλ πξαθηηθψλ ζαο κέζσ δεκνζηεχζεσλ, έξεπλαο, παξνπζίαο ζηα ΜΜΔ, 

ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ; 

8. Δπηζπκείηε λα καζαίλεηε ζηνηρεία ηεο δσήο ησλ θαηαξηηδφκελσλ; Ννκίδεηε φηη κία θαιχηεξε 

γλσξηκία κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο έρεη πξνζηηζέκελε αμία γηα εζάο θαη γηα ηνπο ίδηνπο; 
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9. Αληηιακβάλεζηε ηε κάζεζε σο δηαξθή νηθνδφκεζε ή σο έλα πεξηζηαζηαθφ ζπκβάλ κε εξγαιεηαθή 

αλαθνξά; 

10. Ζ επαγγεικαηηθή απηεπάξθεηα ηζνδπλακεί κε ηελ πξνζσπηθή απηεπάξθεηα; Ση λνκίδεηε; 

 

Γεχηεξνο άμνλαο 

                     Η πξνζέγγηζε γλσξηζκάησλ ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

1.Τπνζηεξίδεηαη φηη ε αλαβάζκηζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα 

ρξεηάδεηαη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ θαιπηέξεπζε ζπλνιηθά ησλ δηάθνξσλ πηπρψλ ηεο δσήο ελφο 

αηφκνπ, φπσο είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ή ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. Δζείο ηη πηζηεχεηε; 

Δίλαη θάηη πνπ πξνσζείηε ή πνπ ζα ζέιαηε λα πξνσζήζεηε ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο; 

2. Οη θαηαξηηδφκελνη έξρνληαη ζε επαθή κε πξαγκαηηθά θνηλσληθά ζέκαηα ψζηε λα αλαδχνληαη νη 

ζηάζεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο; Δίλαη, πηζηεχεηε, κέξνο ηεο καζεζηαθήο θνπιηνχξαο; Δπηηξέπεη 

ηξφπνλ ηηλά έλα είδνο ζπκκεηνρήο ζηελ θαζεκεξηλή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ; 

3. Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, παξνπζηάδνπλ, λνκίδεηε, δηαθνξέο νη θαηαξηηδφκελνη κε ην αλ 

παξαθνινπζνχλ αηνκηθφ ή νκαδηθφ πξφγξακκα;  

4. Με αθνξκή μαλά ηελ εκπεηξία ζαο, παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο, θαη ηη είδνπο, άηνκα κε ρακειφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ή κε ρακειέο δεμηφηεηεο ή ζε καθξνρξφληα αλεξγία; 

5. Ζ επηθέληξσζε ζηελ αηνκηθή επίδνζε γελλά, θαηά ηε γλψκε ζαο, αζέκηην αληαγσληζκφ; Γεκηνπξγεί 

ηπρφλ δηρνηνκηθά ζρήκαηα φπσο «εγψ- ν άιινο», «εγψ- ν αληίπαινο»; 

6. Οη θαηαξηηδφκελνη αλαθέξνπλ εάλ κνηξάδνληαη ηελ εκπεηξία ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζήο ηνπο κε 

άιινπο; Με ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηνπο θίινπο ηνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο; 

7. Μέρξη πνην βαζκφ, θαηά ηελ άπνςή ζαο, είλαη σθέιηκε ε θαιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ 

θαηαξηηδφκελνπ; Τπάξρεη ε επίγλσζε θαη εθ κέξνπο ζαο θαη εθ κέξνπο ησλ θαηαξηηδφκελσλ φηη ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πιένλ είλαη ηφζν ζχλζεηα πνπ απαηηνχλ κεηαμχ άιισλ δηαξθή ελεκέξσζε 

θαη αλαπηπγκέλε θξηηηθή ζθέςε; 

8. Ση λνκίδεηε; Ζ ηθαλφηεηα έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία κε ηε δεμηφηεηα; 
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Σξίηνο άμνλαο 

            Η πξνζέγγηζε δηαζηάζεσλ ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ 

1.Σα πξνγξάκκαηά ζαο αλαπξνζαξκφδνληαη ιεπηνκεξψο αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ, φπσο ην θχιν, ε ειηθία, νη πξνεγνχκελεο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο; 

2. Ο ρψξνο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζαο αμηνινγείηαη σο πξνο ηελ πιηθνηερληθή ηνπ επάξθεηα 

θαη ην ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα; Δπηιέγεηε ε δηάηαμε ηνπ ρψξνπ λα δηαθέξεη κε ην αλ ην πξφγξακκα 

απεπζχλεηαη ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ επίπεδν; 

3. Με πνηα θξηηήξηα θαζνξίδεηε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθνχλ ηα πξνγξάκκαηά ζαο; ηελ 

πεξίπησζε πινπνίεζεο λέσλ πξνγξακκάησλ ηη άιιν ιακβάλεηαη ππφςε;   

4. Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ηνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο αμηνπνηείηε φηαλ θηηάρλεηε ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζαο; Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζεκαληηθνί; 

5. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ζαο ιακβάλεη ππφςε ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

ρψξαο; ε κία ηέηνηα πεξίπησζε ζπλεξγάδεζηε εζείο κεκνλσκέλα ή ζπλνιηθά  ν θνξέαο κε άιινπο 

αλζξψπνπο ή νξγαληζκνχο είηε ηνπ δεκφζηνπ είηε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα; 

6. Ννκίδεηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα αθφκε πην εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ή γηα πην ζπλεθηηθά 

πξνγξάκκαηα; Φηάλεη ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ή ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί 

ζε πην πνιιέο δηαζηάζεηο ψζηε ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε λα απαληνχλ ζε θνηλσληθά αιιά θαη 

αηνκηθά πξνβιήκαηα; 

 

Σέηαξηνο άμνλαο 

                                     Πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ 

1.Θα ζέιαηε λα αιιάμεη θάηη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο φζνλ αθνξά ηα είδε, ηηο δνκέο θαη ηε 

κεζνδνινγία ηεο παξερφκελεο κάζεζεο; Πνηα αιιαγή λνκίδεηε φηη ζα βειηίσλε, γηα παξάδεηγκα, ηηο 

δνκέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο; 

2. Αο έξζνπκε ζε πνην πξνζσπηθφ επίπεδν. Θα ζέιαηε λα αιιάμεηε θάηη πνπ αθνξά ηνπο θαζεκεξηλνχο 

φξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο δσήο; 

3. Με πνηνλ ηξφπν λνκίδεηε φηη ζα αλαβαζκηδφηαλ ε ζρέζε ζαο κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο; Τπάξρεη 

θάπνηα θνηλσληθή νκάδα ηελ νπνία δηαρεηξίδεζηε θαιχηεξα ζε ζρέζε κε κία άιιε; 
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Πέκπηνο άμνλαο 

                                             Έλλνηεο θαη ζηάζεηο 

1. Ση εξκελεία δίλεηε ζηελ έλλνηα «θαξηέξα» θαη πψο αληηιακβάλεζηε ηε «ζηξαηεγηθή θαξηέξαο»; 

2. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο «θαηλνηνκία» ζην ρψξν εξγαζίαο; Μπνξείηε λα κνπ δψζεηε θάπνηα 

παξαδείγκαηα; 

 

Γειηίν πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

Φχιν: Άληξαο   

           Γπλαίθα  

Ζιηθία: θάησ ησλ είθνζη 

             20-30                    

             30-40                    

             40-50                    

             50-60 

            άλσ ησλ 60           

 

Πεξηνρή δηακνλήο: λνκφο Αηηηθήο  

                                άιινο               

 

πνπδέο/Καηάξηηζε:  

Πηπρίν/-α: ……………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………… 

Δηδηθφηεηα: …………………………………………………………….. 
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                    …………………………………………………………….. 

Δπηκφξθσζε: …………………………………………………………… 

                       …………………………………………………………… 

                       …………………………………………………………… 

Δξγαζηαθή εκπεηξία: …………………………………………………… 

                                    …………………………………………………… 

                                   ……………………………………………………. 

                                   ……………………………………………………. 

 

 

Γηάζηεκα πνπ εξγάδεζηε ζηνλ θνξέα: ……………………………………. 

Δξγαζηαθή θαηάζηαζε:  κφληκνο 

                                        ζπκβαζηνχρνο 

 

Κσδηθφο αξηζκφο ζπλέληεπμεο: ……. (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή) 
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Παξάξηεκα V  

 πλέληεπμε κε ηνλ πάξνρν ηνπ θνξέα Β 

 

Θα κπνξνχζαηε λα κνπ πεξηγξάςεηε ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη ζαο νδήγεζαλ ζηελ απφθαζε λα 

αζρνιεζείηε κε ηε ζρεδίαζε θαη ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο; 

Ο θχξηνο ιφγνο- λα ζνπ πσ γηα φια ηα series πνπ απνθαζίζακε ζαλ εηαηξεία λα βγάινπκε κπξνζηά -  

επεηδή by default θαη ε εηαηξεία αζρνιείηαη κε εηαηξείεο εε… θαη ην βαζηθφ θαη πξσηαξρηθφ θνκκάηη πνπ 

είρε ήηαλε έλα κεγάιν job board γηα εχξεζε εξγαζίαο αλζξψπσλ νη νπνίνη ςάρλνπλε, απηφ πνπ είραλε 

ζαλ φξακα ηα παηδηά ήηαλε λα ζηεζεί θαη έλα θνκκάηη ην νπνίν ζα ππάξρεη, θαη ην εθπαηδεπηηθφ, γηα 

θάπνηνπο νη νπνίνη κπαίλνπλε ζε εηαηξείεο ηψξα θαη ζέιαλε θάπνηα έμηξα γλψζε ε νπνία ζα ήηαλ up-to-

date. Δεε… φινη νη εηζεγεηέο θαη νη πεξηζζφηεξνη πνπ έρνπκε είλαη επαγγεικαηίεο, δνπιεχνπλ, είλαη 

δηεπζπληέο, είλαη HR directors, είλαη logistic managers, δειαδή δελ έρνπκε πάεη ζ’ έλα θιαζίθ 

αθαδεκατθφ, έρνπκε πάεη ζην πψο δνπιεχεη ζήκεξα ε αγνξά. Καη εε… βάζεη θξίζεο, δπζθνιηψλ, 

επθνιηψλ, whatever, εε… απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη θαηά θχξην ιφγν είλαη λα πηάζνπκε φινπο ηνπο ηνκείο, 

δειαδή λα έρνπκε IT αλζξψπνπο, λα’ρνπκε αλζξψπνπο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πσιήζεηο, ηκήκαηα πνπ 

είλαη ζην, άηνκα πνπ είλαη ζην PR , λα πηάζνπκε ηνλ θιάδν ησλ μελνδνρείσλ – γηαηί είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ- θαη εε… εθεί πέξα φιν απηφ ην θνκκάηη πνπ ιέκε εμππεξέηεζε, εε… ςπρνιφγνπο, social 

media πνπ είλαη ζηα up ηνπ απηή ηε ζηηγκή, εε.. λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ηνπιάρηζηνλ θάηη λα πνχκε 

ζηελ αγνξά γη’ απηφ ην θνκκάηη. Δεε… απ’ φια απηά ηα θνκκάηηα πνπ βιέπεηο εδψ πέξα εε… πξαγκαηηθά 

πηζηεχνπκε φηη έρνπκε ηνπο θαιχηεξνπο ζηελ αγνξά, νη νπνίνη είλαη εηζεγεηέο, εε… θαη απφ ην feedback 

κέρξη ζηηγκήο πνπ έρνπκε, ok, είλαη πάξα πνιχ ζεηηθφ, πψο έξρεηαη ν θφζκνο, πψο θεχγεη, εε… κε 

ελδηαθέξεη ηελ επφκελε εκέξα λα πάεη λα θάλεη θάηη κ’ απηφ πνπ πήξε. Καη φρη κφλν φηαλ ηειεηψζεη, θαη 

daily. Άξα φιν ην βαζίδνπκε ζ’ έλα θνκκάηη βησκαηηθφ πέξα απφ ην έλα εε… academic πνπ ην ρξεηάδεηαη 

κηα γλψζε… εε… ζα θχγνπλε λα θάλνπλε project, θαιή ψξα φπσο ην έρεηο, γηα λα γπξίζνπλε, λα 

δψζνπλε, λα πάξνπλε κηα πηζηνπνίεζε ζ’ απηφ ην θνκκάηη. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπο πξνθαινχκε λα 

πάξνπλε project θαη κέζα απφ ηηο εηαηξείεο ηνπο θαη λα ηα θέξνπλε εδψ θαη λα πάκε καδί λα θέξνπκε έλα 

απνηέιεζκα, ψζηε λα έρεη θαη κεγαιχηεξε αμία γη’ απηνχο, θαη εμειηθηηθά, θαη λα βιέπεη θαη ε εηαηξεία 

ηελ αμία ηνπ λα θάλεη εθπαίδεπζε γηα θάπνην ιφγν, θαη φρη γηαηί είδα απηφ ην course, κνπ ηελ έδσζε θαη 

ήξζα. Δεε… 

Τπνζέησ, ινηπφλ, φηη ε πξνζπάζεηα λα δψζεηε βησκαηηθφ ραξαθηήξα, φπσο ην ιέηε, ζηα 

πξνγξάκκαηά ζαο, αλαλεψλεη ζπλερψο ην ελδηαθέξνλ ζαο λα ςάρλεηε ηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο; Δίλαη θαη θίλεηξν γηα θαηλνχξηεο δηεμφδνπο επαγγεικαηηθέο, είλαη 

εε… θαη κηα δηνξαηηθή καηηά πάλσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο; ην ηη ρξεηάδεηαη έλαο εξγνδφηεο ηη 

έλαο εξγαδφκελνο, έλαο απαζρνινχκελνο; 

Ναη ζαθέζηαηα. Δίηε πξφθεηηαη γηα personal development θνκκάηηα είηε ζε νηηδήπνηε αθνξά ηνκείο κέζα 

ζε κηα εηαηξεία εε… καο ελδηαθέξεη λα βιέπνπκε life cases. Μ’ απηφ δνπιεχεη ε αγνξά, απηφ ην απαηηεί 
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ηψξα, απηφ θσλάδεη. Σα πεξηζζφηεξα, θαη ζηα παλεπηζηήκηα απηή ηε ζηηγκή έρνπλε κείλεη ζ’ έλα 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν κε θάπνηεο εε… εξγαζίεο, πέξα απφ ηελ ηειεπηαία, ε νπνία βαζίδνληαη ζε cases 

παιηά. Δπεηδή φιν απηφ αιιάδεη θαη πξέπεη λα είκαζηε flexible πάλσ ζ’ απηφ ην, ζ’ απηέο ηηο πεξηφδνπο 

πνπ δνχκε, γη΄ απηφ ππάξρεη απηή ε ινγηθή. Έηζη γίλεηαη ην design. Σψξα πψο κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία 

λ’ απνθαζίζνπκε ηη ζα γίλεη, εε… ηη courses ζα βάινπκε κέζα, ηη ζ’ αθήζνπκε, ηη ζα βγάινπκε, απηφ 

είλαη άιιν θνκκάηη. Γελ μέξσ αλ ζεο λα κπσ.  

Θα κπνξνχζαηε λα κνπ δψζεηε έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα; 

Έρεη νιφθιεξν procedure γηα πνην ιφγν. Απηή ηε ζηηγκή δελ ππήξρε ηφζν πνιχ ην εξγαηηθφ, ην 

counseling,ε λνκνζεζία, δελ ππήξρε εε… ηα λνκηθά γηα κε λνκηθνχο, δελ ππήξραλ απηά ηα ρξφληα θαη 

ηψξα είλαη αλάγθε λα κπνχλε. Άξα, λαη, αθνινπζνχκε, γηα λα ιέκε φηη είκαζηε up-to-date, ην trend ηεο 

αγνξάο. 

Δπνκέλσο κπνξεί λα αιιάμεη έλα πξφγξακκα αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζπγθπξία ή δηάθνξεο άιιεο 

πεξηζηάζεηο. 

αθψο, ζαθψο. 

Θα ζαο πάσ ηψξα, κνπ δίλεηε ηελ επθαηξία λα ζαο ξσηήζσ γηα δχν ηχπνπ πεξηζηάζεηο. Η πξψηε 

αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. ε πνην βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο έρεη επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο 

ζαο, ηηο επηινγέο ζαο θαη ηε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά ηνπ θνξέα ζαο; 

Έρεη επεξεάζεη πνιχ ην θνκκάηη ησλ αλνηρηψλ ζεκηλαξίσλ, γηαηί έλαο individual απηή ηε ζηηγκή δε 

βγάδεη απ’ ηελ ηζέπε λα πάεη λα θάλεη εθπαίδεπζε. Δληάμεη είλαη δχζθνιν, εε… ζπλήζσο ζηα open ζα 

καο έξζνπλε άηνκα απφ εηαηξείεο πνπ ζα ηνπο ην πιεξψζνπλε κε ΛΑΔΚ ή ζα πάξνπκε εθπαηδεπηηθά 

ελδνεηαηξηθά. Σν θνκκάηη ηεο ελδνεηαηξηθήο εθπαίδεπζεο εε… παξαδφμσο έρεη πεξάζεη νηηδήπνηε είρακε 

θαληαζηεί ζε ζηφρν, εε… άξα ε αλάγθε νη εηαηξείεο λα εθπαηδεχνπλε ηνλ θφζκν internal βάζεη ην culture 

πνπ έρνπλε θαη tailor made εθπαηδεπηηθά είλαη κεγάιε. Καη εε… ην trend δείρλεη φηη έρεη αξρίζεη θαη 

αλεβαίλεη πνιχ θαη ην B to C. Ίζσο επεηδή θάλνπκε δηαθνξνπνίεζε; Ίζσο επεηδή έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 

word of mouth γη’ απηφ πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή θαη ην πξνσζνχκε; Σν trend είλαη αλνδηθφ ζ’ απηφ ην 

θνκκάηη. Καη βιέπσ θαη αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη θαη πνπ ηα βάδνπλ απ΄ ηελ ηζέπε ηνπο πηα. Δεε… είλαη 

έλα δείγκα γηα καο, γη’ απηφ πνπ θάλνπκε. 

Μάιηζηα. Η δεχηεξε αθνξά ζηε καζεζηαθή εκπεηξία θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, 

αμηνπνηνχληαη γηα ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ή γηα ηελ πινπνίεζε 

λέσλ; Λακβάλεηε ππφςε ζαο θάηη πνπ ζέινπλ νη θαηαξηηδφκελνη λα ελζσκαησζεί ζε έλα 

πξφγξακκα; 

αθέζηαηα. Γελ κπνξψ λα ιέσ φηη είκαη up-to-date ρσξίο λα ην βάδσ. Καη δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε κηα 

νκάδα, κπαίλνπκε θαη ζε επίπεδν λα ππάξρεη θαη one to one. Δεε… γεληθψο θαη ε ηδηφηεηά κνπ θαη 

θάπνησλ αλζξψπσλ πνπ αζρνινχκαζηε κε ην ίδην θνκκάηη εδψ πέξα, καο βνεζάεη ζην λα θάλνπκε focus 

πάλσ ζην άηνκν, γηαηί ην λα ζνπ δψζσ εζέλα έλα structure generic πψο δνπιεχεη ην customer service 

θαη ηη είλαη θαη πνηα είλαη ηα θνκκάηηα, αλ δελ ην θάλσ adapt πάλσ ζηε δηθηά ζνπ ςπρνινγία δε ζα 
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θέξεηο απνηέιεζκα. Δεε… λα ζνπ πσ 1,2,3,4 ζα ηα’ αθνχζεηο ζήκεξα. Αχξην ζα ην θάλεηο; Σν μερλάλε, 

εεε… ε εκπεηξία κνπ δείρλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζαλ HR πνπ ήκνπλα, φηη έλα εθπαηδεπηηθφ απιά 

structure, αλ δελ ην θάλεη, εε… -εγψ ην ιέσ, ok- αλ δελ ην εγθαηαζηήζεηο κέζα ζηνλ άιιν, απιά δε ζα ην 

θάλεη. Άξα ε εξψηεζε πάληα είλαη, θαη ζην θνκκάηη εηδηθά ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ πνπ έρεη λα θάλεη 

κε εθπαίδεπζε- φρη ζνπ είπα ηη είλαη εμππεξέηεζε- ηη είλαη εμππεξέηεζε γηα ζέλα, γηα λα πάξσ απηφ, λα 

δσ ηη γίλεηαη κ’ απηφ ην πξάγκα θαη λα δσ πψο ζα ζην δψζσ ψζηε λα ην έρεηο ζηε ζπλέρεηα. 

Θέιεηε, ινηπφλ, αλ θαηάιαβα θαιά, ν αξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ λα δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ζηα άηνκα. Ση ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο πξηλ 

πάξνπλ ηελ απφθαζε λα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξφγξακκα ή φηαλ πηα είλαη κέζα ζε απηφ. 

Τπάξρεη πεξίπησζε λα μεθηλήζνπκε κ’ έλα βαζηθφ θνξκφ εε… θαη λα δεκηνπξγήζνπκε παξαθιάδηα απιά 

θαη κφλν λα θαιχςνπκε θάηη ην νπνίν ελδερνκέλσο εκθαλίζηεθε ηψξα. Καη ήδε ζήκεξα πνπ κηιάκε, 

επεηδή εγψ έρσ έλα εθπαηδεπηηθφ, δήηεζα έμηξα ψξεο απφ ηνπο αλζξψπνπο λα έξζνπλ εδψ γηα λα 

θάλνπκε θάηη πνπ είλαη  up-to-date. Δεε… πάληα δίλνπκε ην structure, solutions, εεε… ρεηξηδφκαζηε 

αλάγθεο θαη εεε… αλ, εε… ηα doubts ηα ζπδεηάκε ζηελ επαθή κε ηνλ πειάηε. Δεε.. θαη κεηά θάλνπκε 

design, θάλνπκε ηα θίιηξα. 

Αληρλεχεηαη, δειαδή, ηπρφλ ν αληίθηππνο ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ απφδνζε ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή θαη γεληθφηεξα ζηε δσή ηνπο. 

Θα κηιήζνπκε κε ηνλ πειάηε, ηνλ ππνζηεξίδνπκε, ηνλ ξσηάκε θαη, θαη εε…είλαη εδψ είκαζηε εδψ, είλαη 

εθεί, είκαζηε εθεί. Καηάιαβεο; Πέξα απφ ηα procedures πνπ θάλνπκε ζηελ αμηνιφγεζε. 

ε πνηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ απεπζχλεζηε; Απεπζχλεζηε ζε λένπο, ζε άλεξγνπο, ζε γπλαίθεο, 

ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ελδηαθέξνληαη λα θαηαξηίζνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπο; 

Υκ… έξρνληαη εε… είλαη πεξίεξγν ην split. Eεε… έρεη λα θάλεη αλάινγα θαη κε ην  target group πνπ 

κπνξεί λα θαιχςεη ε ζεκαηνινγία. 

Θα ιέγαηε φηη είλαη κέρξη ζηηγκήο θάπνηα νκάδα πνπ πξνζειθχεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα 

πξνγξάκκαηά ζαο; 

Δεε… Δξγαδφκελνη πνπ ηα πιεξψλνπλ κφλνη ηνπο. Αιιά έξρνληαη θαη θνηηεηέο. Τπάξρνπλ ηίηινη, φπσο 

ζηα social media, trend απηή ηε ζηηγκή. Έξρνληαη θνηηεηέο. Καη άηνκα πνπ ηειεηψλνπλε marketing, θαη, 

θαη, θαη…  

πκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν άληξεο ή γπλαίθεο; 

Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, ην πνζνζηφ πνπ παξαθνινπζεί. Τπήξρε έλα trend ζε 

γπλαίθεο εε… ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε personal development, εε… αιιά φρη, έρεη αξρίζεη θαη 

ηζνξξνπεί. 
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Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, εληνπίδεηε θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ επηιέγνπλ 

αηνκηθά θαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα, θαη ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνζέξρνληαη ιφγσ ηεο επηινγήο ησλ εξγνδνηψλ ηνπο;  

Δεε… Με πάηε ζηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο… εεε… λαη.. δε κ’ ελδηαθέξεη γηαηί είκαη εθπαηδεπκέλνο ζε 

ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Άξα by default ην ζχζηεκα ην δεκηνπξγνχκε εκείο, βιέπνπκε ηηο δπλακηθέο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο θαη απφ’ θεη θαη πέξα νξγαλψλνπκε έηζη θαη ηηο νκάδεο ή αληίζηνηρα έλα αηνκηθφ 

πξφγξακκα. Με ελδηαθέξεη ε αλνκνηνγέλεηα φηαλ ζέισ innovation project γηα λα δσ πψο ζθέθηνληαη νη 

άλζξσπνη, γηαηί θάλνπκε θαη behaviour analysis ζε φια ηα training. Δεε… θαη κ’ ελδηαθέξεη ε 

νκνηνγέλεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλνκνηνγέλεηα ζε απνηέιεζκα. Γειαδή έρσ βάιεη νκάδεο ηειείσο 

αλνκνηνγελείο κε νκνηνγελείο γηα λα δσ αλ ζα ηξέμνπλ ζπγθεθξηκέλν project γηα λα αμηνινγήζσ ην 

result. Δπεηδή βξίζθνκαη ήδε ζην δηδαθηνξηθφ θαη θάλσ έξεπλα ζηε ζπκπεξηθνξά φιν απηφ είλαη data γηα 

κέλα. Δίλαη πιεξνθνξία. Άξα by default, λαη, ην έρνπκε απηφ κέζα ζηα εθπαηδεπηηθά. 

Θεσξείηε φηη ηα πξνγξάκκαηά ζαο είλαη επξέσο γλσζηά; Τπάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ην 

θνηλφ γηα ηα πξνγξάκκαηα; ε ηη βαζκφ θαη κε πνηνλ ηξφπν ηα άηνκα αλαδεηνχλ ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο;  

Ναη είλαη. Δίλαη ηα open ζεκηλάξηα, νη εκέξεο θαξηέξαο, νη εθδφζεηο, ηα social media θαη νη επξχηεξεο 

ζπλεξγαζίεο καο.   

Αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλεηε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο ηη άιινπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζα αλαπηχζζαηε πέξα απφ ηα φξηα ηεο θαηάξηηζεο; 

Γηα παξάδεηγκα ζα ζαο ελδηέθεξε ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο δεηεκάησλ πγείαο ή 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ή αθφκε λα απεπζπλζείηε ζε ιεγφκελεο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο; 

Ναη ηα θάλνπκε απηά. Έηζη θη αιιηψο απηά είλαη ην άιιν κνπ θνκκάηη. Απηφ είλαη ην δηθφ κνπ θνκκάηη. 

Καη θνηηάσ ζε φ,ηη εθπαηδεπηηθφ ππάξρεη, θαη γη’ απηφ ζπδεηάσ γηα ην θνκκάηη ην βησκαηηθφ, λα 

κπαίλνπλε κέζα. αθέζηαηα παίξλνπκε ην creativity ηνπ θφζκνπ κέζα απ’ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, ψζηε λα 

πεξλάεη θαιά ζε κία δνπιεηά γηα λα είλαη θαιά αιινχ, λα πεξλάεη θαιά αιινχ γηα λα είλαη θαιά ζηε 

δνπιεηά. Δεε… ην ςάρλνπκε κε ηα δηάθνξα series, εεε… stress management, body language, dress code, 

πξνζσπηθή πγηεηλή…εε.. φ,ηη βξίζθεη ν θφζκνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ… θαη εεε…. ρκ… ην ςάρλνπκε. 

Ήδε αζρνινχκαζηε, εε… είκαζηε ζε πξνγξάκκαηα αλζξψπσλ κε ςπρηθέο αζζέλεηεο, θαη ζ’ απηφ ην 

θνκκάηη, εε… ην ζέκα εθπαίδεπζε είλαη έλα, δελ μέξσ, είλαη ζαλ ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε. Θεσξψ φηη 

θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα εμειίζζεη απηφ πνπ ππάξρεη, εε.. θη επεηδή κε ηηο ζεσξίεο δελ θάλνπκε θχθινπο 

ζ’ απηή ηε δσή, δνχκε ζ’ έλα ζπεηξνεηδέο ζχκπαλ, δελ ππάξρεη πεξίπησζε, εεε… πξέπεη ν θφζκνο λα 

ζηακαηήζεη λα πεξλάεη ζην θεθάιη ηνπ εληνιέο γηα ην ηη δελ κπνξεί λα θάλεη. ινη ζπδεηάκε φηη θάλνπκε 

θχθινπο ζ’ απηή ηε δσή. By default δελ θάλνπκε θχθινπο, γηαηί φηαλ μαλαπάο ζηνλ θχθιν ε γλψζε πνπ 

έρεηο απνθηήζεη απφ’ δσ πέξα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή, άξα πνηέ δελ είζαη ζην ίδην ζεκείν. Δίζαη 

εμειηθηηθφο, ζεο δε ζεο, ην ζέκα είλαη πνηνο κπνξεί λα η’ απνδερηεί γηα λα πάεη ιίγν πην’ θεη. Η γλψζε 

λαη, είλαη γηα λα κνηξάδεηαη. Καη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θηιηξαξηζηεί είλαη απηνί πνπ ην θάλνπλ. Καη πψο 

εμειίζζνληαη απηνί, ζ’ απηφ ην θνκκάηη. 
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Οη αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ, ην πνιηηηθφ, ην θνηλσληθφ επίπεδν, ζην πνιηηηζκηθφ είλαη ηαρχηαηεο 

θαη απξφβιεπηεο. Οπφηε πηζηεχεηε φηη έρνπλ αληίθηππν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλαο άλζξσπνο 

αληηιακβάλεηαη ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπλδέεη κε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. 

Σνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ηα νηθνγελεηαθά ζέκαηα, ηo εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ. 

Ναη ζαθέζηαηα. Θα ζνπ θέξσ έλα παξάδεηγκα, γηα ηελ επίγλσζε απηή. Έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη ρσξίο 

δνπιεηά, άλεξγνο. Θα ζνπ πσ φηη θάλσ delete φηαλ αθνχσ δηθαηνινγίεο ηχπνπ «δελ κπνξψ λα βξσ 

δνπιεηά». Έρσ κάζεη απφ ηε δνπιεηά κνπ, θαη ζην ςπρνζεξαπεπηηθφ, λ’ αθνχσ ζπλέρεηα δηθαηνινγίεο 

γηαηί δελ κπνξείο λα θάλεηο θάηη. Γε κ’ ελδηαθέξεη γηαηί δελ κπνξείο, κ’ ελδηαθέξεη ηη κπνξείο λα θάλεηο. 

Άξα είλαη εθ θχζεσο ε δηθαηνινγία delete απφ κπξνζηά κνπ γηα λα θάηζσ λα ζθεθηψ αλ κνπ πνπλ φηη 

εγψ έρσ έλα ζέκα, π.ρ. νηθνγελεηαθφ, ok αλ είλαη αλσηέξαο βίαο ή κε δηαβάζκαηνο, ok πάξε κία βδνκάδα 

παξαπάλσ απφ ηνπο άιινπο θαη θέξ’ ην. Μέζα ζε κηα βδνκάδα θαη κηζή σξίηζα λ’ αζρνιεζείο θάηη ζα 

βξεηο. Γε ζέιεη pressure, ην πεξηζζφηεξν, επεηδή κέλνπκε ζην θνκκάηη ην βησκαηηθφ, γίλεηαη κέζα. 

 

Δίπαηε φηη ε εθπαίδεπζε είλαη ζαλ έλα ζπεηξνεηδέο ζχκπαλ, δηαξθψο δειαδή καο βνεζάεη λα 

εμειηζζφκαζηε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. Ννκίδεηε φηη ε πνιππινθφηεηα πνπ δηαθξίλεη 

ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε εηδηθφηεξα κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο αηφκσλ θαη νκάδσλ ή ηνπο ελεξγνπνηεί λα αλαδεηήζνπλ 

ελδηαθέξνπζεο πξνθιήζεηο; 

Η εθπαίδεπζε είλαη ε ζεκαζία ηνπ θαζέλα, γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηνπο άιινπο. Πξέπεη λα θάηζεηο θαη λα 

ην βξεηο κφλνο ζνπ. Δεε… κπνξείο λα γίλεηο ν leader ηνπ εαπηνχ ζνπ κε πνιιή δνπιεηά, εε… ηη 

κεηαθξάδεηο ζε ηη..εε απηφ. 

Πψο πηζηεχεηε φηη δηαρεηξίδνληαη ηα άηνκα ηελ αλάγθε λα ζπλδπάζνπλ ηελ εξγαζία κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηνπ θφξηνπ πνπ, ελδερνκέλσο, πξνθχπηεη απφ απηφ; 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάλεηο κηα επηινγή θαη επεηδή είκαζηε νη άλζξσπνη γελλεκέλνη γηα λα γελλάκε 

δηθαηνινγίεο, θάλσ κία επηινγή λα θάλσ θάηη, θαη ηε ζηηγκή πνπ θάλσ ηελ επηινγή, παξφιν πνπ μέξσ 

φιν ην info, βιέπσ ζηελ πνξεία φηη δελ είλαη απηφ. Δεε… ’ απηφ, επεηδή είκαη, θαη ν ηξφπνο πνπ 

εθπαηδεπφκνπλα θη εγψ, ήκνπλα άλζξσπνο ηεο ζπλέπεηαο, ηε ζηηγκή πνπ ήηαλε ζηφρνο, δελ κπνξψ λ’ 

αθνχζσ φηη, λαη, ζ’ αθνχζσ φηη είλαη πνιχ… θαη ρηεο πνπ ηνπο δήηεζα θάηη γηα ζήκεξα ήηαλ πνιχ. Ok, 

εε… ζεο ην απνηέιεζκα; ή ζεο ηε δηθαηνινγία γη’ απηφ; Γειαδή γηα λα ηειεηψζσ θη εγψ θάηη ρηεο 

θνηκήζεθα ηξεηο ε ψξα, ψζηε λα εηνηκάζσ απηφ πνπ ζέιαλε γηα λα ην πάξνπλε ζήκεξα γηα λα είλαη ok. 

Άξα βξίζθεηο ρξφλν, επεηδή είκαζηε ζην γξαθείν απφ ηηο 9 κέρξη ηηο 11 ην βξάδπ θάζε κέξα. Βξίζθεηο 

ρξφλν. Κάπνηα ζηηγκή λαη, θάηη άιιν πξέπεη λ’ αθήζεηο λα θάλεηο θάηη άιιν. Έρεη λα θάλεη κε ηα priority. 

Γειαδή ζ’ έλα HR Diploma πνπ έρνπκε ηψξα, λαη έρνπλε πξεζαξηζηεί.  At the end of the day, ην  

knowledge, φκσο, λα ηνπο βιέπσ λα θεχγνπλε, ζα πνχλε «λαη, πηέζηεθα, έθαλα, έδεημα», εε… εκέλα απηφ 

κ’ ελδηαθέξεη. Γε κ’ ελδηαθέξεη λα’ ξζνπλε θαη λα ηνπο ληαληέςσ επεηδή πιεξψλνπλε. Γελ έρσ απηή ηε, 

ηε… θηινζνθία. Θα’ ξζεηο, πιεξψλεηο, ζα πάξεηο πεξηζζφηεξα απφ ηελ αμία απηνχ πνπ πιήξσζεο έηζη θη 

αιιηψο. Καη ζέισ λα ην θάλεηο θη adapt απηφ. Γειαδή θάπνηεο ζηηγκέο γηα λα δψζνπκε θαη ραξηηά 
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ζέινπκε λα δνχκε ηη έρεη γίλεη κ’ απηφ. ε personal development training, ζε θάπνηα πνπ δηδάζθσ εγψ 

δελ παίξλνπλε πηζηνπνίεζε, αλ δε δσ results. Γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο, γηα λα κε γίλεη, εε… 

ππήξρε παιηά ζηελ αγνξά απηφ ην θνκκάηη, γηαηί ζπκάκαη αξθεηά ΙΔΚ- γηαηί είρα πεξάζεη εηζεγεηήο γηα 

ιίγν, αιιά δελ άληεμα ηε λννηξνπία- πνπ δίλαλε ηα ραξηηά θαη κελ ηνπο πηέζεηο, ηνπο έρνπκε εδψ θαη, 

θαη… εεε…. έρσ ηειείσο δηαθνξεηηθή λννηξνπία γηα ηελ εθπαίδεπζε. Με ελδηαθέξεη λα κάζνπλε νη 

άλζξσπνη λα ιχλνπλ πξνβιήκαηα θαη φρη αζθήζεηο, γηαηί ε παηδεία θαη ηα παλεπηζηήκηα ζε βάδνπλ λα 

ιχλεηο αζθήζεηο θη φρη πξνβιήκαηα. Δεε… αλ κπνξψ λα ην θάλσ κέζα απ’ απηφ ην πξάγκα, ζα ην θάλσ, 

θαη ήηαλ ν ιφγνο πνπ μαλακπήθα ζε εηαηξείεο. Γηαηί δε βξηζθφκνπλα Διιάδα, πεγαηλνεξρφκνπλα Λνλδίλν 

θαη εδψ. Δεε.. ήξζα κε απηή ηε ινγηθή θαη κ’ απηή ηε ζπκθσλία. 

Θεσξείηε φηη ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα ζηαζεξή εξγαζία; Απφ 

ηελ εκπεηξία ζαο κία ηέηνηα επηδίσμε έρεη εξγαιεηαθφ ραξαθηήξα ή πξφθεηηαη γηα δηαξθέο 

ρηίζηκν γλψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο; 

Η εθπαίδεπζε είλαη γηα λα κε ζπκαηνπνηείηαη θαηαξράο. Δεε. είλαη ην culture καο, απνηειεί ην θεθάιαηφ 

καο, γηα καο θαη ηνπο άιινπο, ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, εε.. έλαο individual ζπλππάξρεη παληνχ, 

απφ ην ζηελφ πξνζσπηθφ κέρξη… εεε… ην βηνγξαθηθφ πξέπεη λα δείρλεη ην επφκελν πνπ θάλνπκε ζηα 

ελδηαθέξνληά καο θαη ζηα activities, ηη θάλνπκε ηη ζέινπκε λα θάλνπκε, πνχ ζέινπκε λα πάκε κεηά. 

Δπνκέλσο ζαο ελδηαθέξεη λα δηαπηζηψλεηε ηπρφλ αιιαγέο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα πξφγξακκα σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο; Πψο 

εθδειψλνληαη απηέο νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, π.ρ. κηινχλ κε ελζνπζηαζκφ, απνθαζίδνπλ 

λα θάλνπλ πεξαηηέξσ ζπνπδέο; 

Ναη νπσζδήπνηε..εε..ελζαξξχλεηαη ν θαζέλαο, πψο αιιηψο; Καη έηζη αλαπηχζζνληαη ηα παξαθιάδηα πνπ 

ζαο είπα, ε ζπκβνπιεπηηθή, ηα series, νη δηάθνξεο ζπλεξγαζίεο καο γηα λα είκαζηε up-to-date. Αλ δελ 

εθδειψζνπκε πξψηα εκείο πξνζδνθίεο, πψο… εε…θαη είλαη θαη ην εμαηνκηθεπκέλν θαη ην ζπζηεκηθφ θαη, 

θαη εε… ε επαλάιεςε. 

Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, ην θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηά ζαο επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε απηά; Πψο ρεηξίδεηαη ν θνξέαο ην δήηεκα ηνπ θφζηνπο κε δεδνκέλε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε; Με πνηνπο ηξφπνπο δηεπθνιχλεηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπο;   

 αθέζηαηα θαη δηεπθνιχλνπκε. Δεε…πέξα απ’ απηφ ην θνκκάηη, έρνπκε θαη έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη κε 

ηνπο αλέξγνπο, κε δσξεάλ workshops. Specific. Πψο ζα βξνπλ δνπιεηά, ηη ζα γίλεη, ην mental state πνπ 

ρξεηάδεηαη, ζπκβνπιεπηηθή. Δεε… καθάξη λα κπνξνχζακε, λα ππήξραλε πφξνη απφ αιινχ θαη λα θάλακε 

φια ηα εθπαηδεπηηθά έηζη. Γειαδή, ην’ ρσ μαλαπεί, γηαηί θη εγψ θάλσ ςπρνζεξαπεία ζε θφζκν ρσξίο λα 

παίξλσ ιεθηά, λα είρακε θάηη άιιν γηα λα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε πην εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα γηα 

ηνλ θφζκν. Ok, έρνπκε έλα κεγάιν θνκκάηη πνπ ζα ην θάλνπκε έηζη θαη ζα ζπλερίζνπκε λα ην θάλνπκε 

έηζη θαη ην απμάλνπκε φζν πάεη. ,ηη κπνξνχκε λα βγάινπκε πξνο ηα έμσ. 
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Πνην ξφιν παίδεη, πηζηεχεηε, ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ; Δπηπιένλ ζπγθξνηεί ν θνξέαο έλα πιαίζην παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε ελδερνκέλσο 

αηφκσλ; 

Δε… επεηδή έηζη θη αιιηψο κηιάκε γηα βησκαηηθφ, βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ηπγράλεη πάξα πνιιέο θνξέο, 

θαη ζην ιέσ κε πξνζσπηθή εκπεηξία, λα κε ρξεηάδνκαη λα έρσ θάηη. Γηαηί φηαλ αξρίδνπκε λα εγείξνπκε 

πξάγκαηα πνπ είλαη εζσηεξηθά, απηφ πνπ ζπκβαίλεη εθείλε ηε ζηηγκή εζσηεξηθά - γηα λα ζνπ δείμσ ην 

procedure-  αλ είλαη λα δνχκε θάηη, έλα άιιν procedure, external, λαη, ζα ην θάλνπκε. 

Αλ ρξεηάδεηαη π.ρ. ην e-learning; 

Ναη.. ηερλνινγηθά είκαζηε πάξα πνιχ κπξνζηά ζ’ απηφ ην θνκκάηη, δειαδή, λαη,είκαζηε θαη ζε 

πιαηθφξκεο πνπ κπνξνχκε λα εθπαηδεχνπκε παληνχ… εεε… ok , ε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην πιηθφ 

πνπ ζα πάξνπλε νη άλζξσπνη, εε… ζθεθηήθακε θη εκείο θάηη innovative ζ’ απηή ηε θάζε.. εε.. φζνη 

έξρνληαη εδψ λα έρνπλε tablets θαη λα ηα ζηέιλνπλ φια ειεθηξνληθά ζηα mail ηνπο, λα παίμνπλ θαη ιίγν 

ην paperless environment. Δίκαζηε ζε θάπνηα πιάλα γη’ απηφ. Δεε… λαη, απηφ εμειίζζεηαη έηζη θη αιιηψο 

θαη αλάινγα παίξλεηο ην training πνπ θάλεηο. Τπάξρνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ δε ρξεηάδεηαη λα έρεηο 

ηίπνηα. Τπάξρνπλ θάπνηα πνπ ρξεηάδνληαη πάξα πνιιή ηερλνινγία. Γειαδή θαληάζνπ ην social media, 

πξέπεη λα’ ρσ παληνχ ππνινγηζηέο, πψο ζα ην θάλσ; Σν ’ρνπκε. 

Aο κηιήζνπκε ηψξα γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ηνπ θαη πνηα είλαη ηα 

πξνζφληα πνπ εζείο αλαγλσξίδεηε σο ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηιέμεηε; 

Δίκαζηε γχξσ ζηνπο 20 ηνλ αξηζκφ, άιινη κφληκνη, άιινη σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Σψξα φζνλ αθνξά 

ηελ επηινγή, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα έξζεη εηζεγεηήο ρσξίο λα γίλεη demν. Δεε… πξψηα ζέισ λα 

πείζεη εκέλα βαζηθά. Γηαηί, ην μαλάπα, δελ είκαη ζην αθαδεκατθφ, δε κ’ ελδηαθέξεη ε αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε, κ’ ελδηαθέξεη ν άλζξσπνο πνπ ζα έξζεη –γηαηί πεξλψ πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ πέληε 

αηζζήζεσλ- λα κπνξέζεη λα ην θαηαιάβεη απ’ φιεο ηηο αηζζήζεηο. ζν πεξηζζφηεξν ζνπ δψζσ θάηη, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα ην θξαηήζεηο. Ok; Δεε… λαη, ζέισ ηέηνην flexibility. Γηα κέλα ν εηζεγεηήο είλαη 

κέληνξαο, είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ κνηξάδεη θάηη ην νπνίν μέξεη, εεε… αλ δελ κπνξεί λα ην κνηξάζεη θαη 

έξζεη θαη κνπ πεη φηη ην θνηλφ δελ παίξλεη ρακπάξη, απιά δελ είλαη εδψ ηελ επφκελε κέξα. Γελ ππάξρεη 

θνηλφ πνπ δελ θαηαιαβαίλεη, ππάξρεη εηζεγεηήο πνπ δελ κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη. Καη μέξνπλε φηη φηαλ 

έξζνπλε θαη κνπ πνχλε «ην γθξνππ δελ ην’ ρε» ηελ επφκελε κέξα δε ζα’ λαη εδψ. Δίλαη ιεηηνχξγεκα. 

Θα πξνηηκνχζαηε, δειαδή, λα ζαο πεη θάπνηνο εηζεγεηήο ηε δπζθνιία ηελ νπνία αληηκεηψπηζε 

παξά λα ξίμεη ηελ επζχλε ζην εθπαηδεπφκελν θνηλφ ή ζε έλα ζπλεξγάηε ηνπ. 

Μα λαη, ζαθέζηαηα. Καη απηή είλαη θαη ε δνπιεηά κνπ ζε απηή ηε θάζε, εε… κπνξψ λα θάλσ shift ην 

thinking πνπ κπνξεί λα είρε εθείλε ηε ζηηγκή λα δπζθνιεπηεί. Καη πψο απηφ ηνλ δπζθφιεςε πάλσ ζηε 

δνπιεηά ηνπ. Δίλαη θαιχηεξν λα δνπιεχεηο κ’ απηφ παξά λα ξίρλεηο blame ζηνπο άιινπο. Δίλαη πνιχ 

εχθνιν λα έρνπκε δηθαηνινγίεο, εε… θαη είκαζηε πνιχ, γη’ απηφ ιέκε φηη θάλνπκε, πξέπεη. Σν «πξέπεη» ην 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα κελ πνχκε ην «ζέισ» θαη λα κελ πάξνπκε ηελ επζχλε. Άξα ην θέξλσ ζαλ 
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«πξέπεη» γηα λα’ ρσ ηε δηθαηνινγία λα κελ ην θάλσ. Δεε… άξα επεηδή δνπιεχσ θαη πνιχ γισζζνινγηθά 

κε ηελ ςπρνινγία κπνξψ λα πσ ηέηνηα πξάγκαηα. 

Πξνβιέπεηε δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη κε επάξθεηα ζηα θαζήθνληα θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή; 

Οη εηζεγεηέο επηιέγνληαη γηα ηελ επηηπρεκέλε ελαζρφιεζή ηνπο κε ην αληηθείκελν πνπ εηζεγνχληαη. ηελ 

πξάμε φηαλ ην εηζεγνχληαη, ηη είλαη νη εθαξκφζηκεο πξαθηηθέο ηνπο. πδεηάκε, νξγαλψλνπκε καδί, 

δνπιεχνπκε αιινχ θαη λα ην experience. Κη άιια θξηηήξηα. νπ είπα θαη πξηλ… θαη παιηφηεξα ήηαλ 

πνιινί ζηελ αγνξά..φινη κε ζπκβνπιεπηηθή…εε..ζέιεη μεθαζάξηζκα θαιφ. 

πκκεηέρεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξερφκελνπ 

έξγνπ ή επηθνξηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ην έξγν ηεο πινπνίεζεο; 

,ηη δεκηνπξγνχκε, ην δεκηνπξγνχκε κε brainstorming. πλήζσο απηφ εδψ (ζζ.δείρλεη έλαλ πίλαθα) είλαη 

φηαλ καδεχνληαη νη εηζεγεηέο θαη παίδνπκε. Πνχ ζέινπκε λα πάκε, γηαηί ζέινπκε λα πάκε. Δληάμεη at the 

end of the day ζα πάξσ ηελ απφθαζε, απιά είλαη ηφζν open πνπ ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα έρσ βάιεη 

leaders per series, έρσ έλαλ HR director ν νπνίνο κνπ’ θαλε γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο, πάξε, 

ζηήζε. Γνθηκαζηήθαλε, μέξεη ην culture θαη πνχ ζέισ λα ην πάσ, εε… είκαζηε align ζ’ απηφ, ζπκθσλεί 

θαη φιε ε νκάδα πνπ είλαη ζην HR, ζα βγεη. Τπάξρεη άιινο, εγψ έρσ ην personal development, άιινο 

έρεη ην customer experience, έρσ ρσξίζεη leaders ππεχζπλνπο πξνγξακκάησλ, αο ην ζέζσ έηζη. 

Γηαηί έηζη κπνξεί λα ππάξμεη ε επειημία ζην πεξηερφκελν, ην ρξφλν θαη ηε ζηφρεπζε ησλ 

πξνγξακκάησλ, ελδπλακψλεηαη ε ζπλεξγαζία ζαο, πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο, πνπ απ’ 

φηη θαηάιαβα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ζαο; 

Αθξηβψο. Πάξα πνιχ, πάξα πνιχ, εε… θαη έρνπκε θαη θαιχηεξε πιεξνθνξία. ηαλ… δελ έρεη 

δεκηνπξγεζεί, φ,ηη θη αλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ζέκα ησλ αλζξψπσλ πνπ παίξλνπλε κέξνο ζηα 

ζεκηλάξηα θαη ππάξρεη έλα πξφβιεκα, ην line είλαη ζε φινπο, ζε κέλα μερσξηζηά, αιιά ζηελ νκάδα. 

Δλζαξξχλεηε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα ζπκκεηέρεη ζε επξχηεξα επαγγεικαηηθά δίθηπα ή ζε 

άιιεο ζρεηηθέο δξάζεηο; 

Φπζηθά. Γνπιεχνπλ εδψ, έρνπλ δηθά ηνπο πξάγκαηα, γξάθνπλ, ηαμηδεχνπλ ζηελ Διιάδα, έμσ, 

ελεκεξψλνληαη, ελεκεξψλνπλ, θάλνπκε εθδφζεηο, sites, είλαη πάλσ ζην active θνκκάηη πνιχ. Ιζηνξία 

γξάθνπλ νη παξέεο...!; 

ε πνην βαζκφ βιέπεηε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνρή δηα βίνπ εθπαίδεπζεο; Πψο ην θξίλεηε; Δπηδηψθεηε εζείο ηέηνηεο ζπλεξγαζίεο; Αλ λαη, κε 

πνηνπο άιινπο θνξείο, κε πνηνπο ηξφπνπο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο; 

Ναη ζαθέζηαηα. Έρνπκε ηελ Wilson, γηα παξάδεηγκα, είλαη κία ζηηο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία βγαίλεη κέζα 

ζηε δεθάδα ησλ θαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ζε πξνγξάκκαηα leadership θαη sales, εε… δχν άιιεο εηαηξείεο, 

εε.. κε ηελ πνπ είλαη πάξα πνιχ γλσζηή ζηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε, εε… δχν εηαηξείεο ζην εμσηεξηθφ, έλα 
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θνιιέγην εε… personal development, ε άιιε είλαη δηθηά κνπ, απιά επεηδή έηξερα ζην εμσηεξηθφ αξθεηά 

ρξφληα θέξλσ θαη πξνγξάκκαηα εδψ. Δεε… γεληθψο είκαζηε up-to-date, έρνπκε θιείζεη ζπλεξγαζίεο κε 

ην Athens Information Technology, ην ΑΙΣ θαη βγάιακε ην πξψην κεηαπηπρηαθφ ζε tech. Γεληθφηεξα 

είκαζηε κε ζπλδέζκνπο, κε ΜΚΟ… εε… είκαη εηζεγεηήο θαη ζε δεκφζην παλεπηζηήκην, εε.. θαη κηιάκε θαη 

γηα πνιιά πξάγκαηα, γηα παξάδεηγκα είρακε θάπνην παλεπηζηήκην ην νπνίν ήζειε λα θάλνπκε interview 

days, γηα αλζξψπνπο πνπ ηειεηψλνπλ ην κεηαπηπρηαθφ, λα πάκε θαη λα θάλνπκε role plays case studies 

θαλνληθά ζε interviews, λα ηνπο εθπαηδεχζνπκε πάλσ ζε απηφ ην θνκκάηη. Παίξλνπλε ηε γλψζε πηα ηεο 

αγνξάο γηα λα ηελ έρνπλε κέζα ηνπο θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηα παηδηά. 

Ση ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο δηαζέηεη ν θνξέαο ζαο γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ή 

νξγαληζκψλ; 

θεθηείηε φια ηα παξαπάλσ φζα ζαο έρσ πεη. ην κπαιφ καο είλαη ε ζνβαξή εμέιημε θαη πξφηαζε. 

Θεσξείηε φηη ε πνιηηεία ή άιινη θνξείο ζήκεξα ελζαξξχλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηα άηνκα λα 

έρνπλ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο; ε πνην βαζκφ λνκίδεηε φηη 

ππάξρεη πξαγκαηηθφο δηάινγνο γηα απηφ ην ζέκα κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα; 

Κάηη γίλεηαη, αιιά ζέιεη δνπιεηά θαη δνκή. Να ζπλαληεζνχλ άλζξσπνη, εε.. λα ππάξμεη εγεζία κε ηελ 

επξεία έλλνηα. Καη πίεζε θαη αίηεκα απφ ηνλ θφζκν. 

Πψο ζα πεξηγξάθαηε ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ 

Διιάδα ηα επφκελα ρξφληα; 

Έρσ ηελ ίδηα απάληεζε κε ηελ παξαπάλσ. 

Θεσξείηε φηη ε γλψζε πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξνη θνξείο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξέπεη 

λα πηζηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε; Aλ λαη, γηα πνηνπο ιφγνπο; Αλ φρη, ζα κπνξνχζαηε λα κνπ 

αλαθέξεηε θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππάξμεη έλα δηαβαζκηζκέλν πιαίζην 

πηζηνπνίεζεο; 

Δκέλα, φπσο μαλάπα, δε κ’ ελδηαθέξεη λα παίξλνπλ ραξηηά γηα λα ηα παίξλνπλ. Πξνηηκψ λ’ αθνχσ φηη 

πεξλάλε δχζθνια παξά φηη είκαη κεραλή πνπ θφβεη πηζηνπνηήζεηο. Γελ είλαη θαλ ζην δηθφ κνπ 

εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη πνπ θάλσ ζε λεπξνγισζζηθφ πξνγξακκαηηζκφ.. ε…ε αγνξά ην βγάδεη ζε 7 κέξεο, 

εγψ ην βγάδσ ζε 7 κήλεο. Γειαδή, αλ δε δσ λα δηαρεηξίδνληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κε αλζξψπνπο, 

πψο ζα ηνπο δψζσ πηζηνπνίεζε; Καη ζα πάεη θαη ζε αλζξψπνπο, θαη.. ππάξρεη θαη κηα επαηζζεζία. Γελ 

ππάξρεη πεξίπησζε.   

Πνηνο είλαη ν θνξέαο πνπ παξέρεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δηθψλ ζαο πξνγξακκάησλ; 

Γίλνληαη βεβαηψζεηο ζπκκεηνρήο απφ ην site … θαη απφ ην job site-leader … . Δγθεθξηκέλν ην status. Με 

ηα καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα, π.ρ. εγγξάθεζαη ζε παλειιήληνπο ζπιιφγνπο ή παίξλεηο diplomas απφ 

μέλνπο νξγαληζκνχο εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο. 
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Πνην πεξηερφκελν ζα απνδίδαηε ζηελ έλλνηα «θαξηέξα» θαη πψο αληηιακβάλεζηε ηε «ζηξαηεγηθή 

θαξηέξαο»; 

ξακα, δνπιεηά, παξαθίλεζε, θξεζθάδα, γνεηεία. 

Ση ζεκαίλεη γηα εζάο «θαηλνηνκία» ζην ρψξν εξγαζίαο; Μπνξείηε λα κνπ δψζεηε θάπνηα 

παξαδείγκαηα; 

Καιά ηψξα θαη ην CSR, ην social responsibility είλαη κάξθεηηλγθ. Λίγνη θάλνπκε CSR, δελ ην 

αλαθνηλψλνπκε. Μπνξψ λα βγσ αχξην θαη λα πσ φηη ζνπ πξνζθέξσ social responsibility, θάλε απηφ, 

θάλε ην άιιν, πηα είλαη ζέκα κάξθεηηλγθ, ok, εε.. απφ πνιινχο, φρη απ’ φινπο. Γηα λα κελ ην κπεξδεχνπκε 

ην πξάγκα. Δεε… κ’ αξέζεη απηφ ην  openness πνπ έρεη γίλεη ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε, είκαη πνιχ πεξίεξγνο 

γηα ηα results πνπ ζα δνχκε, εε.. γλσξίδσ άλζξσπν ν νπνίνο, λαη, αζρνιείηαη κε εηαηξεία θαηλνηνκίαο θαη 

θάλεη θαηλνηνκία θαη respect γηα ην ιφγν πνπ ηελ θάλεη. αθέζηαηα ν απψηεξνο ζθνπφο φισλ είλαη ην 

θέξδνο, γηαηί ζε ηέηνηεο θνηλσλίεο δνχκε, εεε… θαη ζαθέζηαηα  είλαη έλα απνηέιεζκα λα θάλνπκε έξγν 

γηα θάπνηνπο. Πάληα ππάξρεη κφδα, ηψξα είλαη ην  innovation. Σψξα, εδψ θαη ηξία ρξφληα. Καη CSR. Ok. 

Adaptability απφ καο ζ’ απηφ ην θνκκάηη. Μα θαη ην θνκκάηη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ έρνπκε βγάιεη κε ην  

AIT είλαη innovative, δειαδή είλαη εθπαηδεπηηθφ πνπ ζα πάξνπκε entrepreneurs λα ηνπο εθπαηδεχζνπκε  

κε ηε γλψζε πνπ έρεη έλαο πνπ έρεη κεγάιε εηαηξεία θαη λα βγεη έμσ, ην λα θάλεη  business plan, ην λα 

έρεη  IT knowledge, marketing plan, λα έρεη φ,ηη ρξεηάδεηαη πνπ έρεη κηα εηαηξεία ψζηε λα κπνξέζεη λα 

θέξεη έλα απνηέιεζκα ζαλ individual. Γηαηί απηή ηε ζηηγκή θαηαζηξέθνπκε κε φιν απηφ πνπ γίλεηαη κηα 

κηθξνκεζαία ηάμε, γηαηί δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί ζ’ απηφ ην θνκκάηη, φζνη πεξηζζφηεξνη individuals 

βγαίλνπλ θαη ζηήλνπλ εηαηξείεο ηφζν πην πνιχ δπλακψλνπκε πάιη. Γηα λα κπνξέζεη λα θξαηεζεί 

ηζνξξνπία- γηαηί πάκε ζε κνληέια πνπ επηθξαηνχλ ζ’ φιν ηνλ θφζκν,πινχζηνη θαη θησρνί. Δλψ ε κεζαία 

ηάμε πάληα θξάηαγε ην balance, έρεη αξρίζεη θαη απνδεθαηίδεηαη. Γηαιέγεη κέξνο. Καη μαλαράλεηαη 

ηζνξξνπία. 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο αληηιακβάλεζηε ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εξγαζία πεξηζζφηεξν σο δηθαίσκα ή σο επθαηξία; Πξαθηηθά πψο αληηθαηνπηξίδεηαη ε αλάινγε 

νπηηθή ζηα πξνγξάκκαηά ζαο; 

Σψξα ε εξψηεζε πάεη ζε ξίδα. Δεε… απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη ην ζχζηεκα παηδείαο ην νπνίν, εε… 

εθπαίδεπζε κέρξη θαη ηνπο γνλείο καο. Κη αθφκα έρνπκε ην ίδην. Με κηθξέο αιιαγέο. Γελ κπνξεί λα 

εμειίζζεηαη ε θνηλσλία θαη λα ζ’ εθπαηδεχνπλε ζ’ απηφ ην θνκκάηη ην νπνίν ππήξρε πξηλ ηφζα ρξφληα. 

Άξα μεθηλάκε απφ θάηη πνπ φ,ηη θαη λα ζνπ πσ ηψξα έρεη ξίδα εθεί. Δεε… έλα ηδεαηφ θνκκάηη, ζα ήηαλ, 

λαη, ε θνηλσλία λα ζε εμειίζζεη. Γε ζπκθέξεη ηελ θνηλσλία λα ζ’ εμειίζζεη. Οη άλζξσπνη αιιηψο ζα ήηαλ 

πην έμππλνη, ζα πεγαίλακε ζ’ έλα θνκκάηη δεκνθξαηίαο πνπ δελ ην αληέρνπκε. Γελ ην αληέρνπλ νη 

θνηλσλίεο, δελ ην αληέρνπλ νη θπβεξλήζεηο. Δεε… φρη ην θνκκάηη εθπαίδεπζε θαη εξγαζία είλαη εεε… 

personal. Δγψ πξνζσπηθά ζηε δσή κνπ δελ πεξίκελα πνηέ απφ θαλέλαλ λα θάλεη θάηη. Έζεηα ζηφρνπο 

θαη ηνπο πεηχραηλα. That’s the story. Ση ζέισ λα θάλσ, πφζν θαιά ην θάλσ, πφζν ην πηζηεχσ κνπ’ θεξλε 

απνηέιεζκα. Σψξα λα πεξηκέλσ θάπνηνο λα.. εεε…. είλαη ζαλ ην θνκκάηη ηεο ζξεζθείαο, θάλνπκε ην 

ζηαπξφ καο θαη πεξηκέλνπκε λα ηα ιχζνπκε, αιιά, ηειηθά, ηα ρεξάθηα θαη ην κπαιφ καο ηα θάλεη. Άξα 
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ηνπο ζπκθέξεη, ελψ μέξνπκε ηα ζπζηήκαηα πψο δνπιεχνπλ, ηνπο ζπκθέξεη απηφ ην ζχζηεκα λα κελ είλαη 

ιεηηνπξγηθφ, γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν. Μπαίλνπκε ζε κεγάιε θνπβέληα. 

Η ζπλνκηιία καο έθηαζε ζην ηέινο ηεο. αο επραξηζηψ πνιχ. Να είζηε θαιά. Καιή δχλακε. 

 

 πλέληεπμε κε εθπαηδεπηή ηνπ θνξέα Γ 

 

Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ ζαο ψζεζαλ λα αζρνιεζείηε επαγγεικαηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο; 

 

Θα έιεγα κε ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. ηαλ μεθίλεζα λα αζρνινχκαη πξηλ απφ 23 

ρξφληα δελ ήηαλε σο έηζη. πκπησκαηηθά βξέζεθα ζην ΔΛ.ΚΔ.ΠΑ, ην νπνίνλ έθακε εθπαίδεπζε ζε 

ζηειέρε επηρεηξήζεσλ- εξγαδφκνπλα εγψ ζε επηρείξεζε ζαλ product manager- κνπ δήηεζαλ λα μεθηλήζσ 

λα δηδάζθσ, πήγε θαιά θαη κε κία θεθηεκέλε ηαρχηεηα θαη αγάπε θνηλσληθή γηα ηνπο αλζξψπνπο, 

ζέινληαο λα δίλσ ζηνπο αλζξψπνπο πξάγκαηα - ην ελλνψ απηφ- εεε… πξνζπάζεζα θαη αλαπηχρζεθα 

κέζα ζε απηφ. Αξγφηεξα, ζε αξγφηεξα ζηάδηα, ην 1992, έγηλε κία εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ απφ ην British 

Association of Industrial Education of Bassey κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ήηαλε 

ε πξψηε εθπαίδεπζε πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Δθεί άθνπζα γηα πξψηε θνξά ην 

lifelong learning. Γελ ήμεξα ηη ήηαλε, ήηαλε Άγγινη νη θαζεγεηέο καο θαη ην αγάπεζα αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Αξγφηεξα βξέζεθα ζην κάξθεηηλγθ ηνπ ΟΣΔ, φπνπ δνχιεςα ζα κφλνκνο 7 ρξφληα θαη 

παξαηηήζεθα- γηα ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. πνπ εθεί πιένλ θαηέιεμα φηη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη 

απηφ πνπ κε ελδηαθέξεη πην πνιχ απ’ φια. Γηαηί, ινηπφλ, ηειεηψλνληαο, δηα βίνπ εθπαίδεπζε; Γηαηί φζα 

δίλεηο ηφζα παίξλεηο. Μαζαίλεηο πνιιά, είζαη έλα ζθνπγγάξη, είλαη φινη ελήιηθεο, εξγάδνληαη, έρνπλε 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γηα θάπνην ζέκα απ’ απηή πνπ έρεη ν δάζθαινο. Ο δάζθαινο είλαη θαη καζεηήο 

ηαπηφρξνλα θαη νη καζεηέο είλαη θαη δάζθαινη ηαπηφρξνλα. Καη έηζη κφλν πεηπραίλεη έλα ηκήκα δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο. 

 

Με ρακεισκέλν ην αίζζεκα ππεξνρήο εθ κέξνπο ηνπ δαζθάινπ…; 

 

Σν ππνζπλείδεην ηνπ αλζξψπνπ είλαη βαζχ. Αιιά φπνηνο δάζθαινο πξάηηεη ππφ ην πξίζκα ηεο ππεξνρήο, 

ην ληψζεη έηζη, κφλν έηζη, δε ζα ζηαζεί επάμηα ζην επάγγεικα απηφ. Δίλαη θάηη πνπ κφλν ηνπ αθπξψλεη ην 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Θέιεη κία ζεκλφηεηα, αλζξσπηά θαη αγάπε γηα ην 

αληηθείκελν θαη ηνπο αλζξψπνπο. Καη απιφηεηα. 

 

 Πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν ζαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο (σο ζπληνληζηή, σο εκςπρσηή, σο κεηαδφηε γλψζεσλ ή θάηη άιιν); 

 

ια απηά καδί, φρη ζα ξεηνξηθή πνπ ζέιεη ηνπο εθπαηδεπηέο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο σο έηζη, αιιά 

νπζησδψο. Μηα ζπλεξγαζία δηάζεζεο, ελδπλάκσζεο θαη ζνβαξήο… θξεζθάδαο. 
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Η ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε επεξεάδεη ηνπο πξνεγνχκελνπο ξφινπο, επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο 

ζαο θαη ηηο επηινγέο ζαο; Σν έκςπρν πιηθφ ζην νπνίν απεπζχλεζηε έρεη άιια αληαλαθιαζηηθά 

πιένλ ή άιιεο πξνζδνθίεο; 

 

Πνιχ σξαίεο εξσηήζεηο έρεηε. Λνηπφλ… ε θξίζε καο θαηαδηθάδεη λα γηλφκαζηε ςπρνιφγνη θαη λα δίλνπκε 

ζηνπο αλζξψπνπο πνιχ πεξηζζφηεξν θνπξάγην παξά γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Α! θαηαξρήλ λα θάλνπκε 

έλαλ δηαρσξηζκφ. ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε δε κηιάκε γηα γλψζεηο, κηιάκε γηα ηθαλφηεηεο. Δίλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφο ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο, έηζη; Σν knowledge θαη ην skills. πγλψκε γηα ηα αγγιηθά, απιψο 

είλαη πην σξαία εθθξαζκέλα, βνεζάεη. ήκεξα θάπνηα ζηηγκή, ίζσο ε δεθαεηία ηνπ ’90 ζα ηε 

ραξαθηήξηδα δεθαεηία ησλ γλψζεσλ, ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ζα ηε ραξαθηήξηδα δεθαεηία ησλ ηθαλνηήησλ. 

Απηή ηε δεθαεηία ηε ραξαθηεξίδσ ηαπεηλά θαη απφ ηε ζέζε κνπ, απφ ην κηθξφθνζκφ κνπ, ζα δεθαεηία ηνπ 

θνπξάγηνπ. Γειαδή νη άλζξσπνη ζέινπλ λα ηνπο δψζεηο θαη κία πξννπηηθή φηη απηφ ην πξάγκα ζα 

πεξάζεη θαη φηη πξέπεη θη απηνί καδί κε ζέλα, καδί κε κέλα, λα θάλνπλ ππνκνλή. Γηα καο, ζαλ επάγγεικα 

έρεη πεξηζζφηεξε δνπιεηά, γηαηί είκαζηε κπιεγκέλνη – φρη, δε κ’ αξέζεη απηή ε ιέμε, είλαη αξλεηηθή- 

γηλφκαζηε κέηνρνη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αλέξγσλ, ζηελ νπνία θη εγψ είκαη πνιχ, φπνπ εθεί ην ζθεληθφ 

είλαη ηεξάζηην θαη πξέπεη λα θάλεηε έλα άιιν thesisγηα λα ζαο πσ πφζνη άλεξγνη έρνπλε θηηάμεη έλαλ 

δηθφ ηνπο θφζκν, εηθνληθφ, έρνπλε βνιεπηεί, ηνπνζεηεζεί κέζα ζ’ απηφλ θαη ηαθηνπνηεζεί θαη είλαη 

δχζθνιν λα βγνπλ απφ’ θεη. Άιιε θνπβέληα φκσο. Γελ αθνξά ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

 

Αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλεηε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο ζε ηη άιινπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζα εκπιεθφζαζηε; Γηα παξάδεηγκα ζα ζαο 

ελδηέθεξε ε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο δεηεκάησλ πγείαο ή ειεχζεξνπ ρξφλνπ; 

 

Απηά ηα θνκκάηηα ηα ζπδεηάσ σο κέξνο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ ην νπνίν δηδάζθσ. Με 

ελδηαθέξεη ε ηζηνξία δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ έρσ κπξνζηά κνπ, ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά, γηα λα 

κπνξέζσ πξάγκαηη λα επηθέξσ βειηίσζε, φζν γίλεηαη νιηζηηθή. πδεηψ καδί ηνπο γηα δηάθνξα ζέκαηα 

ηεο δσήο ηνπο, αιιά κέρξη ζηηγκήο δε ζα κε ελδηέθεξε επίζεκα κία ηέηνηα ζπκκεηνρή. Δίκαη 

ηνπ…απηνζρεδηαζκνχ θαη ηνπ άηερλνπ σο πξνο απηά. Φπζηθά, βέβαηα, δηαβάδσ θαη ζπδεηψ κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο γηα απηά. 

 

πκκεηέρεηε ζε δίθηπα επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πξαθηηθψλ κε ζπλαδέιθνπο ζαο ή κε 

άιινπο εκπιεθφκελνπο ζην ρψξν; Ση απνθνκίδεηε απφ απηή ηε ζπλεξγαζία; 

 

Έρσ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ, ζπκκεηέρσ θαη ηψξα, κεηξάσ ηηο δπλάκεηο κνπ ζε ρψξνπο ηνπ δεκφζηνπ 

θαη ηνπ ηδησηηθνχ πιέγκαηνο. Καη εδψ ζην ΚΔΚ κε ηηο νκάδεο εξγαζίαο πξνζπαζνχκε πέξα απφ ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, λα θαηαζέηνπκε εκπεηξία.  

 

Δπηρεηξείηε λα πξνσζήζεηε ηελ ηδέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο επξχηεξα; Πνηνο είλαη ν 

ηξφπνο ζαο; Μέζσ δεκνζηεχζεσλ, έξεπλαο, παξνπζίαο ζηα ΜΜΔ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ; 
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Η ηπρφλ εκπινθή ζαο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη δηθή ζαο πξσηνβνπιία ή απνηειεί κέξνο 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ζαο ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζηελ επηρείξεζε; 

 

Απηή ηε ζηηγκή απνιακβάλσ ηνπο θαξπνχο κίαο πξνζπάζεηαο λα δψζσ ζηνπο αλζξψπνπο πάλσ απ’ φια 

απηφ ην αλζξψπηλν πνπ ζαο είπα θαη εκπεξηέρεηαη, ζέισ λα, ζε θάζε γλψζε, είλαη έλα βηβιίν. Παξάιιεια 

αξζξνγξαθψ ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνδηθέο ζειίδεο θαη κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην 

δηαδίθηπν. 

 

Θα ζέιαηε λα κνπ πείηε ιίγα πξάγκαηα γηα ην βηβιίν ζαο; 

 

Θα πεξηνξηζηψ λα πσ φηη ην βιέπσ σο έλα απνκλεκφλεπκα, σο κία πξνζπάζεηα δηαπξαγκάηεπζεο 

ελλνηψλ πνπ ην ρξεηάδνληαη νη θαηξνί καο θαη ε ρψξα καο. 

Καη ην δηαδίθηπν; 

 

Υψξνο αληαιιαγήο, δηαδξαζηηθφο ρψξνο αληαιιαγήο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ, ηδεψλ θαη απφςεσλ ψζηε 

λα ππάξμεη ε βειηίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ησλ πιεπξψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αζρνινχκαη θαη πνπ 

αζρνινχληαη θαη άιινη κε απηφ ή ηνπο ελδηαθέξεη λα κάζνπλ. 

 

Πψο αληηιακβάλεζηε ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο; Δίλαη γηα εζάο πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ; Η θαηαλφεζε ελλνηψλ, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο δεηεκάησλ ή θάηη άιιν; 

Αληηιακβάλεζηε ηε κάζεζε σε δηαξθή νηθνδφκεζε ή σο έλα πεξηζηαζηαθφ ζπκβάλ κε 

δηεθπεξαησηηθή αλαθνξά; 

 

Δίλαη ε άυιε θχζε, είλαη ε κεηαβιεηφηεηα, ε δηαθνξεηηθφηεηα απηνχ πνπ παξέρεηο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, 

ην πεξηερφκελν, ηνλ άλζξσπν πνπ εθπαηδεχεηο ή πνπ… παηδεχεηο, είλαη ε ηερληθή πνπ εθεπξίζθεηο. 

Φπζηθά θαη έρεη δηεθπεξαησηηθή αλαθνξά, αιιά πξέπεη λα παηά πάλσ ζε εθεπξήκαηα. 

 

Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο πφζν ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ; Τπάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε απφ ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ηη πεξηζψξηα έρεηε λα θάλεηε παξεκβάζεηο; Μπνξείηε λα καο δψζεηε 

ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα; 

 

Να είκαζηε εηιηθξηλείο, γηαηί βάδεηε έλα κεγάιν δήηεκα. Κάζε έλαο ζπκκεηέρσλ έξρεηαη γηα έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ιφγν ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Δζείο θη εγψ ζα ζέιακε πάξα πνιχ λα έξρνληαη φινη κ’ έλα 

αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ θαη λα ζέινπλε λα έρνπλ φινη έλα απνηέιεζκα ζηε δνπιεηά ηνπο. Η 

πξαγκαηηθφηεηα απέρεη πνιχ απ’ απηφ. Έηζη; Να είκαζηε εηιηθξηλείο γηαηί, γηα λα θάλεηε ζσζηά ηελ 

εξγαζία, έλα κεγάιν θνκκάηη, αζξνηζηηθά ζα κηιήζσ, γηαηί πξνζπαζψ λα θσηνγξαθίζσ απηφ πνπ 

θαληάδνκαη, γηαηί έηζη… Έλα κεγάιν θνκκάηη έξρεηαη γηαηί πξέπεη λα’ ξζεη, είλαη ππνρξεσηηθφ απφ ηελ 

εηαηξεία ηνπ. Έλα κεγάιν θνκκάηη έξρεηαη γηαηί, κήπσο θαη θάηη πάξεη. Γπζηπρψο έλα κεγάιν θνκκάηη ηα 
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μέξεη φια θαη απηφ είλαη ην πην ζιηβεξφ θνκκάηη. Έλα άιιν θνκκάηη έξρεηαη ηπρφλ γηα ηελ επηδφηεζε ή γηα 

ηελ επθνιία. Καη ε δηθή καο παξέκβαζε είλαη ηα εθεπξήκαηα πνπ ζαο είπα, κπνξνχκε λα ραξάδνπκε 

δηθνχο καο ηξφπνπο ζπκβνιήο θαη παξνπζίαο. 

 

Άξα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα παξέκβεηε θαη λα ζπλεξγαζηείηε κε ην θνξέα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ. 

 

Ναη ππάξρεη. 

 

Θεσξείηε φηη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε είλαη γλσζηά ζε επξεία έθηαζε; 

Πνην είλαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ πνπ θαηαγξάθεηαη; ε ηη βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ηα 

ελδηαθεξφκελα άηνκα αλαδεηνχλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο; 

 

Σν ΚΔΚ ιεηηνπξγεί αξθεηά ρξφληα, αλαλεψλεη δηαξθψο ηα πξνγξάκκαηα θαη έρεη θαη πνιιά εμεηδηθεπκέλα 

ηα νπνία, πέξαλ ηεο πξνζσπηθήο θαηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ, θέξνπλ ηελ επηζηεκνληθή επζχλε θαη 

ζθξαγίδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Η ζπκκεηνρή είλαη αμηνζεκείσηε θαη 

νθείιεηαη ζην θχξνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ην ΚΔΚ θαη ηδίσο 

ζηελ θαιή δνπιεηά πνπ γίλεηαη. 

 

Πνηεο είλαη νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν ζηα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία 

έρεηε εκπιαθεί κέρξη ζήκεξα; πκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν άληξεο ή γπλαίθεο; Πνηεο είλαη νη 

ειηθίεο πνπ πξνζειθχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά;  Γηαηί λνκίδεηε φηη ηα 

επηιέγνπλ; 

 

Δίλαη κηζνί- κηζνί, θπξίσο εξγαδφκελνη, ζε έλα ειηθηαθφ θάζκα- ζα ζαο πσ γηα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα- 

30 κε 45 ρξνλψλ. Έρνπκε κηα γθάκα πξνγξακκάησλ πνπ εθηείλνληαη ρξνληθά, αλάινγα κε αλάγθεο ησλ 

εθάζηνηε εθπαηδεπφκελσλ. Βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα θαη εηδηθά. Η πξνζέιεπζε βεβαίσο 

επεξεάδεηαη απφ κία ηέηνηα γθάκα θαη έρνπκε, παξά ηηο δπζθνιίεο, πξνζέιεπζε. 

 

Η έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή νηηδήπνηε άιιν, πέξαλ ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

θαιχςεη κηα δηα βίνπ εθπαίδεπζε, είλαη εθηθηή, πηζηεχεηε, γηα ιεγφκελεο εππαζείο θνηλσληθέο 

νκάδεο, φπσο π.ρ. νη καθξνρξφληα άλεξγνη, κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πνιιά ρξφληα ζε κηα ρψξα; 

 

Δδψ ζηα ΚΔΚ δελ κπνξεί λα γίλεη. Αο κείλνπκε ζ ’απηφ. 

 

 

ε πνην βαζκφ λνκίδεηε φηη ε αλαβάζκηζε δεμηνηήησλ κέζσ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

είλαη επαξθήο ζπλζήθε γηα ηε δηαζθάιηζε κίαο ζέζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο; Υξεηάδεηαη ηα 

άηνκα λα πιεξνχλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο; Ή είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

αηφκσλ ζηα ζχγρξνλα επέιηθηα πεξηβάιινληα εξγαζίαο; 
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Απηφ πνπ δίλεηο, παίξλεηο. Ωο εθπαηδεχσλ, σο εθπαηδεπφκελνο. 

 

Η δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνσζεί ε ηδέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο λνκίδεηε φηη 

επεξεάδεη ηελ θαζεκεξηλή θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή ησλ αηφκσλ; Πψο δηαρεηξίδνληαη ηελ 

αλάγθε ζπλδπαζκνχ εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο θαη ηνπ θφξηνπ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη απφ 

απηφ; 

 

Γε ζα αληηδξάζνπλ φινη ην ίδην. Τπάξρνπλ παξάπνλα φπσο ππάξρεη θαη ε απηνπεπνίζεζε. Τπάξρεη ε 

δπζαλαζρέηεζε φπσο ππάξρεη θαη ε πεηζαξρία ζην ζηφρν. Ο θάζε έλαο έξρεηαη κε ην κηθξφθνζκφ ηνπ, 

κπαίλνπκε εκείο ζ’ απηφλ λα ηνλ ζρεκαηίζνπκε, λα ηνλ αθνχζνπκε θαη λα εληζρχζνπκε, αιιά ε 

πξνζσπηθή επηινγή, νχησο ή άιισο πξνζσπηθή, λα έξζσ εδψ, είλαη αθξηβψο απηφ: πξνζσπηθή. 

Φαληάδνκαη φηη ν νηθνγελεηαθφο κηθξφθνζκνο, ν δηαπξνζσπηθφο λα παίδνπλ ξφιν ζε κηα ηέηνηα 

δηαρείξηζε. 

 

Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, εληνπίδεηε θάπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηαξηηδφκελσλ πνπ επηιέγνπλ 

αηνκηθά θαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία λα παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα, θαη ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνζέξρνληαη ιφγσ ηεο επηινγήο ησλ εξγνδνηψλ ηνπο; 

 

Κνηηάμηε, ηα πξνγξάκκαηά καο έρνπλ απαηηήζεηο, νπφηε θαη πάιη ν ηειηθφο ζηφρνο εκπεξηθιείεηαη ζην 

πξνζσπηθφ θνκκάηη. 

 

Έρεηε δηαπηζηψζεη αιιαγέο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο σο πξνο ηηο αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο πξνζδνθίεο; 

Πψο απνηππψλνληαη απηέο νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, π.ρ. κηινχλ κε ελζνπζηαζκφ, 

απνθαζίδνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο; 

 

Ναη, γηα παξάδεηγκα κέζα ζηελ αίζνπζα ηδίσο φηαλ ζηνρεχνπκε λα εθαξκφζνπκε φζα καζαίλνπκε ζηελ 

πξάμε, λα πάεη δειαδή ν εθπαηδεπφκελνο ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ζε δσληαλφ ρξφλν λα εθαξκφζεη θαη λα 

πξνζαξκφζεη, δεηάσ θπζηθά λα κνπ πεη, λα κνπ πεξηγξάςεη αθξηβψο ηη έθαλε θαη πψο. Να αθνπγθξαζηεί 

ν ίδηνο, λα ζθεθηνχλ νη ππφινηπνη ζηελ αίζνπζα. 

 

Με πνηνλ άιιν ηξφπν ηπρφλ αληρλεχεηαη ν αληίθηππνο ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ απφδνζε ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή θαη γεληθφηεξα ζηε δσή ηνπο; 

 

Σν θέληξν δε δηαζέηεη ζηαζεξέο δνκέο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα. Οπφηε πάκε κε ηε δπλακηθή ηεο 

νκάδαο, ηελ αθήγεζε, ηελ απνξία, ην ζέκα πνπ ζα πξνθχςεη γηα ζπδήηεζε. 
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ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ν αξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ν 

θνξέαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γθάκαο επηινγψλ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο 

θαη ηηο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ; 

 

Έρεη λα θάλεη κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζαο πξναλέθεξα θαη κάιινλ δείρλεη φηη θαιχπηεη 

αλάγθεο ζε ηφζν εμεηδηθεπκέλα επαγγεικαηηθά αληηθείκελα. 

 

 Πνην ξφιν παίδεη, πηζηεχεηε, ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ; Ο θνξέαο ζπγθξνηεί έλα πιαίζην παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ; Πνηεο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο θξίλεηε σο ηηο πην ζεκαληηθέο θαη πνηεο 

ρξεζηκνπνηείηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή; 

Παίδνπλ ξφιν απηά πνπ είπαηε. Καη ζην κέιινλ ίζσο αθφκα πην πνιχ. Υξεζηκνπνηψ επνπηηθφ πιηθφ, 

ρξεζηκνπνηψ- ζπάληα βέβαηα- λέεο κεζφδνπο πνπ παξαθνινπζψ ζε ζπλέδξηα, αιιά λα είκαζηε εηιηθξηλείο 

δε ζπλεγνξνχλ πάληα ν ρξφλνο. Ο ηαρχξξπζκνο ζηφρνο, ηα παξερφκελα, νη παξερφκελνη πφξνη. 

Με βάζε ηε δηθή ζαο εκπεηξία ζηνλ ηνκέα απηφ, ζεσξείηε φηη ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα 

εμππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο κηαο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο; Με ηη άιινπ είδνπο πξνγξάκκαηα ηπρφλ ζα 

ρξεηαδφηαλ λα εκπινπηηζηνχλ (π.ρ. άιινη ζηφρνη, άιιεο εμεηδηθεχζεηο, άιιε νξγάλσζε θαη 

δηάξζξσζε δξαζηεξηνηήησλ); 

Θα ζαο αλαθέξσ έλα παξάδεηγκα. Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε ηψξα κε ηελ θξίζε ππάξρεη πνιχ, γίλεηαη ζ’ έλα 

μελνδνρείν, πεξηιακβάλεη έλα γεχκα, έρεη κηα δηαθνξεηηθφηεηα ε νπνία ζε έλαλ εξγαδφκελν ίζσο ηνπ 

αξέζεη. Θα θάσ θηφιαο, φρη φηη έρεη αλάγθε θαλείο λα θάεη, αιιά αληηιακβάλεζηε φηη είλαη κέζα, εεε…. 

ζνπ ιέεη φηη απφ ην λα είκαη ζηε δνπιεηά κε ηνλ πειάηε θάζε κέξα, ζα είκαη ζην μελνδνρείν, ζα κε 

ζεξβίξνπλε θηφιαο, ζα πεξάζσ σξαία. Δεε… δε θηαίλε, φκσο, νη ζπκκεηέρνληεο. Φηαίκε εκείο νη νπνίνη 

ηα νξγαλψλνπκε, νη νπνίνη είκαζηε, έρνπκε δψζεη ην ελδηαθέξνλ ζην νηθνλνκηθφ ζθέινο θαη φρη ζηελ 

αμία. Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη κηα αμία. Σν νηθνλνκηθφ θνκκάηη βεβαίσο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, 

γηαηί πξέπεη λα έρνπκε έλαλ θαζεγεηή, πξέπεη λα πιεξσζνχκε, πξέπεη λα θάκε φινη, αιιά ην ζεκαληηθφ 

είλαη ε αμία θαη εθεί ίζσο θηαίλε θαη νη εηαηξείεο, νη νξγαληζκνί, νη θνξείο πνπ νξγαλψλνπλ ηε δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε  θαη δε δίλνπλ ηα πεξηζψξηα λα γίλεη ζσζηά. Γηα βίνπ εθπαίδεπζε πνπ εγψ ζα ήζεια λα θάλσ 

θαη ηελ έρσ θάλεη κφλν κία θνξά είλαη, λα ζηείισ επηζηνιή έλα κήλα πξηλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, έλαλ 

πξνο έλαλ, λα ηνπο ζηείισ ηελ χιε ειεθηξνληθά πηα δέθα κέξεο πξηλ κε θάπνηεο εξσηήζεηο νχησο ψζηε λα 

κνπ έξζνπλ έηνηκνη λα γίλεη ην πξφγξακκα, είλαη 2 κέξεο, είλαη 5 κέξεο θαη κεηά απφ έλα κήλα λα κνπ 

ζηείινπλ έλα feedback, λα κνπ ζηείινπλε κηα άζθεζε. Δίλαη θάηη πνπ δε γίλεηαη, εγψ κφλνο κνπ λα ην 

θάλσ δελ κπνξψ, ρξεηάδνκαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ρξεηάδεηαη κηζζφ 

θαη θαιά θάλεη, θαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο πξνηείλεηο λα θάλεηο θάηη ηέηνην δε ζα ζνπ δψζνπλ απηή ηελ 

επθαηξία δηφηη επηδηψθνπλ ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. 

 Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηείηε είηε εζείο κεκνλσκέλα 

είηε ζπλνιηθά ν θνξέαο κε άηνκα ή νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα; Μπνξείηε 

λα κνπ δψζεηε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα; 
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Ναη κε ηδησηηθέο εηαηξείεο. Με ΣΔΙ. Με ζηειέρε ππνπξγείσλ. 

Πψο ζα πεξηγξάθαηε ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ 

Διιάδα ηα επφκελα ρξφληα; Θα κπνξνχζαηε λα πξνηείλεηε θάπνηεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ ή ζε 

άιια επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο; 

Θα επηζπκνχζα ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε λα θαηαζηεί εκπεηξία πνπ ζα έρεη ηελ νξγάλσζε, πνπ ζα έρεη ηελ 

επηινγή, πνπ ζα έρεη ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο, πνπ ζα έρεη ηελ έθπιεμε θαη πνπ ζα έρεη ηελ αμία. 

Γπζηπρψο νη αιιαγέο δελ εμαξηψληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο, ζηακαηνχλ ζε αλψηεξα θιηκάθηα θαη ε 

παξέκβαζή καο είλαη ζε κηθξνεπίπεδν. 

ε πνην βαζκφ ε ελαζρφιεζή ζαο κε ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απνηεινχλ 

ζην αηνκηθφ ή επαγγεικαηηθφ επίπεδν κία ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα εζάο; Πνηεο είλαη νη 

πξνζδνθίεο ζαο γηα ηεο επαγγεικαηηθή ζαο εμέιημε ζηνλ ηνκέα; 

Δίλαη ζεκαληηθφ κε φ,ηη επηιέγνπκε λα θάλνπκε λα δηακνξθψλνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηά καο πνπ δηαξθψο 

εμειίζζεηαη. Θα ήζεια λα εμειίζζνκαη σο δάζθαινο, σο καζεηήο, σο ζπγγξαθέαο, σο, σο.. σο. Μεηέρσ 

ζηελ Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δλειίθσλ, είκαη κέινο θαη παξαθνινπζψ εμειίμεηο. Καη πξνζπαζψ λα ηηο 

θάλσ θξηηήξηα θαη αμίεο γηα ηε δνπιεηά κνπ. Να ηηο θξίλσ. 

Πνην πεξηερφκελν ζα απνδίδαηε ζηελ έλλνηα «θαξηέξα» θαη πψο αληηιακβάλεζηε ηε «ζηξαηεγηθή 

θαξηέξαο» (είηε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο είηε γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο); Ση ζεκαίλεη γηα εζάο 

«θαηλνηνκία» ζην ρψξν εξγαζίαο; Θα κπνξνχζαηε λα κνπ δψζεηε θάπνηα παξαδείγκαηα; 

Ξέξνπκε ηη ελλννχκε ιέγνληάο ηηο; Απηφ είλαη ε εξψηεζε. Δεε… ζηε δσή λνκίδσ φηη φια ηα πξάγκαηα 

είλαη ζέκα πξνδηάζεζεο, εξγαηηθφηεηαο, ζεηηθήο ζθέςεο  θαη δηάζεζεο γηα αιιαγή. ια αιιάδνπλε, ζα 

δήζνπκε πάξα πνιιέο αιιαγέο, εηδηθά εζείο νη λεφηεξεο γεληέο. ηελ Δπηζηεκνληθή Έλσζε Δλειίθσλ, δελ 

μέξσ αλ ηελ μέξεηε, ζηελ νπνία αλήθσ, φπσο ζαο πξνείπα, θαη πεγαίλσ ζηα ζπλέδξηα, θάπνηνο 

Φηλιαλδφο, δε ζπκάκαη η’ φλνκά ηνπ, ήηαλ πξηλ απφ 3 ρξφληα, είρε έξζεη ζην Ίδξπκα Καθνγηάλλε, καο 

είπε φηη ν κέζνο εξγαδφκελνο ζ’ αιιάμεη επηά επαγγέικαηα ζηε δσή ηνπ. 

 

 

 

Γελ ηηο εθιακβάλεηε, ινηπφλ, σο κία απιή ξεηνξηθή. 

Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη θάηη πνπ ρξεηάδεηαη ψζηε νη άλζξσπνη λα εκπινπηίδνληαη κε λέεο ηθαλφηεηεο 

θαη λέεο γλψζεηο. Σψξα νη ιέμεηο απηέο, νη πνιηηηθάληηθεο, νη μχιηλεο, νη ρσξίο λφεκα, νη δελ μέξσ πψο 

ζα ηηο ιέγακε ή ζα ηηο ελδχακε, είλαη ιέμεηο πνπ είλαη ελνριεηηθέο θαη φπνηνο ηηο ρξεζηκνπνηεί ζηε δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε, δε ζα δήζεη πνιχ καδί ηεο. Η δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη απηή, πξαθηηθή θαη γηα λα 

δήζεηο κέζα ζ’ απηή ζαλ εηζεγεηήο θαη ζαλ άλζξσπνο πξέπεη λα έρεηο επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν 

γίλεηαη έηζη; Γηαηί θαλείο δελ έρεη απφιπηε επαθή κε πνηα πξαγκαηηθφηεηα; Αιιά, πξέπεη λα έρεηο κία 
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επαθή κε ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηαπηφρξνλα, θαη κε ηνπο αλζξψπνπο. ρη 

ηεξάζηηα, φρη λα θζείξεζαη, γηαηί θη απηά είλαη κία, εε… είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε ζηε δηα 

βίνπ εθπαίδεπζε. Γελ κπνξείαο λα γίλεηο ιεία φισλ ησλ ςπρνζπλζέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δίλαη κηα 

ιεπηή δηαρσξηζηηθή γξακκή πνπ πξέπεη λα ηελ θνηηάο θαη λα θξνληίδεηο λα είζαη θη εζχ πγηήο θαη λα ην 

κεηαδίδεηο. 

ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο αληηιακβάλεζηε ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εξγαζία πεξηζζφηεξν σο έλα αλαθαίξεην δηθαίσκα ή σο κηα δηαξθή αλαδήηεζε επθαηξηψλ; 

Οη θνηλσλίεο πξνρσξνχλ. Δγψ θάλσ κάξθεηηλγθ, ζα ζαο ην πσ απφ ηέηνηα νπηηθή. Έλα πξντφλ έρεη 

δηαθνξεηηθή ρξήζε απφ θάζε έλαλ πειάηε. Μία ππεξεζία αθφκα πεξηζζφηεξν. Δπεηδή, επηπρψο, γεληθά 

είλαη ην Internet(;), είλαη νη θνηλσληθέο δνκέο (;), δελ ην μέξσ, είκαη πνιχ ιίγνο γηα λα ην πσ, επεηδή, 

φκσο, ηα πξάγκαηα πξνρσξνχλ, γη’ απηφ θαη νη άλζξσπνη έρνπλ αλάγθε λα επηθνηλσλνχλ εθηφο 

γξαθείνπ, αθφκα θαη ζ’ έλα ελδνεπηρεηξεζηαθφ ζεκηλάξην – είκαη πνιχ ζηα ελδνεπηρεηξεζηαθά- έρνπκε 

θάλεη θη εδψ πνιιά ζεκηλάξηα, νη άλζξσπνη ζέινπλε λα ζθεθηνχλε ηε δνπιεηά ηνπο, ην πξντφλ ηνπο, ηελ 

ππεξεζία ηνπο κέζα απφ κηα άιιε νπηηθή. Καη απηή ηελ επθαηξία ηνπο ηε δίλεη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. 

Απφ ην πνιχ απιφ, φηη ζα θχγνπλε απφ ην ρψξν δνπιεηάο θαη ζα βξεζνχλε ζε θαξέθια ζην μελνδνρείν, 

ζην παλεπηζηήκην, ζηελ αίζνπζα, κέρξη ην πην ζχλζεην φηη 9 ε ψξα ην πξσί – θαη κηιάσ γηα ηελ θαλνληθή 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε, γηαηί εδψ δελ είλαη αθξηβψο απηφ- 9 ε ψξα ην πξσί δε ζα νδεγήζνπλ γηα ην 

θαηάζηεκά ηνπο, ζα νδεγήζνπλ λα πάλε ζηελ αίζνπζα. Απηφ ηνπο θάλεη λα έρνπλ έλαλ άιινλ ηξφπν 

αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ – είλαη ε εκπεηξία πνπ ζαο έιεγα-  βγαίλεη, επηθνηλσλνχλε κεηαμχ ηνπο θαη 

βιέπνπλ ηε δνπιεηά ηνπο απφ άιιε νπηηθή. Λνηπφλ, πηζηεχσ φηη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε είλαη θαη κία 

θνηλσληθή αλάγθε πιένλ γηα λα εμειίζζεηαη ε ππεξεζία θαη ην πξντφλ. 

Η ζπλνκηιία καο νινθιεξψζεθε. αο επραξηζηψ γηα ηε ζπλεξγαζία. 

Παξαθαιψ. Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα έξζεηε κέζα ζην κάζεκά καο. Να πάξεηε κηα γεχζε.  

Δπραξίζησο. 
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Παξάξηεκα VI 

Πξσηφθνιιν εξσηεκαηνινγίνπ 

Δξσηεκαηνιφγην 

Αγαπεηέ θχξηε, Αγαπεηή θπξία, 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο αθνξά έξεπλα ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ  ην 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρσ ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Ζ έξεπλα αθνξά ζηε ζπκβνιή ησλ δνκψλ ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία.   

 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο καο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο απφςεηο ζαο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα ζήκεξα, κε απψηεξν ζηφρν ηελ ελίζρπζή ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθή. Ζ 

ζπκπιήξσζή ηνπ απαηηεί πεξίπνπ 15 ιεπηά. σζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην δελ 

ππάξρνπλ. Θα ζέιακε λα εθθξάζεηε ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε.  

 

αο βεβαηψλνπκε φηη ζα ηεξεζνχλ ζην αθέξαην ε αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα. Οη απαληήζεηο 

ζαο ζα ππνβιεζνχλ ζε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ηεο 

έξεπλαο απηήο. 

 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά γηα ην ρξφλν ζαο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα. 

                                                                            

         Με εθηίκεζε 

 

                                                                                   Μαηίλα Γθηψθα 

                                                             Φηιφινγνο-Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα  

                                                            ζην ΜΠ «Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη      

Τιηθφ: Σππηθή, Άηππε θαη Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε» 
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Δξσηεκαηνιφγην 

 

 

Μέξνο Α. 

Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

 

Φχιν:     Άλδξαο    □                 Γπλαίθα    □           Δζληθφηεηα: …………………. 

 

Έηνο γέλλεζεο: ………….          Σφπνο γέλλεζεο:      Διιάδα  □          Άιιε ρψξα   □ 

 

Σφπνο κφληκεο θαηνηθίαο:      ………………………………………………………. 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:     έγγακνο/ε   □            άγακνο/ε   □      Άιιν: ……….. 

 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο:  

Γεκνηηθφ  □     Γπκλάζην □   Λχθεην □  Άιιν δεπηεξνβάζκην ίδξπκα  □ 

ΑΔΗ  □   ΣΔΗ  □  Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε(π.ρ. ΗΔΚ) □   Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο □ 

  

Δπάγγεικα :   ……………………………………………………………………………….. 

 

Γξακκαηηθέο γλψζεηο παηέξα: 

Γελ έρεη ηειεηψζεη δεκνηηθφ □  Γεκνηηθφ □  Γπκλάζην □  Λχθεην □  

Άιιν δεπηεξνβάζκην ίδξπκα □  ΑΔΗ  □  ΣΔΗ  □  Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  □ 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο □  
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Γξακκαηηθέο γλψζεηο κεηέξαο: 

Γελ έρεη ηειεηψζεη δεκνηηθφ □  Γεκνηηθφ □  Γπκλάζην □  Λχθεην □  

Άιιν δεπηεξνβάζκην ίδξπκα □  ΑΔΗ  □  ΣΔΗ  □  Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  □ 

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο □    

 

Δξγάδεζηε ζηελ παξνχζα θάζε;      ΝΑΗ  □     ΟΥΗ   □ 

 

Δάλ Ναη: 

Σνκέαο απαζρφιεζεο: Γεκφζηνο ππάιιεινο □    Ηδησηηθφο ππάιιεινο  □ Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο □ 

Άιιν: ……………….. 

 

Δξγαζηαθή Καηάζηαζε:  Μφληκνο □  πκβαζηνχρνο □  Χξνκίζζηνο □ 

Άιιν: …………………. 

     

Ώξεο εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο: …………………... 

 

Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο: 0-5 □  6-10 □  11-15 □  16-25 □  άλσ ησλ 25 □ 

 

Δάλ Όρη:  

Πφζν δηάζηεκα είζηε εθηφο αγνξάο εξγαζίαο; 0-6 κήλεο □  6-12 κήλεο □  πάλσ απφ 12 κήλεο □ 

 

Πνηα ήηαλ ε εξγαζηαθή ζαο θαηάζηαζε ζηελ ηειεπηαία ζαο εξγαζία; Γεκφζηνο Τπάιιεινο □    

Ηδησηηθφο ππάιιεινο □  Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο □  

Άιιν: ………………………………………………. 

 

Αλαδεηάηε εξγαζία ηελ παξνχζα ζηηγκή; ΝΑΗ □  ΟΥΗ □  
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ε πνηνλ ηνκέα; Γεκφζην □  Ηδησηηθφ □  Χο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο □  Άιιν: …………………… 

 

 

 

εκ.: ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο 

 

 

Μέξνο Β. 

Η ζπκκεηνρή ζαο ζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 

  

 Β.1. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπκκεηέρεηε ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο;  

 

         Ναη     □                   ρη    □ 

 

Αλ φρη:  

Β.1.1. ε πνηα άιια πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο  έρεηε ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ; 

  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Β.2. ηελ θιίκαθα απφ 1 (θαζφινπ) έσο 5 (κέγηζην) θπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

αληηπξνζσπεχεη αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραηε ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα θαηάξηηζεο:  

 

 

Β.2.1 Ζ απαίηεζε / πξνηξνπή ηνπ εξγνδφηε   1 2 3 4 5 

Β.2.2 Ζ «πίεζε» απφ ηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο γηα ζπλερή 

επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε  

1 2 3 4 5 

Β.2.3 Ζ καθξνρξφληα αλεξγία  1 2 3 4 5 

       Β.2.4 Ο θφβνο ηεο απψιεηαο εξγαζίαο  1 2 3 4 5 

       Β.2.5 Ζ δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ  1 2 3 4 5 

       Β.2.6 Ζ αλάγθε δηεχξπλζεο ηνπ θνηλσληθνχ / επαγγεικαηηθνχ 

θχθινπ 

1 2 3 4 5 

       Β.2.7 Ζ επηθέληξσζή κνπ ζηελ ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο  1 2 3 4 5 

       Β.2.8 Ζ επηζπκία γηα αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη  ηνπ 

πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο  

1 2 3 4 5 

 

Β.3. Πνηνη ήηαλ νη ζηφρνη ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζην πξφγξακκα απηφ; 

 

1. Αλαβάζκηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ                         □ 

2. Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ               □ 

3. Απφθηεζε γλψζεσλ/δεμηνηήησλ γηα ηελ πξαγκάησζε         

θνηλσληθψλ ξφισλ (π.ρ. ηνπ ξφινπ ζαο σο γνλέα)            □   

4. Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο                                                        □ 

5.  Πξνζσπηθή βειηίσζε (ζσκαηηθή ή ςπρηθή)                     □   
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Β.4. Απφ πνχ ελεκεξσζήθαηε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ παξαθνινπζείηε;  

 

1. Δξγνδφηε        □ 

2. πλαδέιθνπο       □ 

3. Γνλείο / αδέιθηα      □ 

4. Λνηπφ ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ    □ 

5. Οηθνγελεηαθνχο θίινπο / θνηλσληθφ θχθιν νηθνγέλεηαο □ 

6. Πξνζσπηθνχο θίινπο     □ 

7. ΜΜΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππα κέζα)   □ 

8. Γηαδίθηπν / Μέζα Κνηλσληθήο δηθηχσζεο   □ 

9. Δμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη  

ηελ εξγαζία      □ 

10. Φνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο                                        □                

11. ΟΑΔΓ                    □ 

 

Απφ άιιε πεγή: ………………………………………………… 

                 Β.5. ηελ θιίκαθα απφ 1 (θαζφινπ) έσο 5 (κέγηζην) θπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

αληηπξνζσπεχεη αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα παξαθάησ άηνκα ή θνξείο  επεξέαζαλ 

ηελ απφθαζή ζαο λα παξαθνινπζήζεηε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο:  

 

 

Β.5.1 Δξγνδφηεο   1 2 3 4 5 

Β.5.2 πλάδειθνη 1 2 3 4 5 

Β.5.3 Γνλείο / αδέιθηα  1 2 3 4 5 

       Β.5.4 Λνηπνί πγγελείο 1 2 3 4 5 

       Β.5.5 Οηθνγελεηαθνί θίινη / θνηλσληθφο θχθινο νηθνγέλεηαο  1 2 3 4 5 

       Β.5.6 Πξνζσπηθνί θίινη 1 2 3 4 5 

       Β.5.7 ΜΜΔ (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, έληππα κέζα) 1 2 3 4 5 

       Β.5.8 Γηαδίθηπν / Μέζα Κνηλσληθήο δηθηχσζεο  1 2 3 4 5 

       Β.5.9 Δμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ 

εξγαζία  

1 2 3 4 5 
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       Β.5.10 Φνξέαο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο  1 2 3 4 5 

       Β.5.11 ΟΑΔΓ 1 2 3 4 5 

       Β.5.12 Ήηαλ δηθή κνπ απφθαζε 1 2 3 4 5 

 

Β.6. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε είλαη ζπκβαηφ κε ηηο επηζπκίεο θαη 

ηηο αλάγθεο ζαο;  

 

Ναη     □                   ρη    □ 

B.7. Θεσξείηε φηη αμηνπνηήζεθαλ επαξθψο νη γλψζεηο, ε εκπεηξία θαη νη αλάγθεο, νη δηθέο ζαο θαη 

ησλ ππνινίπσλ θαηαξηηδφκελσλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην 

νπνίν ζπκκεηέρεηε; 

 

Ναη     □                   ρη    □ 

B.8. Πνηα νθέιε ζεσξείηε φηη απνθνκίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα;  

 

1. Αλαλέσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ    □   

2. Αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ/δεμηνηήησλ    □ 

3. Δπέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θνηλσληθψλ  

ζρέζεσλ      □ 

4. Ζ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη 

ηνπ πλεχκαηνο θαηλνηνκίαο                                          □ 

5. Καλέλα       □ 

 

      Άιιν: …………………………………………………... 

 

 

 

Β.9. Πνηεο δπζρέξεηεο ζεσξείηε φηη αληηκεησπίδνπλ νη θαηαξηηδφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο; 
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1. Δπηβάξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ                                                              □      

2. Κφζηνο ζπκκεηνρήο                                                                                         □  

3. Απαμίσζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ            □ 

4. Δξγαζηαθφ άγρνο                                                                                              □                                                    

5. Καλέλα                                                                                                              □  

 

Άιιν: ……………..............................................................................................         

Β.10. Πνηνη θαηά ηε γλψκε ζαο επσθεινχληαη θπξίσο απφ ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο;  

                           

1. πνπδαζηέο / Φνηηεηέο                   □  

2. Δξγαδφκελνη                                                                    □ 

3. Γπλαίθεο                                                                          □ 

4. Οηθνλνκηθά εππαζείο νκάδεο  

(π.ρ. άλεξγνη, ππναπαζρνινχκελνη)                                □ 

5. Κνηλσληθά εππαζείο νκάδεο                                                                   

 (π.ρ. κεηαλάζηεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο)                  □ 

6.    Άηνκα ηξίηεο ειηθίαο                                                       □ 

 

        Άιιν: …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Μέξνο Γ 

Η πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  
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Γ.1. ηελ θιίκαθα απφ 1 (θαζφινπ) έσο 5 (κέγηζην) θπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

αληηπξνζσπεχεη  αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πνπ νη  παξαθάησ παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο:  

 

 

Γ.1.1 Σν πεξίγξακκα πξνγξάκκαηνο (ζηφρνη, πεξηερφκελν, 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία, αμηνιφγεζε), ε νξγάλσζε θαη ε 

ζαθήλεηά ηνπ 

1 2 3 4 5 

       Γ.1.2 Σν ζέκα / αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο  1 2 3 4 5 

       Γ.1.3 Ζ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε νκάδαο 

θαηαξηηδνκέλσλ 

1 2 3 4 5 

       Γ.1.4 Οη εθπαηδεπηέο  1 2 3 4 5 

       Γ.1.5 Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ θνξέα πινπνίεζεο  1 2 3 4 5 

       Γ.1.6 Ζ ζπλεξγαζία ηνπ θνξέα κε εθπξνζψπνπο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη άιινπο θνξείο θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ  

1 2 3 4 5 

       Γ.1.7 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  

1 2 3 4 5 

       Γ.1.8 Ζ ζηάζε θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ εξγνδφηε ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ απέλαληη ζην πξφγξακκα  

1 2 3 4 5 

 

  

 

 

 

 

Γ.2. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο; 

  



 

 

195 

 

1. ηαζεξνχο θαη εμεηδηθεπκέλνπο αλάινγα κε ην επαγγεικαηηθφ                □ 

αληηθείκελν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε θαηάξηηζε                                                                                                                     

2. Δπέιηθηνπο ζηφρνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηηο ηθαλφηεηεο  θαη ηα  

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο θαηαξηηδφκελσλ.    □                  

3. Δπέιηθηνπο αλάινγα  κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή                         □  

 

Άιιν: ……………………………………………………………………… 

 

 

Γ. 3. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν;  

 

1. Έκθαζε ζην  ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ αληηθεηκέλνπ                                   □             

2. Έκθαζε ζηε δηαζχλδεζε ησλ γλψζεσλ                        

  απφ πνηθίια γλσζηηθά πεδία                                                                           □                                                                        

3.  Έκθαζε ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ                                                                                                 

4.  Πξαθηηθή εμάζθεζε γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ             □       

5.  Έκθαζε ζηε ζχλδεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο                

 ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ                                                                         □ 

  

 Άιιν: ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. 4. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο αλαθνξηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα ( ρξνληθή δηάξθεηα θαη σξνιφγην πξφγξακκα):  

    

 1.      Δθηεηακέλε δηάξθεηα (π.ρ. 5 κε 6 κήλεο)                              □              
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 2.      Βξαρπρξφληα πξνγξάκκαηα (π.ρ. 30 ψξεο)               □ 

 3.      πγθεθξηκέλα θαη απζηεξά ρξνλνδηαγξάκκαηα              □  

 4.      Δπέιηθηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ λα πξνζαξκφδνληαη  

      ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ               □ 

 

             Άιιν: ……………………………………………………………. 

Γ.5. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο αλαθνξηθά κε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία;  

 

1. Μαζήκαηα πνπ αμηνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά ηηο 

ηερλνινγίεο ηεο εμ απνζηάζεσο/αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο                                          □     

2. Σππηθφ/Παξαδνζηαθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο- κάζεζεο                                                □  

3. Δξγαζηήξηα κε ζεκαηηθνχο άμνλεο (workshops, βησκαηηθά εξγαζηήξηα)                   □     

                                                                    

4. Δκπινθή ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζε εξεπλεηηθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (εθπφλεζε εξγαζηψλ, αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν) □  

 

Άιιν: …………………………………………………………………………………... 
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Γ.6. Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα έρεη έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε / πηζηνπνίεζε;  

 

1. Να αμηνινγεί ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ θαη 

             γλψζεσλ ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο                                                             □                                                                        

2. Να αμηνινγεί ζε θάζε επηκέξνπο θάζε ην βαζκφ αλάπηπμεο ησλ 

             δεμηνηήησλ σο παξάκεηξν βειηίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θαη ηνπ πιηθνχ 

             ραξαθηήξα ηνπ πξνγξάκκαηνο                                                                          □ 

3. Ζ αμηνιφγεζε λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο φξνπο πηζηνπνίεζεο ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνχλ νη θαηαξηηδφκελνη                       □ 

4. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε πηζηνπνίεζε δελ απνηεινχλ αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο                                                          □ 

5. Αξκφδνπζα πξαθηηθή αμηνιφγεζεο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα είλαη  

ε αλάπηπμε κνξθψλ απηφ-αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο                □   

 

Άιιν: ……………………………………………………… 

 

Γ.7. ηελ θιίκαθα απφ 1 (θαζφινπ) έσο 5 (κέγηζην) θπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

αληηπξνζσπεχεη  αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πνπ ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ρξεηάδεηαη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο:  

 

 

Γ.7.1 Να παξέρεη άλεην, επράξηζην θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ 

ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο 

1 2 3 4 5 

       Γ.7.2 Ο ρψξνο θαηάξηηζεο λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο  1 2 3 4 5 

       Γ.7.3 Να δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην ρψξν αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο           

1 2 3 4 5 

       Γ.7.4 Να παξέρεη δηεπθνιχλζεηο ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο (π.ρ. 

δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο) 

1 2 3 4 5 

      Γ.7.5 Να δηαζέηεη ηερλνινγηθά πξνεγκέλν εμνπιηζκφ                                                                       1 2 3 4 5 

      Γ.7.6 Να δηαζέηεη βηβιηνζήθεο, εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ θ.ά.  1 2 3 4 5 
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Γ.8. ηελ θιίκαθα απφ 1 (θαζφινπ) έσο 5 (κέγηζην) θπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

αληηπξνζσπεχεη  ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά  ησλ  

εθπαηδεπηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο:  

 

Γ.8.1 Δίλαη θαηαξηηζκέλνη ζην αληηθείκελφ ηνπο 1 2 3 4 5 

Γ.8.2 Γνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο 1 2 3 4 5 

Γ.8.3 Απνθεχγνπλ κνλφπιεπξεο πξνζεγγίζεηο ηεο γλψζεο  1 2 3 4 5 

       Γ.8.4 Δπηβξαβεχνπλ ζεηηθά ηελ πξνζπάζεηα ησλ θαηαξηηδφκελσλ  

 

1 2 3 4 5 

       Γ.8.5 Πξνζθέξνπλ επθαηξία ζηνπο  θαηαξηηδφκελνπο λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίιπζε 

πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ    

1 2 3 4 5 

       Γ.8.6 Δλζαξξχλνπλ ηνπ θαηαξηηδφκελνπο λα αλαδεηνχλ 

ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ εμεηάδνπλ  

1 2 3 4 5 

       Γ.8.7 Πξνζαξκφδνπλ ηνπο ζηφρνπο αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ηηο 

αλάγθεο  ησλ θαηαξηηδφκελσλ 

1 2 3 4 5 

       Γ.8.8 Δληζρχνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ αλεμαξηεζία   ησλ 

θαηαξηηδφκελσλ σο άηνκα θαη σο επαγγεικαηίεο  

1 2 3 4 5 

Μέξνο Γ.  

Πξνζδνθίεο / ζρεδηαζκφο γηα ην κέιινλ  

 

 

Γ.1. Με βάζε ηελ παξνχζα εκπεηξία ζαο ζα επηιέγαηε / επηδηψθαηε  λα ζπκκεηάζρεηε ζην κέιινλ 

ζε άιια πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο; 

    

Ναη     □                   ρη    □ 
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Αλ Ναη:  

Γ.1.1. Έρεηε θάπνην ζρεδηαζκφ ζρεηηθά κε ηα επφκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηα νπνία ζα 

ζέιαηε λα ζπκκεηάζρεηε;  

Ναη     □                   ρη    □ 

 

Γ.1.2.  Παξαθαιψ λα αλαθέξεηε  έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο πνπ ζα επηζπκνχζαηε λα 

παξαθνινπζήζεηε:  

………………………………………………………………………………………………………Αλ 

Όρη:  

Γ.1.3. Ση ζαο απνηξέπεη;  

 

1. Φνξησκέλν πξφγξακκα ππνρξεψζεσλ       □ 

2. Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα πεξαηηέξσ θαηάξηηζε      □ 

3. Γελ ππάξρνπλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ην θφζηνο ζπκκεηνρήο    □ 

4. Γε ζεσξψ ζεκαληηθή ηε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα   □ 

5. Γελ ππάξρεη θάπνην πξφγξακκα δηαζέζηκν απηή ηε ζηηγκή πνπ λα θαιχπηεη  

       ηηο αλάγθεο κνπ                                                                                                                       □ 

           

       Άιιν: ………………………………………………………………………………………… 

 

Γ.2. Θα πξνηξέπαηε θίινπο ή ζπλεξγάηεο ζαο λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

δηα βίνπ κάζεζεο;  

 

Ναη     □                   ρη    □ 

Γ.3. Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηηο πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ζηελ Διιάδα ηα επφκελα ρξφληα?   

1. Με πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

2. Απνζπαζκαηηθφο 

3. Με ειιηπέο ξπζκηζηηθφ / λνκνζεηηθφ πιαίζην  

4. Γελ έρσ γλψκε / γλψζε γηα ηνλ ηνκέα  

5. Έλαο ηνκέαο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα ηνπο εθπαηδεπηέο 

 

  Άιιν: …………………………………………………………………………………… 
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Μέξνο Δ.  

Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε  

1. Πεξηγξάςηε κε 4-5 ιέμεηο θιεηδηά ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδεηε ζηελ έλλνηα ηεο «δηα 

βίνπ κάζεζεο» :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Πεξηγξάςηε κε 4-5 ιέμεηο θιεηδηά ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδεηε ζηελ έλλνηα ηεο 

«θαηάξηηζεο» :  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

     αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! 
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