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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση του θεσμού της δια βίου
μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Το βασικό ερώτημα που μας
απασχόλησε είναι η απαράμιλλη σύνδεση της δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας και
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει τον ορισμό των
σημαντικών όρων, μια ιστορική αναδρομή στα πλαίσια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την παρουσίαση και ανάλυση σύγχρονων πολιτικών και πρακτικών που
εφαρμόζονται, την αναφορά σε σχετικές μελέτες με επίκεντρο τη σύνδεση της
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, την παράθεση
προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων και αναπτυξιακών σχεδίων, και τέλος την ερμηνεία και
αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων από το 2005 μέχρι το 2020 για την πορεία της Ελλάδας
στην επίτευξη των στόχων 4 και 8 της Ατζέντας 2030 που αφορούν την εκπαίδευση, την
οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, σε σύγκριση με την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Abstract

The present dissertation aims to investigate the term “Lifelong Learning” and its role with
respect to the European Union and Greece. Τhe main research question of this paper revolves
around the link between lifelong learning and the job market, considering also sustainable
development. The methodology followed includes the definition of the important terms, a
historical overview in the context of Greece and Europe, the presentation and analysis of
modern policies and practices applied, an outline of proposed reforms and plans, references
to relevant studies focusing on the connection of Education-Training with the market, and
finally the interpretation and evaluation of statistical data from 2005 to 2020 on the progress
of Greece in achieving the objectives 4 and 8 of Agenda 2030 concerning education,
economic growth and employment, compared to the course of the European Union.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η μάθηση αποτελεί εγγενές στοιχείο της υπόστασης του ανθρώπου και του

δίνει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να κατανοεί ότι συμβαίνει στην κοινωνία

και στον εαυτό του με αποτέλεσμα να μπορεί να προσαρμόζεται σε ένα περιβάλλον

που συνεχώς μεταβάλλεται. Ο όρος δια βίου μάθηση δίνει στην εκπαίδευση μία

μακροχρόνια διάσταση, και την θέτει ως κύρια συνιστώσα στην ενεργό συμμετοχή

του στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως και τα

Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης και την

έχουν εντάξει σε διάφορα προτεινόμενα στρατηγικά πλάνα για έναν κόσμο καλύτερο,

δικαιότερο, και πιο υγιή. Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της ΕΕ, ακολουθεί και

συμβαδίζει με τις πολιτικές και τους στόχους της ως προς τη δια βίου μάθηση. Όπως

είναι αναμενόμενο, οι συνεχείς βελτιώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και

κατάρτισης έχουν θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας μέσα από τη διασφάλιση

ποιοτικών προτύπων και την καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων. Η παρούσα

μελέτη έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση της δια βίου μάθησης και τη σύνδεσή της

με την αγορά εργασίας στα πλαίσια των πολιτικών που προτείνονται και

εφαρμόζονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη χώρα μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΈΝΝΟΙΑ

Όπως είναι γνωστό, η γνώση και κατ’ επέκταση η μάθηση δεν έχουν όρια με

αποτέλεσμα να είμαστε σε μια μόνιμη διαδικασία εκμάθησης καθόλη τη διάρκεια της

ζωής μας. Μέσω της μάθησης μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τα προσωπικά μας

ενδιαφέροντα και να οδηγηθούμε σε συγκερασμό των παλιών και νέων κοινωνικών

και επαγγελματικών μας ρόλων.

Συνήθως μαθαίνουμε φυσικά και αυθόρμητα μέσα από τις εμπειρίες μας στην

καθημερινή ζωή, από τη διεκπεραίωση ενός έργου, μέσα από την παρατήρηση και τον

συγχρωτισμό μας με τους άλλους. Πρόκειται για μάθηση άτυπη που συντελείται

περιστασιακά. Όταν η μάθηση είναι συνειδητή από τον συμμετέχοντα με βάση τις

προθέσεις και τους στόχους του και παρέχεται σχεδιασμένα από κάποιον φορέα

συνιστά εκπαίδευση. Η εκπαίδευση εμπερικλείει πάντοτε τη μάθηση, ενώ η μάθηση

εννοιολογικά επεκτείνεται πέραν της εκπαίδευσης, διότι δεν έχουν τον εκπαιδευτικό

χαρακτήρα όλες οι μορφές μάθησης (Κόκκος, 2005, σελ. 33).

Ο όρος δια βίου μάθηση αφορά τόσο τις μορφές μάθησης που προέρχονται

από εκπαιδευτικούς φορείς, όσο και τις μορφές της άτυπης μάθησης με αποτέλεσμα

να είναι ευρύτερος από τον όρο εκπαίδευση. O όρος αυτός κυριαρχεί διεθνώς για

τους εξής λόγους: α) στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες επικρατεί η ανάγκη για συνεχή

απόκτηση γνώσεων, β) οι ευέλικτες μορφές μάθησης αυξάνονται και αντικαθιστούν

αυτές που παρέχονται από εκπαιδευτικούς φορείς κατά τον παραδοσιακό τρόπο και γ)

στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, του οικονομικού ανταγωνισμού και της ροπής

προς τη μείωση των κρατικών δαπανών, τα κράτη τείνουν να περιορίζουν την

χρηματοδότηση προς τους εκπαιδευτικούς θεσμούς με αποτέλεσμα τα άτομα να

πρέπει να αναλαμβάνουν τα ίδια την κάλυψη της εκπαίδευσής τους σε συνεχή βάση

(Κόκκος, 2005, σελ. 34).

Επίσης, το 1996 (ευρωπαϊκό έτος της δια βίου μάθησης), όπως αναφέρει ο

Βεργίδης, η Ευρωπαϊκή Ένωση  τονίζει ότι:

«Η δια βίου μάθηση {….} είναι περισσότερο μια προσέγγιση που εστιάζει
στις ευκαιρίες και τις διαδικασίες μάθησης του ατόμου, αναγνωρίζοντας ότι
αυτές οι ευκαιρίες και διαδικασίες τροφοδοτούνται από πολλούς κοινωνικούς
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θεσμούς, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο της τυπικής εκπαίδευσης και των
συστημάτων κατάρτισης, αλλά και της οικογένειας, της επιχείρησης και των
μέσων επικοινωνίας.»                                                    (Κόκκος, 2005, σελ. 34)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

2.1 Παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές και η

“Κοινωνία της Γνώσης”

Η επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης στις απαρχές της δεκαετίας 1970 με την

πετρελαϊκή κρίση και την με την όξυνση του ανταγωνισμού με την Ιαπωνία οδήγησε

τις επιχειρήσεις στη μεταφορά του κεφαλαίου, στην εξεύρεση πιο φθηνών μέσων

παραγωγής, και καλύτερων αγορών για τα προϊόντα τους με αποτέλεσμα να

επικρατήσει ένα καπιταλιστικό σύστημα ανταλλαγής στα πλαίσια της παγκόσμιας

οικονομίας. Στις απαρχές της δεκαετίας του 1990, η ταχεία ανάπτυξη της

τεχνολογίας, της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας βοήθησαν στην

επέκταση της παγκόσμιας αγοράς και στην αλλαγή των οικονομικών δομών (Jarvis,

2000, σελ. 344). Η καινοτομία και η πληροφορία υπήρξαν δύο βασικές συνιστώσες

της παγκοσμιοποίησης με απαιτήσεις για γνώση υψηλής έντασης η οποία εμπεριέχει

την δυνατότητα εύκολης μεταφοράς (Πρόκου, 2020, σελ. 17). Οι αναπτυγμένες

οικονομικές περιοχές αδυνατώντας να ανταγωνιστούν με τις αναπτυσσόμενες

περιοχές σχετικά με το κόστος εργασίας κατεύθυναν τις υπηρεσίες και την παραγωγή

σε κλάδους, όπως η έρευνα, ο σχεδιασμός, η εξειδικευμένη παραγωγή και το

marketing με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της δομής της εργατικής δύναμης

(Green, 2003, σελ. 87).

Οι οικονομικές μεταβολές και η τεχνολογική επανάσταση οδήγησαν μεγάλο

τμήμα του εργατικού δυναμικού στην ανεργία. Επιπλέον, οι αλλαγές στο πολιτισμικό

και κοινωνικό επίπεδο προκάλεσαν την ανάγκη για τη δια βίου μάθηση. Η μάθηση θα

έχει βασικό ρόλο και διάρκεια καθόλη τη ζωή του ανθρώπου, και όχι μόνο στην αρχή

της σταδιοδρομίας του. Οι μετακινήσεις πληθυσμών και η δημιουργία μεταναστών,

προσφύγων και παλιννοστούντων οδήγησαν στην ανάγκη για προσαρμογή στις

καινούριες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Επιπρόσθετα ο κοινωνικός

αποκλεισμός δημιούργησε την ανάγκη για λήψη μέτρων κοινωνικής επανένταξης στις
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ειδικές ομάδες, όπως στους αποφυλακισμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, στις

πολιτισμικές και εθνικές μειονότητες κ.α. Επίσης, η κρίση των παραδοσιακών δομών,

όπως η οικογένεια, οι τοπικές κοινωνίες, και οι συλλογικές οργανώσεις οδηγούν τα

άτομα να αναζητήσουν μόνα τους εφόδια μορφωτικά για να ανταπεξέλθουν (Κόκκος,

2005, σελ. 21).

Ακόμη, το δημογραφικό πρόβλημα και η γήρανση του πληθυσμού οδήγησαν

στην αύξηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Η γήρανση του εργατικού δυναμικού

δημιούργησε την ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και πολλά άτομα

τρίτης ηλικίας ασχολήθηκαν με δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τη

δημιουργική τους ενασχόληση και την προσαρμογή τους στα νέα οικονομικά

δεδομένα (Κόκκος, 2005, σελ. 21). Το δημογραφικό πρόβλημα άσκησε πίεση ως προς

τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών προς την εκπαίδευση

(Πρόκου, 2020, σελ. 26-27). Η συνεχής αύξηση του εργατικού δυναμικού που

χρησιμοποιούσε τη γνώση σημειώθηκε στις μείζονες οικονομικές περιοχές, στη

Δυτική Ευρώπη, Αμερική, Ασιατικό Ειρηνικό και Ρωσία, στις οποίες και

εμφανίστηκε η επονομαζόμενη «κοινωνία της γνώσης» (Jarvis, 2000, σελ. 345).

Ήδη από το 1973 σε αναφορά του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) βρίσκουμε την έννοια της «κοινωνίας της γνώσης», σύμφωνα με

την οποία η σχέση κεφάλαιο-εργασία-γνώση με δεξιότητες και ικανότητες που

αντιστοιχούν στην γνώση παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην κοινωνία και αντικαθιστούν

την σχέση κεφάλαιο-εργασία (Πρόκου, 2020, σελ. 19). Η σύνδεση της αγοράς

εργασίας με τη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας

του 1980 και μετά. Η κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και η μείωση των πολιτικών

κρατικής πρόνοιας μετατόπισαν τους στόχους της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης

στην κάλυψη των αναγκών που δημιουργούνται στον οικονομικό τομέα, και γι’ αυτό

το λόγο δίνεται και τόσο μεγάλη σημασία  (Καραλής, 2008, σελ. 11).

Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε πολύ χαρακτηριστικά το έτος

1996 ως «Ευρωπαϊκό Έτος Δια βίου Μάθησης», και στους στόχους που

καταγράφονται στο επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οικονομική

διάσταση της δια βίου μάθησης υπερέχει έναντι της κοινωνικής. Η οικονομική
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διάσταση αφορά στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην απασχολησιμότητα,

και στην προώθηση της επιχείρησης ως σημαντικό εταίρο σε μια κοινωνία όπου

κυριαρχεί η μάθηση, ενώ στην βάση της κοινωνικής διάστασης υπάρχει αναφορά

στην κατάργηση της διαίρεσης ανάμεσα στα διακριτά πεδία της εκπαίδευσης,

εργασίας και σύνταξης, στις εκπαιδευτικές δυνατότητες πολλαπλών μορφών και στις

ίσες ευκαιρίες (Καραλής, 2008, σελ. 11).

2.2 Η Δια Βίου Μάθηση στην 4η βιομηχανική επανάσταση

Η 4η βιομηχανική επανάσταση (4ΒΕ) συνίσταται στο συνδυασμό και στη

σύμπτυξη περισσοτέρων της μιας τεχνολογίας (τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία,

νανοτεχνολογία, φωτονική, μικρο-νανό ηλεκτρονική, πληροφορική, προηγμένα

υλικά) και στην εφαρμογή τους σε δραστηριότητες της οικονομικής και κοινωνικής

ζωής (υπηρεσίες, βιομηχανία, γεωργία κ.α) με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της

αύξησης της παραγωγικότητας. Επιπλέον, η 4ΒΕ οδηγεί στη δημιουργία νέων

παραγωγικών και τεχνολογικών οικοσυστημάτων δίνοντας στην Ευρώπη τη

δυνατότητα να αναδυθεί στον τομέα αυτό και να αναβαθμίσει τη θέση της. Στην 4BE

είναι κυρίαρχη η συνεχής δημιουργία νέων προϊόντων και εφαρμογών (πχ. εφαρμογές

της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, στην αυτόνομη κίνηση, κ.α), που αλλάζουν τις

συνθήκες του πεδίου προσφοράς και ζήτησης μέσα και από τη δικτύωση των

χρηστών. Έτσι υπάρχουν απρόβλεπτες μετατοπίσεις στην παραγωγική διαδικασία και

στις υπηρεσίες σε μια μεγάλη σειρά προϊόντων και κλάδων άσχετα από την

ανταγωνιστικότητά τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δυσχεραίνοντας τη

δυνατότητα του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Η παραπάνω συνθήκη επιτρέπει σε

μια μικρή εταιρεία να ανταγωνιστεί μεγάλες εδραιωμένες εταιρείες με τη δυνατότητα

του αναπτυξιακού άλματος. Η αναπτυξιακή στρατηγική στην Ελλάδα έχει ως στόχο το

μετασχηματισμό της οικονομίας της σε οικονομία της γνώσης, και δίνει έμφαση στην

στήριξη και προώθηση της βιομηχανίας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξειδικευτεί

στα πλαίσια της επιχειρηματικής και τεχνολογικής καινοτομίας δίνοντας μια

ανταγωνιστική θέση στην Ελλάδα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Προς αυτή

την κατεύθυνση έχει ιδιαίτερη σημασία «η δυνατότητα ενεργούς παρέμβασης της

χώρας μας στις ευρωπαϊκές στρατηγικές αλυσίδες αξίας», και ο σχεδιασμός μιας
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δημόσιας πολιτικής ρύθμισης με την ουσιαστική συμβολή των κοινωνικών εταίρων,

λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι «κάθε ισχυρή διεθνής τάση δεν χρειάζεται να

συνδέεται με τον πυρήνα της νέας τεχνολογικής επανάστασης, αν και υποχρεωτικά

πρέπει να την ακολουθεί στενά». Οι ενέργειες αυτές προϋποθέτουν βελτιώσεις στον

τρόπο που η κυβέρνηση αναπτύσσει τις δημόσιες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις

(Λαμπριανίδης, 2019, σελ. 3,4,8,15).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

3.1 Το σύστημα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ψηφισμάτων και αποφάσεων των οργάνων της

θέτει ως βασική προτεραιότητα στην πολιτική της ατζέντα τη δια βίου μάθηση και

δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία και παράλληλα στην

καλλιέργεια δεξιοτήτων των πολιτών της ("Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης," 2021). H

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί βασική συνιστώσα του

συστήματος της δια βίου μάθησης και αποβλέπει στο να αποκτήσουν οι πολίτες

δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας και συγκεκριμένα

επαγγέλματα. Η ΕΕΚ βοηθάει επίσης στην προσωπική πραγμάτωση του ατόμου και

στη συμμετοχή του στα οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα. Η ΕΕΚ μπορεί να

συνιστά ένα άριστα αναπτυγμένο δίκτυο που στη διοίκησή του να συμμετέχουν

κοινωνικοί εταίροι, όπως οι εργοδότες, τα συνδικάτα, τα επιμελητήρια, και να

διενεργούνται συμβούλια και επιτροπές. Η ΕΕΚ διακρίνεται σε αρχική

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (I-VET) και σε συνεχιζόμενη ΕΕΚ

(C-VET). Το Ι-VET διενεργείται σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο πριν οι μαθητές

ξεκινήσουν να εργάζονται και πραγματοποιείται, είτε στο σχολικό χώρο, είτε στον

εργασιακό χώρο. Μπορεί να εμφανίζει διαφορές από χώρα σε χώρα ανάλογα με την

οικονομική της διάρθρωση και το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το

50% των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15-19 ετών συμμετέχουν στο I-VET, στο ανώτερο

επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το C-VET πραγματοποιείται μετά την αρχική

εκπαίδευση και κατάρτιση ή μετά το ξεκίνημα του εργασιακού βίου με στόχο την

ανανέωση της γνώσης, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την επαγγελματική και

προσωπική ανάπτυξη. Το C-VET συντελείται σε μεγάλο βαθμό με αφετηρία την

εργασία και σε μεγάλο ποσοστό πραγματοποιείται στο χώρο της εργασίας (European

Commission,“EU Policy in,” 2021).
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3.2 Η θεσμοθέτηση της Δια Βίου Μάθησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τη βασική ευθύνη των αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή της

επικουρικότητας στα πλαίσια της ΕΕ, την έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες με την ΕΕ να

λειτουργεί υποστηρικτικά. Ωστόσο όταν υπάρχουν κοινές προκλήσεις όπως η

γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η

ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, καθώς και το ζήτημα της

προσχολικής εκπαίδευσης, απαιτείται κοινή νομική βάση. Η επαγγελματική

εκπαίδευση με τη συνθήκη της Ρώμης το 1957 τέθηκε επίσημα ως πεδίο κοινοτικής

αρμοδιότητας και με τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 συμπεριλήφθηκε και η

εκπαίδευση στους τομείς αρμοδιότητας της Ένωσης. Η ΕΕ με τη συνθήκη της

Λισαβόνας συμπεριέλαβε μια νέα ρύθμιση στις ήδη ισχύουσες διατάξεις για την

εκπαίδευση και κατάρτιση. Στο άρθρο 9, στη Συνθήκη για την λειτουργία της ΕΕ (

ΣΛΕΕ) εισαγάγετε νέα οριζόντια κοινωνική ρήτρα, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει

η ΕΕ κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της να αξιολογεί και να

συνυπολογίζει τις ανάγκες για την προώθηση υψηλού επιπέδου θέσεων εργασίας, να

διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να λαμβάνει

μέτρα για την κοινωνική προστασία και την αντιμετώπιση του κοινωνικού

αποκλεισμού. Επιπρόσθετα ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στο άρθρο

14 αναφέρει ότι κάθε άτομο έχει το φυσικό δικαίωμα στην γνώση και στην

εκπαίδευση, όπως και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση.

Αντίστοιχα, στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στην εργασία,

καθώς και στην ελεύθερη επιλογή και στην άσκηση επαγγέλματος (Iskra, 2021).

Το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική σύνοδο στην

Λισαβόνα έθεσε ένα νέο στρατηγικό πλάνο στόχων για τα επόμενα δέκα έτη, που

αφορά στην προώθηση της απασχόλησης, των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και

στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια μιας οικονομίας όπου η γνώση

αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης

και της νέας οικονομίας, έτσι ώστε η ΕΕ να γίνει ανταγωνιστικότερη με επίκεντρο της

την οικονομία της γνώσης. Ο παραπάνω στόχος προϋποθέτει βέλτιστες πολιτικές για

μια κοινωνία της πληροφορίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να γίνει
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μετατόπιση προς μια ψηφιακή οικονομία που θα οδηγήσει σε νέες υπηρεσίες και

αγαθά, στην ανταγωνιστικότητα, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

Μπορεί να γίνει χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας για την προώθηση

τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και για την περιφερειακή και αστική

ανάπτυξη. Επίσης, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και καινοτομίας, η

προώθηση και επιβράβευση των καινοτόμων επιχειρήσεων, οι διαρθρωτικές

οικονομικές μεταρρυθμίσεις, και ο συντονισμός των μακροοικονομικών πολιτικών

στο επίπεδο των χωρών-μελών της ΕΕ είναι μέσα για την πραγματοποίηση των

στόχων της Λισαβόνας. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά συστήματα κατάρτισης και

εκπαίδευσης πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της «κοινωνίας της γνώσης»

και να προσφέρουν δυνατότητες μάθησης σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων στις

διάφορες φάσεις της ζωής τους, όπως είναι οι άνεργοι, οι νέοι, οι ενήλικες και

εργαζόμενοι των οποίων οι δεξιότητες υποβαθμίζονται εξαιτίας των ταχύτατων

αλλαγών. Η νέα οπτική βασίζεται στη δημιουργία τοπικών κέντρων μάθησης, στην

απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων, όπως στον τομέα των τεχνολογιών, της

πληροφορίας, και επικοινωνίας, και στη μεγαλύτερη διαφάνεια των προσόντων

(Consilium Europa, 2000).

3.3 Ευρώπη 2020, Πρωτοβουλίες και Στόχοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωσή της, στις 3-3-2010, θέτει τρεις

προτεραιότητες (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2010, σελ.5): α) την έξυπνη ανάπτυξη,

που σημαίνει ανάπτυξη της οικονοµίας βασισμένης στην καινοτοµία και στην γνώση,

β) τη διατηρήσιμη ανάπτυξη, που σημαίνει προώθηση της αποδοτικότερης χρήσης

των πόρων, μιας πιο ανταγωνιστικής και πράσινης οικονομίας, και γ) την

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υψηλής απασχόλησης στη βάση

της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής.

Στα παραπάνω πλαίσια οι στόχοι που προτείνει η Επιτροπή μέχρι το 2020

είναι οι εξής:
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α) Το 75% των ατόμων που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία μεταξύ 20 και 64 ετών

πρέπει να έχουν απασχόληση.

β) Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να αφορά επενδύσεις στους τομείς της Ενέργειας

και της Ανάπτυξης.

γ) Οι στόχοι του 20/20/20 αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την

αποφυγή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσα από την εξοικονόμηση

ενέργειας, και τη μείωση των εκπομπών αερίων και άλλων βλαβερών ουσιών.

δ) Τα άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο δε θα πρέπει να αποτελούν ποσοστό που

ξεπερνά το 10%, ενώ πάνω από το 40% των νέων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει

την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και άνω.

Η Επιτροπή προτείνει «οι στόχοι της ΕΕ να μετατραπούν σε εθνικούς στόχους

και δράσεις». Επίσης, η Επιτροπή, για την πραγματοποίηση των στόχων ΕΥΡΩΠΗ

2020, και έπειτα από την οικονομική κρίση του 2008-2009 που δημιούργησε μεταξύ

των άλλων μείωση στη βιομηχανική παραγωγή και τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 4%

το 2009, με 23.000.000 ανέργους, προτείνει τις παρακάτω πρωτοβουλίες

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2010, σελ. 5-8):

- Την Ένωση Καινοτομία με την χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας

για τη μετατροπή των καινοτόμων ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες και

μετέπειτα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

- Τη Νεολαία σε Κίνηση με την ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και τη

διευκόλυνση των νέων σε θέσεις εργασίας.

- Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη με στόχο τη δημιουργία μιας

ψηφιακής ενιαίας αγοράς για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

- Την αποδοτικότερη χρήση των πόρων μέσω της αύξησης της ενεργειακής

απόδοσης και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και

μέσω του εκσυγχρονισμού των μεταφορών.

- Τη δημιουργία μιας βιώσιμης βιομηχανικής βάσης ανταγωνιστικής σε

παγκόσμιο επίπεδο  και την ανάπτυξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

16



- Τη θέσπιση πολιτικής για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, με τη δια βίου

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των πολιτών με σκοπό την ενίσχυση της

απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

- Την άσκηση πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη διασφάλιση

της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής.

Η εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής χρειάζεται ισχυρή οικονομική

διακυβέρνηση στα πλαίσια της οποίας κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα υποβάλει

εκθέσεις προόδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβλέπει την πρόοδο των χωρών

μελών σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικών προς την υλοποίηση των στόχων. Το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει την πλήρη ευθύνη της νέας πολιτικής και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κινητοποιεί τους πολίτες και θα ενεργεί ως

συννομοθέτης. Αυτή η προσέγγιση της «εταιρικής σχέσης» θα πρέπει να τηρείται

εντός των εθνικών κοινοβουλίων, στις τοπικές περιφερειακές αρχές, στις ευρωπαϊκές

επιτροπές, στην κοινωνία των πολιτών, στους κοινωνικούς εταίρους και σε όλα τα

ενδιαφερόμενα μέρη (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2010, σελ. 6-7).

3.4 Η διαδικασία της Κοπεγχάγης ως κομβικός σταθμός για τη Δια

Βίου Μάθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντικός σταθμός στην πορεία της ΕΕ στο πεδίο της δια βίου μάθησης ήταν

το 2002, όταν η ΕΕ εγκαινίασε τη διαδικασία της Κοπεγχάγης με σκοπό να βελτιώσει

τη σχέση και συνεργασία των κρατών μελών σχετικά με τα συστήματα

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα πλαίσια των ταχύτατων

οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών συνυπολογίζοντας και το δημογραφικό

πρόβλημα. Ο Ευρωπαίοι πολίτες έπρεπε να επικαιροποιήσουν τις αποκτηθείσες

γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους. Η διαδικασία της Κοπεγχάγης συνένωσε 33

χώρες (συμπεριλαμβανομένου και των υπό ένταξη χωρών) και τους κοινωνικούς

εταίρους για τη διαμόρφωση κοινών στόχων, μέσων και προτεραιοτήτων για τη

βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω μιας συνολικής

ευρωπαϊκής πολιτικής με στόχο τη διευκόλυνση της κινητικότητας για εργασία και

μάθηση. Η αξιολόγηση της προόδου συντελείται κάθε δύο χρόνια. Η αρχή των

«μαθησιακών αποτελεσμάτων», δηλαδή το τι μπορεί να κάνει και τι γνωρίζει ένα

17



άτομο μετά την παρακολούθηση μιας μαθησιακής διαδικασίας, διέπει τα κοινά

ευρωπαϊκά μέσα και τις αρχές, και εφαρμόζεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε

κάθε τύπο και σε κάθε επίπεδο, αλλά κυρίως στις προδιαγραφές των προγραμμάτων

κατάρτισης. Στη βάση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) είναι ο οδηγός των Εθνικών Πλαισίων

Επαγγελματικών Προσόντων  (ΕΘΠΕΠ) (Cedefop Europa, 2010, σελ.1).

Στα κοινά ευρωπαϊκά μέσα που θεσπίστηκαν, μέσα από τη διαδικασία της

Κοπεγχάγης, συγκαταλέγονται: το «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών

Προσόντων» (ΕΠΕΠ), «το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων

για την ΕΕΚ» (ΕCVET), «το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της

ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» (ΕQVET), και το

Europass που αφορά ένα φάκελο που συμπεριλαμβάνει το βιογραφικό, το δελτίο

κινητικότητας, συμπλήρωμα πιστοποιητικού και διπλώματος, καθώς και διαβατήριο

γλωσσών. Επίσης, οι κοινές κατευθύνσεις και αρχές που υιοθετήθηκαν από τη

διαδικασία της Κοπεγχάγης αφορούν τη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό

προσανατολισμό, όπου ενισχύεται ο δια βίου επαγγελματικός προσανατολισμός,

καθώς και ο προσδιορισμός και η επικύρωση της άτυπης και τυπικής εκπαίδευσης. Οι

κοινές προτεραιότητες της διαδικασίας της Κοπεγχάγης είναι να καταστεί η

επαγγελματική εκπαίδευση ως ελκυστική μαθησιακή επιλογή που να απευθύνεται σε

αριστούχους μαθητές έως σε μαθητές που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, να

διαθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά, να δοκιμαστούν διάφορες μέθοδοι για την

πρόβλεψη της ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων, και να παρακινηθούν οι

επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και τα φυσικά πρόσωπα ώστε να επενδύσουν στην

κατάρτιση (Cedefop Europa, 2010, σελ. 1-2).

Η διαδικασία της Κοπεγχάγης είχε μειωμένο αντίκτυπο στην

αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης βάσει των

κριτηρίων της Λισαβόνας την περίοδο 2000-2008. Αν και η ΕΕ δεν μπόρεσε να

πετύχει όλους τους στόχους της, οι επιδόσεις κάθε χώρας διαφέρουν, ενώ κάποιες από

αυτές είχαν ήδη ξεπεράσει τα κριτήρια και σημεία αναφοράς πριν την στρατηγική της

Λισαβόνας. Ωστόσο, τα κριτήρια αναφοράς παρουσιάζουν πρόοδο το 2009 σε

σύγκριση με το 2000, και οι κοινωνικοί εταίροι και οι χώρες αξιολογούν θετικά την
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διαδικασία. Οι προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας συνηγορούν στη διατήρηση

της διαδικασίας της Κοπεγχάγης για την επόμενη δεκαετία. Οι συνέπειες της

οικονομικής κρίσης, η προώθηση της πράσινης οικονομίας, η αύξηση της προσφοράς

και ζήτησης βασικών δεξιοτήτων στην Ευρώπη παράλληλα με την αύξηση της

ζήτησης περισσότερων και υψηλότερων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας

επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά συστήματα κατάρτισης. Προβλέπεται ότι η οικονομική

κρίση θα οδηγήσει σε διαρθρωτική ανεργία των νέων και των μακροχρόνια ανέργων

με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ο στόχος για την αύξηση του ποσοστού της

απασχόλησης στο 75% μέχρι το 2020, έδωσε, επίσης, ιδιαίτερο βάρος στην

εκπαίδευση των ενηλίκων, και εκτός από την ενίσχυση της αρχικής κατάρτισης οι

χώρες επιδίωξαν και την ενίσχυση της συνεχιζόμενης κατάρτισης με την προσφορά

ευκαιριών για απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων στους πολίτες που βρίσκονται σε

διάφορες φάσεις της ενεργού ζωής τους, καθώς και στην επικύρωση της άτυπης και

μη τυπικής μάθησης (Cedefop Europa, 2010, σελ. 3-4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

4.1 Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων

Στη σημερινή εποχή της πανδημίας του Κορονοϊού, η ΕΕ, μέσω του σχεδίου

της ανάκαμψης ΝextGeneration EU έχει ως στόχο να κάνει την Ευρώπη πιο υγιή, πιο

πράσινη, και πιο ψηφιακή. Έως το 2050, η Ευρώπη στοχεύει να γίνει η πιο κλιματικά

ουδέτερη ήπειρος, που δε θα παράγει αέρια θερμοκηπίου, τα οποία δεν μπορεί να

αντέξει το φυσικό οικοσύστημα, και θέτει ως κύρια προτεραιότητα της τη διατήρηση

και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα η τεχνολογία θα

καθοδηγήσει το μέλλον, και η δεκαετία 2020-2030 θα είναι η ψηφιακή δεκαετία της

Ευρώπης (European Union, 2021).

Στις 1-7-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά την κοινωνική πολιτική

και την απασχόληση, δημιούργησε την ατζέντα με επίκεντρο τις δεξιότητες και την

ΕΕΚ στοχεύοντας στη σύντομη, αλλά σταδιακή, ανάκαμψη από την κρίση COVID 19

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Στήριξη της απασχόλησης,” 2020). Ακόμη, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή εγκαινίασε ένα σύμφωνο για τις δεξιότητες, στις 10-11-2020, στα πλαίσια

του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων και της ευρωπαϊκής εβδομάδας

επαγγελματικών δεξιοτήτων, και κάλεσε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να

αναλάβουν δράση για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων, την επανεκπαίδευση και

αποκατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω συμπράξεων. Οι παραπάνω ενέργειες

συμβαδίζουν με τους στόχους της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τις

στρατηγικές της ΕΕ για την βιομηχανία και τις ΜΜΕ (European Commission, “Pact

For Skills,” 2021).

Οι στόχοι του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων (Ιούλιος 2020) για την

επόμενη πενταετία είναι: 32% αύξηση των ενηλίκων και 67% αύξηση των ενηλίκων

με χαμηλά προσόντα, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μάθησης κάθε χρόνο, 82%

αύξηση των ατόμων που αναζητούν εργασία με πρόσφατη μαθησιακή εμπειρία, και

25% αύξηση των ανηλίκων με βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Τα κράτη μέλη, οι
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κοινωνικοί εταίροι, οι πάροχοι κατάρτισης και εκπαίδευσης, οι επιχειρήσεις και όλα

τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν κληθεί να συζητήσουν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού

Εξαμήνου για τον τρόπο επίτευξης των παραπάνω στόχων και το συντονισμό της

οικονομικής πολιτικής. Το τέλος του κάθε Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ολοκληρώνεται με

μια λεπτομερή αξιολόγηση ως προς την επίτευξη των στόχων. Τα δεδομένα αυτά θα

ανακοινώνονται στην ετήσια κοινή έκθεση περί απασχόλησης, και θα χρησιμεύουν ως

στατιστική βάση ανάλυσης για διάφορες προτάσεις και συστάσεις σχετικά με την

εκπαίδευση, τις δεξιότητες, και την κατάρτιση σε κάθε χώρα. Η Επιτροπή θα

παρακολουθεί τους στόχους ανά γεωγραφική περιοχή, φύλο, και σε σχέση με

ευάλωτες ομάδες, όπως άνεργοι, άτομα με χαμηλά προσόντα και άτομα με αναπηρία

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων,” 2020, σελ. 26).

Οι δώδεκα δράσεις που εμπεριέχονται στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο

δεξιοτήτων είναι οι εξής (European Commission, 2020, σελ. 2-3):

1) Τo σύμφωνο για τις δεξιότητες που ενθαρρύνει τους εταίρους για καλύτερες

ευκαιρίες κατάρτισης και για επενδύσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε

όλα τα συστήματα απόκτησης δεξιοτήτων.

2) Προώθηση της πληροφόρησης για τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα

επάγγελμα σε όλα τα επίπεδα αναλύοντας στατιστικά δεδομένα για τις κενές

θέσεις εργασίας  και διαθέτοντας αυτές τις πληροφορίες ευρέως.

3) Αναβάθμιση των δεξιοτήτων στα πλαίσια των στρατηγικών εθνικών δράσεων

με την στήριξη της ΕΕ και με τη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών

απασχόλησης. Επιπλέον, σ’ αυτή τη συνεργασία μπορεί να συμπεριληφθεί η

στρατηγική της νόμιμης μετανάστευσης για την προσέλκυση και αξιοποίηση

ταλέντων.

4) Δημιουργία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα

αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις, θα είναι ευέλικτη, σύγχρονη,

ελκυστική και προσαρμοσμένη στην πράσινη μετάβαση και στην ψηφιακή

εποχή.

5) Αναβάθμιση των επιστημονικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη συνεργασιών των

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, και τη θέσπιση ενός συνόλου δεξιοτήτων για τους ερευνητές.
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6) Δημιουργία ενός πλαισίου βασικών πράσινων δεξιοτήτων, μετατόπιση του

ενδιαφέροντος προς χώρους εργασίας με προσανατολισμό οικολογικό,

ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων με έμφαση στην προσφορά ταχύρρυθμων

προγραμμάτων κατάρτισης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και

επικοινωνιών, και τη θέσπιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ψηφιακή

εκπαίδευση.

7) Ενθάρρυνση των νέων και κυρίως των γυναικών να σπουδάσουν θετικές

επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και μαθηματικά (stem). Υποστήριξη των

επιχειρηματιών και απόκτηση δεξιοτήτων εγκάρσιων όπως η κριτική σκέψη

και η συνεργασία.

8) Ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την ιδιότητα του πολίτη, τον

γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, την απόκτηση βασικών γνώσεων που

αφορούν την υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία πέρα από την αγορά

εργασίας, και γενικά ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων και των ενηλίκων που

αφορούν ολόκληρη τη ζωή.

9) Διερεύνηση της δυνατότητας για δημιουργία ατομικών λογαριασμών

μάθησης, μέσα από τη διερεύνηση του κατά πόσο και πως τα δικαιώματα

κατάρτισης τα οποία είναι φορητά και ελεγμένα ποιοτικά θα μπορούσαν να

ενισχύσουν τη δια βίου μάθηση για όλους.

10) Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα μικροδιαπιστευτήρια, που σημαίνει τη

δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων που θα αναγνωρίζουν τα μαθησιακά

αποτελέσματα προγραμμάτων κατάρτισης με μικρή διάρκεια, που θα γίνονται

εξ αποστάσεως και θα είναι στοχευμένα.

11) Νέα ανανεωμένη πλατφόρμα Εuropass με την παροχή διαδικτυακών

εργαλείων και την καθοδήγηση για τη συγγραφή βιογραφικών σημειωμάτων,

που μέσα από μια εξατομικευμένη προσέγγιση προσφέρει προτάσεις για

θέσεις εργασίας, δυνατότητες μάθησης και παρέχει πληροφόρηση, σε 29

γλώσσες, στα άτομα που αναζητούν εργασία.

12) Ενίσχυση του προϋπολογισμού της ΕΕ και ενθάρρυνση των κρατών μελών

και των ιδιωτικών φορέων να επενδύσουν σε δεξιότητες παράλληλα με την
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εξασφάλιση της διαφάνειας στις επενδύσεις, καθώς και προώθηση της

δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών.

4.2 Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Πανδημίας,

προτάσεις και πολιτικές των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Η σημερινή εποχή που διανύουμε, εποχή των αλλαγών και των μεταβάσεων,

δίνει μια καινούργια μορφή στον τρόπο ζωής μας και στον τρόπο που εργαζόμαστε. Η

πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της

ρομποτικής, καθώς και η κυκλική οικονομία, με μια προσέγγιση για πιο αποδοτική

χρήση των πόρων οδηγούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αλλαγή ή

εξαφάνιση των υπαρχουσών. Επιπλέον, το δημογραφικό πρόβλημα απαιτεί από την

Ευρώπη την αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της και όλων των ταλέντων

της ταυτόχρονα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις οικονομίες της τρίτης

ηλικίας. Αυτές οι αλλαγές αναδεικνύουν την ανάγκη για μια αλλαγή των αναγκαίων

δεξιοτήτων, χωρίς προηγούμενο. Η πανδημία του κορονοϊού έδωσε ώθηση στην

ψηφιακή μετάβαση. Η εξ αποστάσεως μάθηση και εργασία που πραγματοποιήθηκαν

αναγκαστικά, ανέδειξαν το κενό στη ψηφιακή μας ετοιμότητα και το υφιστάμενο

χάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων μας. Η πανδημία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις

ευκαιρίες σταδιοδρομίας πολλών πολιτών της ΕΕ. Η πρόβλεψη ήταν να φτάσει η

ανεργία στο 9% το 2020, από 6,6% που ήταν το 2019, και το ΑΕΠ να μειωθεί από το

7% με ορισμένες χώρες να έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

“Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων,” 2020, σελ. 1).

Με αφορμή το ευάλωτο οικονομικό περιβάλλον και τις τρέχουσες συνθήκες

της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε ένα σχέδιο ανάκαμψης για μια πιο

βιώσιμη, ανθεκτική και δίκαιη Ευρώπη, όπου η ποιοτική εκπαίδευση και η

καλλιέργεια των δεξιοτήτων παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Στον άξονα αυτής της αλλαγής

βασίζεται η δημιουργία του θεματολογίου εργασιακών δεξιοτήτων που προωθεί τη

διπλή μετάβαση και τη διασφάλιση της ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας

σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η προώθηση της βιώσιμης

ανταγωνιστικότητας παραπέμπει στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης
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Συμφωνίας, της Ψηφιακής Στρατηγικής, καθώς και στην εφαρμογή ειδικών

στρατηγικών για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ παράλληλα με τη διασφάλιση της

κοινωνικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Είναι σαφές ότι η

πανδημία τόνισε την ανάγκη μιας ψηφιακής εγρήγορσης για συνέχιση της

επιχειρηματικής και μαθησιακής-εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, “Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων,” 2020, σελ. 2-3).

Η πρόταση επίσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την έγκριση της

Επιτροπής για μια «Γέφυρα προς την απασχόληση - Ενίσχυση των εγγυήσεων για τη

νεολαία», η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έκθεση για τις επιπτώσεις της

δημογραφικής αλλαγής, στο νέο σχέδιο για την κυκλική οικονομία και στη

στρατηγική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα μέχρι το 2030, καθιστούν τις δεξιότητες

στην πράσινη οικονομία πολύ σημαντικές. Παράλληλα, η διασύνδεση με άλλες

εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου

Εκπαίδευσης μέχρι το 2025 και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, με τη

διευκόλυνση της μάθησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης για

όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, και της επανειδίκευσης των ταλέντων ιδιαίτερα στα

πανεπιστήμια, θα συμβάλλουν στην εδραίωση της πολιτικής και κουλτούρας για τη

δια βίου μάθηση, και θα προωθήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας με τη

βιομηχανία και την απασχολησιμότητα των Ευρωπαίων πολιτών (Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, “Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων,” 2020, σελ. 4-5).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τις χώρες μέλη για την ανάπτυξη εθνικών

πολιτικών και στρατηγικών για τις δεξιότητες σε όλο το φάσμα της δημόσιας

διοίκησης και θα παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίησή τους. Η

Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών

Απασχόλησης για την ανάπτυξη δυνατοτήτων μάθησης με έμφαση στις δεξιότητες

για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, για τους εργαζόμενους με μερική

απασχόληση και τους ανέργους. Παράλληλα θα ενισχυθεί η καθοδήγηση για

εργαζομένους, για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, και θα δοθεί έμφαση

στην απόκτηση δεξιοτήτων εκεί όπου υπάρχουν κενά κυρίως ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, θα προωθηθεί η διασυνοριακή συνεργασία και στα πλαίσια του συμφώνου

για τη μετανάστευση και το άσυλο θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να
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υπάρξει προσέλκυση εργαζομένων με υψηλά προσόντα, μέσα από νόμιμες οδούς

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων,” 2020, σελ. 12).

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ψηφιακή ετοιμότητα των

εκπαιδευτών και των ιδρυμάτων ΕΕΚ, θέσεις μαθητείας και κέντρα επαγγελματικής

αριστείας στη βάση της έξυπνης εξειδίκευσης και των περιφερειακών στρατηγικών

καινοτομίας και ανάπτυξης. Επίσης, απαιτείται έμφαση στην ανάπτυξη των

επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα και από τη διαδικασία του επαγγελματικού

προσανατολισμού, και στην ενίσχυση του προσανατολισμού για την κοινωνική

επιχειρηματικότητα, διότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί η

παραγωγικότητα και ο ανταγωνισμός. Η ΕΕ έχει ήδη δρομολογήσει τη δημιουργία

του ΕntreComp, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επιχειρηματικών Προσόντων

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων,” 2020, σελ. 19).

4.3 Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση

Η Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού

Θεματολογίου Δεξιοτήτων ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προβλέπει

χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το πολυετές

δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και το πρόγραμμα Next Generation EU αποτελούν

κύριες πηγές χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των συνεπειών της

υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού. Ωστόσο, την κύρια ευθύνη για την

επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων την

έχουν τα κράτη μέλη και οι εταιρείες, διότι η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, η

κοινωνική συνοχή και η δικαιοσύνη προϋποθέτουν την επένδυση στο ανθρώπινο

κεφάλαιο. Οι χώρες μέλη της ΕΕ καλούνται να εντάξουν στα Εθνικά Σχέδια

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα θέματα της δια βίου μάθησης με προτεραιότητα,

και να εξασφαλίσουν ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) διαθέτουν ικανή χρηματοδότηση για την στήριξη

ολοκληρωμένων σχεδίων σε τοπικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη και την άρση του

κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, τα επενδυτικά προγράμματα Εrasmus+,

«Δημιουργική Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη», «Ψηφιακή Ευρώπη», το «Ευρωπαϊκό

Σώμα Αλληλεγγύης», «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», καθώς και το πρόγραμμα
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«Εγγύηση για τα Παιδιά», έχουν ως στόχο την ενίσχυση των πιο νέων ατόμων, αλλά

και όλου του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να καλλιεργήσουν ικανότητες και

ποιοτικές δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στην πράσινη και στην ψηφιακή

οικονομία, και στο κόσμο της εργασίας γενικότερα. Τα εν λόγω προγράμματα

αποβλέπουν δε στην εξασφάλιση της μαθησιακής κινητικότητας, και στα πλαίσια

των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται η συστηματική

παρακολούθηση της σύνδεσης μεταξύ των δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς

εργασίας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2021).

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού μπορεί να χρηματοδοτήσει την επανειδίκευση

των εργαζομένων στις περιφέρειες και στους τομείς που πλήττονται από την πράσινη

μετάβαση. Τα κονδύλια της ΕΕ είναι απαραίτητα, αλλά κρίνονται απαραίτητες οι

ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις τις οποίες θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, και

διερευνώντας τις δυνατότητες μέσα από τα δημοσιονομικά πλαίσια. Αυτό μπορεί να

επιτευχθεί μέσα από την υποβολή εκθέσεων σε σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο από

ιδιωτικές εταιρείες, και την αποτύπωση αυτών των επενδύσεων στους λογαριασμούς

τους, καθώς και μέσα από τη συνεργασία με τις στατιστικές υπηρεσίες σε εθνική

βάση, για την στατιστική αποτύπωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με

γνώμονα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ενηλίκων, και στόχο την διαφάνεια των

στοιχείων, που αφορούν τις δεξιότητες, στους εθνικούς λογαριασμούς και

προϋπολογισμούς. Επίσης, μπορεί να γίνει αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών

μηχανισμών, όπως η περίπτωση του ΙnvestEU που δίνει την δυνατότητα

χρηματοδότησης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω πιλοτικών

έργων για τη σύναψη συμβάσεων που έχουν κοινωνικό αποτέλεσμα (χρήση του

ονομαζόμενου ομολόγου κοινωνικού αντίκτυπου) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

“Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων,” 2020, σελ. 28, 30, 31).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑ

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

5.1 H εγκαθίδρυση της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα

Οι πρώτες ρίζες της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα βρίσκονται στις αρχές του

20ού αιώνα με πολιτικές ρυθμίσεις κατά του αναλφαβητισμού και ενίσχυσης της

λαϊκής επιμόρφωσης. Η λαϊκή επιμόρφωση είχε ως στόχο την ενίσχυση ενεργών

πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Με το Ν.1320/1983, ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης ως

βασικός κεντρικός φορέας και στη συνέχεια με το Ν.2909/2001 αντικαταστάθηκε από

τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία μετονομάστηκε σε Γενική

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) με το Ν.3699/2008. Στην πορεία

σημειώθηκε μείωση των αρχικών δραστηριοτήτων και προώθηση του συστήματος

Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αρχικά της ΕΟΚ, και

στη συνέχεια της ΕΕ. Με το Ν.3369/2005 έγινε η πρώτη εκσυγχρονισμένη και

οριοθετημένη προσέγγιση του όρου δια βίου μάθηση, στην οποία συμπεριλήφθηκαν

η δια βίου εκπαίδευση (εκπαίδευση ενηλίκων και λαϊκή επιμόρφωση), η δια βίου

κατάρτιση (αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση), και θεσμοθετήθηκε η σύσταση της

Εθνικής Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης. Ακολουθώντας τους στόχους της ΕΕ, η

Ελλάδα έθεσε ως εθνική και πολιτική προτεραιότητα της τη δια βίου μάθηση και την

αναβάθμιση των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια των αναπτυξιακών

πολιτικών της, καθώς είναι εμφανής, η σύνδεση της δια βίου μάθησης με την

απασχολησιμότητα, την οικονομική ανάπτυξη, και την ενεργό συμμετοχή του ατόμου

στα οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα. Οι παραπάνω ενέργειες έγιναν επιτακτικές,

ιδιαίτερα και με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης 2008-2009 που επιδείνωσε τις

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα προχώρησε στην

άρση των ανισοτήτων της πρόσβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων, για τους εργάτες,

για άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, αγρότες, κατοίκους αγροτικών και

ημιαστικών περιοχών και για άτομα ηλικίας 55+ ("Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης,"

2021).
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5.2 Νομικές ρυθμίσεις για τη Δια Βίου Μάθηση και Επαγγελματική

Κατάρτιση  και οι δομές διακυβέρνησης

Με τον υπ.αρ. 3879/2010 νόμο για την «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και

λοιπές διατάξεις» δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια εθνική

στρατηγική για τη δια βίου μάθηση, και οικοδομήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου

Μάθησης (ΕΔΔΒΜ), το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο φορέων παροχής

υπηρεσιών δια βίου μάθησης και φορέων διοίκησης. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι

εξής (άρθρο 1, παρ.3, Νόμος 3879/2010):

1. Διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε

σχέση με την κοινωνική ανάπτυξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2. Σχεδιασμός και αποκέντρωση «των συστημάτων της δια βίου μάθησης,

υποστήριξη των φορέων του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, και

συνεργασία των ανωτέρω φορέων με τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια

βίου μάθησης».

3. Προώθηση «της επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης

ενηλίκων ως δύο σημαντικά πεδία της δια βίου μάθησης και θέσπιση

προτύπων και μέσων για την αναβάθμισή τους».

4. Διευκόλυνση της «πρόσβασης των ατόμων και ιδιαίτερα των μελών κοινωνικά

ευάλωτων ομάδων σε όλες τις δράσεις κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης

ενηλίκων».

5. Συστηματική αξιολόγηση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων.

6. Δημιουργία «εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης για όλες τις

μορφές γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της κατάρτισης τους», με την

ίδρυση «του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)», όπως και δημιουργία

«Εθνικού Πλαισίου αναγνώρισης Προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων,

δεξιοτήτων και ικανοτήτων» (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).

Ο Νόμος 4763/2020 έρχεται να αντικαταστήσει στο μεγαλύτερο μέρος του το Νόμο

3879/2010 και να συντελέσει στη μεταρρύθμιση της ΕΕΚ και της δια βίου μάθησης

στους εξής τομείς: στην αναβάθμιση της ΕΕΚ, στον κοινό προγραμματισμό και
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σχεδιασμό της με τη δια βίου μάθηση, και στη διασύνδεσή τους με τις πραγματικές

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο νέος Νόμος έρχεται να καλύψει κάποια προβλήματα,

όπως ("Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης," 2021):

1. «Αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των διαδρομών μάθησης».

2. «Αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ δομών και εκπαιδευτικών διαδρομών».

3. «Απουσία δομών μετα-γυμνασιακού επιπέδου».

4. « Ύπαρξη παρωχημένων ειδικοτήτων και οδηγών κατάρτισης».

5. «Ανεπαρκή διασύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας

(συμπεριλαμβανομένης της απουσίας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων

στον σχεδιασμό της ΕΕΚ)».

6. « Έλλειψη αξιοπιστίας στην πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων».

7. «Αρρυθμίες στην οργάνωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

που παρέχεται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)».

Ο Νόμος 4763/2020 αναδιοργανώνει τις δομές διακυβέρνησης της ΕΕΚ και της δια

βίου μάθησης, για τη διαμόρφωση των νέων πολιτικών, οι οποίες είναι:

● Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου

Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων, που είναι υπεύθυνη να σχεδιάζει, να συντονίζει, να

παρακολουθεί, να προωθεί, και να διαμορφώνει τις πολιτικές που

εφαρμόζονται για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, τη δια βίου

μάθηση και τη νεολαία. Επίσης στις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

συμπεριλαμβάνεται και η επίβλεψη των δράσεων για την πραγματοποίηση

των στόχων της δια βίου μάθησης (Άρθρο 4, Ν.4763/2020).

● Το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(ΚΣΕΕΚ), με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τον/την

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κατάρτιση εθνικής πολιτικής

σε θέματα ΕΕΚ και δια βίου μάθησης, στα πλαίσια της ανάπτυξης δεξιοτήτων,

της προώθησης της γνώσης, της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά

εργασίας, και της προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Κάθε έτος μέχρι το

τέλος Σεπτεμβρίου, το ΚΣΕΕΚ συντάσσει ετήσια έκθεση για το τι έχει
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πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ), και για τον προγραμματισμό για το

έτος που έπεται, την οποία υποβάλλει στον/στην Υπουργό Παιδείας και

Θρησκευμάτων, και αυτός/αυτή υποβάλλει την έκθεση στον/στην Πρόεδρο

της Βουλής, που σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής εισάγεται στην

αρμόδια επιτροπή προς συζήτηση. Κάθε τριετία ακολουθείται η ίδια

διαδικασία για το στρατηγικό σχέδιο για την ΕΕΚ & δια βίου μάθηση (Άρθρο

5, παρ.1,5,6, Ν. 4763/2020).

● Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (ΚΕΕ), που διεξάγει επιστημονική

έρευνα και μελετά θέματα για τη διασφάλιση της ποιότητας και την

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων της ΕΕΚ και της δια βίου μάθησης.

(Άρθρο 7, παρ.1, Ν.4763/2020).

● Η σύσταση ενός Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά

Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) σε κάθε μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας, το

οποίο υποβάλλει εισηγήσεις στο ΚΣΕΕΚ σχετικά με τις τοπικές ανάγκες σε

θέματα ΕΕΚ και δια βίου μάθησης, για τις ειδικότητες και τα προγράμματα

που πρέπει να υλοποιηθούν από τους φορείς παροχής ΕΕΚ, και για την

διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας και

καινοτομίας. Επίσης, το ΣΣΠΑΕ, προωθεί τη μαθητεία στην περιφέρειά του,

και ενθαρρύνει τις τοπικές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα

πρακτικής άσκησης και μαθητείας βάσει των κατευθύνσεων του ΚΣΕΕΚ.

Κάθε έτος, έως το τέλος Ιουλίου, το ΣΣΠΑΕ συντάσσει έκθεση για ότι έχει

συντελεστεί μέχρι τότε, αλλά και για τον προγραμματισμό του έτους που

έπεται (άρθρο 6, παρ.1 & 6, Άρθρο 4763/2020).

("Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης," 2021)

Η δια βίου μάθηση σε επίπεδο Υπουργείων κατανέμεται μεταξύ του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΘ) και του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΕΚΥ). Το ΥΠΘ ευθύνεται για τη δια βίου μάθηση, την

κατάρτιση και την εκπαίδευση των νέων, την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση

ενηλίκων, την κοινωνική και πολιτιστική μη τυπική εκπαίδευση και τον εθελοντισμό,

και το ΥΕΚΥ για τη μείωση της ανεργίας καθώς και την κοινωνική ένταξη των
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ευάλωτων ομάδων. Στα πλαίσια της ΕΕΚ και της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα

σημαντικό ρόλο κατέχουν ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΘ ("Στρατηγική

Δια Βίου Μάθησης," 2021). Ο ΕΟΠΠΕΠ συντελεί κομβικό ρόλο στη χορήγηση

αδειών και στην πιστοποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης,

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, και στην πιστοποίηση

προσόντων που έχουν αποκτηθεί εντός και εκτός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Επίσης, ο ΕΟΠΠΕΠ είναι αρμόδιος για την κατάρτιση του Εθνικού Πλαισίου

Προσόντων, και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την

εποπτεία του ΥΠΘ, καθώς και για την ανάπτυξη της Συμβουλευτικής και

Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα. Στην ιστοσελίδα του παρέχει

δωρεάν εργαλεία πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 2021, σελ. 2, 3, 7, 10).

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει ως σκοπό του «την

υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για τη νέα γενιά, με επίκεντρο την

υποστήριξη και ενθάρρυνση των νέων στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους

σταδιοδρομία, με έμφαση στην καινοτομία και κινητικότητα» (άρθρο 2, παρ.1,

Ν.4115/2013).

Κομβικό ρόλο στη δια βίου μάθηση και ΕΕΚ κατέχει ο Οργανισμός

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που υπάγεται στο Υπουργείο

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο οποίος διεκπεραιώνει έργο σε τρεις τομείς:

την ενίσχυση της απασχόλησης, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με

ενεργητικές πολιτικές, την ασφάλιση της ανεργίας, και επιπλέον την προστασία της

οικογένειας και της μητρότητας στα πλαίσια των παθητικών πολιτικών απασχόλησης

("Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης," 2021).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑ

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

6.1 Η δυναμική των επαγγελμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης στην αγορά εργασίας

Ο Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) διεξήγαγε έρευνα στα πλαίσια της

συνεργασίας με τα Περιφερειακά Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την

Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό των δυναμικών

επαγγελμάτων που έχουν ζήτηση, ανά κλάδο και περιφέρεια, και προέρχονται από την

ΕΕΚ. Τα πορίσματα της έρευνας μεταξύ των άλλων αναφέρουν ότι (ΣΕΒ, “Δυναμικά

Επαγγέλματα της ΕΕΚ,” 2021, σελ. 1-2):

● Το 2019 οι εργαζόμενοι που ασχολούνταν σε επαγγέλματα ΕΕΚ αποτελούσαν

το 68%, σε σχέση με το υπόλοιπο 37 % του συνόλου της οικονομίας. Τα έτη από

2013 έως 2019 αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση, στις Τεχνολογίες,

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), στα logistics, στην ενέργεια και στην

εξόρυξη, και οι επαγγελματικές κατηγορίες που σημείωσαν ιδιαίτερη ζήτηση είναι οι

«Χειριστές», οι «Τεχνίτες», και τα «Επαγγέλματα Διοίκησης και Οικονομίας».

● Η ΕΕΚ, με τη συστηματική αναβάθμισή της και την προσαρμογή της στις

ανάγκες της αγοράς εργασίας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων

του ανθρώπινου δυναμικού. Η αναβάθμιση της ΕΕΚ είναι απαραίτητο να συνδυαστεί

με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη ρύθμιση των

τεχνικών επαγγελμάτων, και αφορούν την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου

δυναμικού, το γραφειοκρατικό μηχανισμό, και τις καθυστερήσεις στη χορήγηση

αδειών.

● Μεταξύ 2013 και 2019 αυξήθηκε το ποσοστό των περιφερειών (από δύο σε

τέσσερις περιφέρειες) στις οποίες σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης στους

παραγωγικούς κλάδους πάνω από 20%, παράλληλα και με μια αύξηση της
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απασχόλησης γενικά. Ωστόσο, υπήρξε κενό στην προσφορά εργατικού δυναμικού σε

κάποια επαγγέλματα ΕΕΚ, σε σχέση με την αυξανόμενη ζήτηση αυτών σε κάποιες

από τις περιφέρειες, με συνέπεια τη δημιουργία επιτακτικής ανάγκης για την

προσαρμογή των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε

εξειδικευμένες θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στα δυναμικά και ανερχόμενα

επαγγέλματα ΕΕΚ.

6.2 Η πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα, αδυναμίες και προοπτικές

Σύμφωνα με το EuroFound (2019), όπως αναφέρει άρθρο του ΣΕΒ, η ολική

εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα προβλέπεται να αυξήσει την

απασχόληση στην Ελλάδα κατά 0,7%, ποσοστό που φέρνει την Ελλάδα τέταρτη

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες θέσεις εργασίας που θα

προκύψουν στους «πράσινους» τομείς εξαιτίας των νέων περιβαλλοντικών

απαιτήσεων θα είναι περισσότερες από αυτές που θα εξαφανιστούν λόγω αυτού του

μετασχηματισμού. Η πράσινη μετάβαση θα μετασχηματίσει τα υπάρχοντα

επαγγέλματα, καταδεικνύοντας την ανάγκη για νέες, πράσινες δεξιότητες του

εργατικού δυναμικού (ΣΕΒ, “Πράσινη Οικονομία και,” 2021, σελ.1-2) . Η νομική

ρύθμιση για την απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028 θα απαιτήσει

παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών στις λιγνιτοπαραγωγικές περιοχές

της Μεγαλόπολης και της Δυτικής Μακεδονίας, και για τον μετασχηματισμό τους σε

νέα παραγωγική βάση. Επίσης, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης για το κλίμα και

την ενέργεια έχει σχεδιαστεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, η ενίσχυση των

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης, η πραγματοποίηση του στόχου

για 10% ταφή των απορριμμάτων έως το 2030 (νωρίτερα κατά 10 χρόνια από την

προβλεπόμενη προθεσμία), και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας (επεξεργασία

και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών). Πρόκειται για πολιτικές που

δημιουργούν νέες ευκαιρίες σε επιχειρήσεις και εργαζομένους (ΣΕΒ, “Πράσινη

Οικονομία και,” 2021, σελ. 4). «Τα πράσινα επαγγέλματα δεν ταυτίζονται

αναγκαστικά με τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στον τομέα των περιβαλλοντικών

προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνουν και δουλειές που εφαρμόζουν φιλικές

προς το περιβάλλον διαδικασίες»  (ΣΕΒ, “Πράσινη Οικονομία και,” 2021, σελ. 5).

33



Μελέτες του ILO & Cedefop δείχνουν ότι παρά τα σημαντικά βήματα που

γίνονται στην πράσινη μετάβαση, η αποτελεσματικότητα των δράσεων υστερεί.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά κυρίως στην

αποσπασματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται, στην ελλειμματική σύνδεση

μεταξύ των πολιτικών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στον

αδύναμο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων φορέων, στην έλλειψη ενεργητικών

πολιτικών εστιασμένων στις πράσινες δεξιότητες και εξειδικευμένων μηχανισμών

για τη διάγνωση αναγκών, καθώς και στην ανεπαρκή δημόσια στήριξη των

εργαζομένων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας

(ΣΕΒ,”Πράσινη Οικονομία και,” 2021, σελ. 15).

Η πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό για πράσινα

επαγγέλματα και δεξιότητες. Στην Ελλάδα, εκτός από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο

Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές, απουσιάζει η

προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στην πράσινη μετάβαση από το Εθνικό Σχέδιο

για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Οπότε προτείνεται: α) Ο σχεδιασμός μιας

εθνικής στρατηγικής για τις δεξιότητες και τα πράσινα επαγγέλματα διασφαλίζοντας

τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων και την εφαρμογή εξειδικευμένων

πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο πάνω στις γενικές θεματικές που αφορούν: τις

αλλαγές στο κλίμα, τη διαχείριση των αερίων του θερμοκηπίου, τη διαχείριση και

ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, την κυκλική οικονομία, την

έρευνα-καινοτομία-ανταγωνιστικότητα και τον γεωργικό τομέα-τουρισμό-ναυτιλία, β)

Σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης της πράσινης οικονομίας και των αντίστοιχων

επαγγελμάτων, και γ) Ένταξη της πράσινης οικονομίας στον κοινωνικό διάλογο.

Επίσης ο μετασχηματισμός των επαγγελμάτων απαιτεί στήριξη της προσαρμογής του

εργατικού δυναμικού. Για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας χρειάζεται

αναδιαμόρφωση του συστήματος εκπαίδευσης, του τυπικού και μη τυπικού, ώστε να

παρέχει τις κατάλληλες δεξιότητες με την προσθήκη πράσινων προγραμμάτων και

ειδικοτήτων. Για αυτούς που χάνουν την εργασία τους να έχουν τη δυνατότητα

επανακατάρτισης σε πράσινα επαγγέλματα, και για αυτούς που οι θέσεις

μετασχηματίζονται να αναβαθμίζονται οι δεξιότητές τους. Επίσης, η στήριξη της

δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας μπορεί να γίνει μέσω της επαρκούς

34



χρηματοδότησης, της δημιουργίας κινήτρων, της προώθησης συμπράξεων ιδιωτικών

και δημόσιων, και της υιοθέτησης πράσινων διαδικασιών και τεχνολογιών στο

δημόσιο (ΣΕΒ, “Πράσινη Οικονομία και,” 2021, σελ. 28-30).

6.3 «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)»

και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σε απάντηση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που

αντιμετωπίζει η χώρα, στις 31 Μαρτίου, 2021 δημοσιεύθηκε το «Εθνικό Σχέδιο

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)», το οποίο επιδιώκει μέσω ριζικών

μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική οικονομία και

μια κοινωνία με συνοχή και δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, στον άξονα 3.2

προβλέπεται η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, και ο

εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις παρακάτω

μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ("Ελλάδα 2.0: Εθνικό Σχέδιο," 2021, σελ. 37-39):

1. Σχεδιασμός νέας στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση και το εθνικό σύστημα

αναβάθμισης δεξιοτήτων, που προβλέπει τη συνεχή αξιολόγηση των παρόχων,

συνδέει την αμοιβή τη δικιά τους με την αμοιβή των καταρτιζομένων με

πιστοποίηση που δίνεται από τρίτους για αποκτημένες δεξιότητες στη βάση

της σύνδεσης των αναγκών της αγοράς εργασίας με την κατάρτιση. Στα

παραπάνω πλαίσια προωθείται μια επένδυση που αφορά ένα μεγάλο

πρόγραμμα κατάρτισης για την απόκτηση ψηφιακών, πράσινων και ήπιων

δεξιοτήτων μέσα από μια στοχευμένη ανάλυση των αναγκών του ανθρώπινου

δυναμικού. Επίσης προβλέπεται σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου για τις

δεξιότητες.

2. Ενθάρρυνση της καινοτομίας, της ποιότητας και της εξωστρέφειας στα

πανεπιστήμια, όπως και της ενίσχυσης της έρευνας, υπό το πρίσμα της

προσέγγισης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Προβλέπεται η ενίσχυση του

επιστημονικού προσωπικού της χώρας και η αναβάθμιση των ελληνικών

πανεπιστημίων διεθνώς. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα έχουν ως όρο την

διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν

«ερευνητικές ομάδες αριστείας», επισκέπτες καθηγητές που στοχεύουν σε νέα
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ερευνητικά προγράμματα, καθώς και συγχρηματοδοτούμενα διδακτορικά που

να προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Συνεργασία των

ελληνικών πανεπιστημίων με άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό και

πιστοποιητικό εκπαιδευτή των αποφοίτων πανεπιστημίων που θα διδάξουν

την επιστημονική τους γνώση.

3. Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του συστήματος του ΟΑΕΔ, μέσα από την

αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και τη συνεργασία των

εργοδοτών και των κοινωνικών εταίρων, ώστε να υπάρχει σύνδεση με τις

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Εισαγωγή ψηφιακού περιεχομένου

εκπαίδευσης, νέων εργαλείων και μεθόδων, όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής

μάθησης, πιο απλές μαθησιακές διαδικασίες, και νέο σύστημα αξιολόγησης

της πορείας και εξέλιξης των μαθητών στην  αγορά εργασίας.

4. Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ανέργους, και

μετατόπιση του βάρους στην ανάπτυξη βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων

μέσω της αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών και της διασφάλισης

των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δομών επαγγελματικής κατάρτισης του

ΟΑΕΔ. Επιπλέον προβλέπεται η αναβάθμιση του ΛΑΕΚ για την

χρηματοδότηση επιχειρήσεων για προγράμματα κατάρτισης.

5. Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

εφαρμόζοντας τον οικείο νόμο του 2020, ο οποίος περιλαμβάνει την ίδρυση

και ενίσχυση πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και

θεματικών/πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), όπως

και την ψηφιοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ, την ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών

εξετάσεων, ψηφιακής βιβλιοθήκης και πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης

(e-learning).

6. Επενδύσεις στα πλαίσια των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων που

συμπεριλαμβάνουν καινοτόμες ιδέες και προσθήκες, όπως η ψηφιοποίηση του

εκπαιδευτικού περιεχομένου, η εξοικείωση με διαδραστικό ψηφιακό υλικό, η

δημιουργία υποδομών για αναβαθμισμένο εργαστηριακό εξοπλισμό, voucher

για χρήσιμα τεχνολογικά εργαλεία για τους μαθητές, όπως Robotics-STEM,

καθώς και ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία για μαθητές με αναπηρία και
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ειδικές ανάγκες μάθησης. Εξίσου σημαντική είναι η επανακατάρτιση των

εκπαιδευτικών στις νέες αυτές τεχνολογίες, και η εξοικείωση τους με τις

ψηφιακές υπηρεσίες και τα εργαλεία (e-school).

7. Η επένδυση στον τομέα της αναβάθμισης επαγγελματικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης και προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού για τους φορείς

παροχής, αφορά την αναβάθμιση των υποδομών της ΕΕΚ παντού στην

Ελλάδα, με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού όλων των εργαστηριακών

κέντρων, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, Τμημάτων Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

των ΣΕΚ. Στόχος της επένδυσης είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

με υψηλές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στη δημιουργία ποιοτικών και

νέων θέσεων εργασίας με καλύτερους μισθούς.

6.4 «Απασχόληση και Εκπαίδευση  2021-2027»

Το πρόγραμμα «Απασχόληση και Εκπαίδευση 2021-2027» για την Ελλάδα

εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και

καταρτίστηκε σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Η Ελλάδα μετά από μια

μεγάλη περίοδο οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008 με τα πρώτα σημάδια

ανάκαμψης τα έτη 2018-2019 & 2019-2021, ήρθε αντιμέτωπη με την πανδημία covid

19, η οποία της ανέκοψε την πρόοδο. Το παγκόσμιο ΑΕΠ για το έτος 2020, σύμφωνα

με τον ΟΟΣΑ, συρρικνώθηκε κατά 4,2% παγκοσμίως, στις χώρες της Ευρωζώνης

κατά 7,5%, και στην Ελλάδα κατά 8,2% (ΕΛΣΤΑΤ 2021). Έκθεση της Διεθνούς

Οργάνωσης Εργασίας με την ονομασία: «Παγκόσμια Απασχόληση και Κοινωνικές

προοπτικές: Τάσεις 2021» δείχνει ότι η υγειονομική κρίση του κορονοϊού θα επιφέρει

αύξηση της ανεργίας, και η νέα αύξηση της απασχόλησης δεν θα μπορέσει να υπερβεί

και να ισορροπήσει τις απώλειες που θα σημειωθούν ως το τέλος του 2023. Η

ελληνική οικονομία, την τελευταία δεκαετία, κατέχει χαμηλή θέση με βάση το δείκτη

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, τελευταία ανάμεσα στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ, και

επίσης, κατέχει χαμηλή θέση σε σχέση με το επίπεδο των επενδύσεων (10,1% του

ΑΕΠ σε σύγκριση με το 22,2% της ΕΕ). Με βάση το δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας

και Κοινωνίας (DESI), η Ελλάδα κατατάσσεται 27η σε 28Κ-Μ (2020), και 24η

(2020) όσον αφορά την ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στο σύνολο της
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οικονομίας. Επίσης, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων του ελληνικού πληθυσμού, η

έλλειψη επαγγελματιών σε ΤΠΕ, και η μετανάστευση των νέων επιστημόνων στο

εξωτερικό, όπου ο πληθυσμός των πτυχιούχων από ΑΕΙ και

Μεταπτυχιακών/Διδακτορικών που μετανάστευσε για εύρεση καλύτερων προσφορών

εργασίας αγγίζει τα 379.910 άτομα, δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη της

οικονομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 2021, σελ. 7-8). Ακόμη,

λαμβάνοντας υπόψη την περιφέρεια της Αττικής, η οποία κατέχει κρίσιμη θέση

καθώς συγκεντρώνει το 53,5% του ελληνικού πληθυσμού και τις περισσότερες

επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΕ σε σχέση με τις εκθέσεις Εαρινού

Εξαμήνου 2019 και 2020, επιβάλλεται η λήψη μέτρων σχετικά με την αύξηση της

απασχόλησης, τη βέλτιστη σύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, την κατάρτιση

του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά

εργασίας με την ιδιαίτερη στήριξη των μακροχρόνιων ανέργων, των νέων ανέργων,

των γυναικών, και των ανέργων που βρίσκονται σε δύσκολο κοινωνικό και

οικονομικό περιβάλλον (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 2021, σελ. 8,10).

Ο στόχος της ΕΕ για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση με

σημείο αναφοράς το 2020 ήταν 15%. Η Ελλάδα έφτασε στο 3,9% το 2019, ενώ η ΕΕ

στο σύνολό της στο 10,8%, και οι ενήλικοι χαμηλής ειδίκευσης που παίρνουν μέρος

στη δια βίου μάθηση είναι στο 0,8% (ΕΕ:4,3%). To 47% του ενήλικου εργατικού

δυναμικού δηλώνει ότι δεν κατέχει κάποιες τεχνικές δεξιότητες, και το 38% ότι έχει

έλλειψη βασικών δεξιοτήτων που χρειάζονται στην εργασία του, συγκριτικά με το

28% και το 22% αντίστοιχα στην ΕΕ κατά μέσο όρο (Υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων, 2021, σελ. 14).

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, εφαρμόστηκαν οι «αρχές της

διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των

πολιτών, καθώς και οι αρχές συμμετοχικότητας», και λήφθηκαν υπόψη τα πορίσματα

των αξιολογήσεων που διενήργησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και

άλλοι διεθνείς και Ελληνικοί φορείς στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξης

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΑΝΑΔΕΔΒΜ) », τόσο

ως προς την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των διαφόρων αναγκών
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στους τομείς της απασχόλησης και εκπαίδευσης, όσο και στον σχεδιασμό των

απαραίτητων στρατηγικών (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 2021, σελ. 91).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ

ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (04-03-2021) υπήρξε

διατήρηση των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την

περίοδο 2020 έως 2030, και θέσπιση τριών βασικών στόχων στον τομέα της

απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης. Οι τρεις βασικοί στόχοι

αποτελούν: α) Όσον αφορά την απασχόληση, τουλάχιστον το 78% του πληθυσμού να

εργάζεται έως το 2030, να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των ανδρών και γυναικών,

να ενισχυθεί η τυπική προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση, να μειωθεί το ποσοστό

των νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και

κατάρτισης στο 9%, από το 12,6% το έτος 2019, β) Οι ενήλικοι σε ποσοστό 60% θα

πρέπει να συμμετέχουν σε ετήσια βάση στην κατάρτιση, και γ) Τη μείωση του

αριθμού των ατόμων που απειλούνται με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατά 15

εκατομμύρια τουλάχιστον έως το 2030 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, “Πολιτική

Απασχόλησης,” 2021).

Η αποτελεσματικότητα του παραπάνω σχεδίου θα παρακολουθείται από την

Επιτροπή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένου ενός

ανανεωμένου κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος αποτελείται από 12

βασικούς δείκτες για τις επιδόσεις των χωρών μελών στην απασχόληση και στην

κοινωνική προστασία, στη βάση τριών διαστάσεων που αφορούν τις ίσες ευκαιρίες,

τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, και την κοινωνική ένταξη και προστασία. Η Επιτροπή

θα αναλύει σε βάθος την κοινή έκθεση για την απασχόληση, και θα διοργανώνει

εκδηλώσεις για την παρουσίαση της προόδου κάθε χώρας σχετικά με την εφαρμογή

του Πυλώνα (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, “Πολιτική Απασχόλησης,” 2021).

Στα πλαίσια της Ελλάδας, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

συνδέεται και συντονίζεται με το σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία που

βασίστηκε στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, και υπάρχει μια πλήρη

ευθυγράμμιση με τις προτάσεις για μεταρρυθμίσεις, καθώς και τη διευκόλυνσή τους
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και παρακολούθησή τους (Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020). Σύμφωνα με την έκθεση

Πισσαρίδη, ο στόχος της σύγκλησης του ελληνικού με το ευρωπαϊκό εισόδημα,

προϋποθέτει: πρώτον τη μείωση της ανεργίας σε συνδυασμό με την αύξηση της

απασχόλησης των υποαπασχολούμενων πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι οι νέοι

και οι γυναίκες, και δεύτερον την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μέσα

από νέες επενδύσεις ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων, υιοθετώντας νέες

τεχνολογίες και καινοτόμες παραγωγικές μεθόδους. Ένας από τους επιμέρους

βασικούς στόχους είναι η αύξηση της απασχόλησης των νέων και γυναικών από το

42% και 65% που είναι σήμερα στο 62% και 73%, αντίστοιχα, που είναι ο μέσος

όρος μικρών εξωστρεφών οικονομιών της ΕΕ (Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020, σελ.

11-12).

Στις αρχές του 2020, τα ποσοστά στους νέους και στους μακροχρόνια

ανέργους είναι υψηλά και οι σχετικοί δείκτες αποτυπώνονται ως εξής: τo ποσοστό

των ανέργων νέων κάτω των 25 ετών στην Ελλάδα είναι 32,7%, στην Ευρωζώνη

15,2%, και στην ΕΕ 14,8%. Επίσης, 70,1% είναι στην Ελλάδα το ποσοστό των

ατόμων που είναι σε καθεστώς ανεργίας πάνω από ένα χρόνο, ενώ στην Ευρωζώνη

είναι 43,6%, και στην ΕΕ 41,4%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην υψηλότερη θέση στην

κατάταξη των κρατών- μελών της ΕΕ και στους δύο δείκτες (Επιτροπή Πισσαρίδη,

2020, σελ. 28-29). Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών (στοιχεία του 2019), η

συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό είναι 50% στην Ελλάδα, έναντι 63% στην ΕΕ.

Επίσης, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού αναμένεται την επόμενη δεκαετία μείωση

του εργατικού δυναμικού κατά 7,5% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (Επιτροπή

Πισσαρίδη, 2020, σελ. 49).

Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στην έκθεση Πισσαρίδη έχουν ως στόχο

την αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5 % κατά μέσο όρο για την ερχόμενη δεκαετία. Η

επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να γίνει μέσω της αύξησης της απασχόλησης 1%

κάθε χρόνο, και της ετήσιας αύξησης του παραγωγικού κεφαλαίου της εργασίας κατά

2,5%. Ο στόχος για τη μείωση της ανεργίας στο 7%, από το 17,2% που έφτασε το

2019, και η περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς εργασίας, μπορούν να επιτευχθούν με

την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των ηλικιακών κατηγοριών από

20-24 και 55-64 ετών σε ποσοστό 62%, και των γυναικών σε ποσοστό 72%.
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Επιπρόσθετα, η Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε την προηγούμενη

δεκαετία είχε σαν αποτέλεσμα την ετήσια αύξηση της απασχόλησης κατά 1,2% από

το 2013 έως το 2019. Ο νέος στόχος για επιπλέον αύξηση της απασχόλησης απαιτεί

μείωση των ποσοστών των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, φορολογική ελάφρυνση των

μισθωτών, παροχή κατάρτισης που να συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

και διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας

(Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020, σελ. 48-49).

Μια χώρα προκειμένου να αναπτυχθεί μπορεί να ενδυναμώσει το ανθρώπινο

κεφάλαιο της μέσα από την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την έρευνα κ.λ.π. Στο

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν αγκυλώσεις, όπως είναι η έλλειψη

αυτονομίας στις εκπαιδευτικές μονάδες με συνέπεια όλες οι αποφάσεις να

λαμβάνονται κεντρικά. Παράλληλα, υπάρχει σχεδόν ολοκληρωτική απουσία

αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευτικών δομών, σχεδόν ολική απουσία

κινήτρων απόδοσης, ενώ η διασύνδεση με την αγορά εργασίας είναι ανεπαρκής

(Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020, σελ. 72,75). Τα τρία τέταρτα περίπου των μαθητών που

τελειώνουν το λύκειο επιθυμούν να εισέλθουν στο πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα η

εκπαίδευση στο λύκειο να είναι υποβαθμισμένη, και όσοι δεν εισάγονται στα

πανεπιστήμια να μην έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα για να

απορροφηθούν στην αγορά εργασίας. Η επαγγελματική εκπαίδευση εμπεριέχει ένα

χαρακτήρα αποτυχίας για τους μαθητές, και τα μαθήματα δεν έχουν επαρκή σύνδεση

με ότι ζητάει η αγορά. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση προετοιμάζει τους απόφοιτους

κυρίως για την απασχόλησή τους στον δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση. Επίσης, η

ένταξη των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια εμποδίζει την προσαρμογή των προγραμμάτων

σπουδών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας (Επιτροπή Πισσαρίδη,

2020, σελ.78-79).

Η πρόταση για χορήγηση του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα

περιλαμβάνει περισσότερα μαθήματα επιλογής θα συντελέσει στην ενίσχυση των

δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων, είτε εισέρχονται στην αγορά εργασίας,

είτε συνεχίζουν πανεπιστημιακές σπουδές (Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020, σελ. 82). Η

διάκριση των πανεπιστημίων σε εκείνα που δημιουργούν προγράμματα σπουδών στις

εφαρμογές επιστημών και τεχνολογίας, και σε εκείνα που έχουν πιο θεωρητική
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κατεύθυνση, κρίνεται απαραίτητη, με τα πρώτα, να απαιτούν από τους φοιτητές

υποχρεωτική παρακολούθηση. Επίσης, η δια βίου μάθηση που παρέχεται από τα

πανεπιστήμια είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων

των πτυχιούχων, και θα πρέπει να υποστηριχθεί ιδιαίτερα η συμμετοχή των

ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων στις ΜΜΕ στα προγράμματα που

προσφέρουν τα πανεπιστήμια για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την

ανταπόκρισή τους στις τεχνολογικές μεταβολές (Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020, σελ.

86-88).

Η απόδοση των προγραμμάτων συνεχούς απόκτησης δεξιοτήτων σχετίζεται

και με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η κατάρτιση και η

εκπαίδευση πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται σε ένα υψηλό ποιοτικό επίπεδο. Η

ορθή διαπίστευση της εκπαίδευσης που παρέχεται, και των παρόχων αυτής, ο

κατάλληλος σχεδιασμός των κινήτρων του εργατικού δυναμικού και των παρόχων της

κατάρτισης αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας. Επίσης, χρειάζεται επαρκής

πληροφόρηση για τη δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων, και η απόκτηση ψηφιακών

δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, να ξεκινάει από το σχολείο και να

συνεχίζεται με προγράμματα κατάρτισης για τους ενήλικες, γιατί αποτελεί κύριο

μοχλό λειτουργίας της σύγχρονης οικονομίας. Ακόμη, προτείνεται η συστηματική

διδασκαλία της υπολογιστικής σκέψης στα σχολεία σε όλα τα επίπεδα, και η

αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών πρακτικά και θεωρητικά (Επιτροπή

Πισσαρίδη, 2020, σελ. 147-148).

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα πρέπει να

υποστηρίζει τα άτομα που ψάχνουν εργασία, ώστε να απασχοληθούν μέσα σε έξι

μήνες, και εάν αυτό δεν επιτευχθεί, να παραπεμφθούν σε στοχευμένη κατάρτιση. Τη

δυνατότητα κατάρτισης θα πρέπει να την έχει οποιοσδήποτε ψάχνει εργασία.

Βασικές αρχές της κατάρτισης θα πρέπει να είναι: α) η κατάρτιση υψηλής ποιότητας

από τα ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης, που υπεύθυνος για τη διαπίστευσή τους είναι ο

ΟΑΕΔ, β) θεωρητική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση σε θέση

εργασίας που βρίσκει το κέντρο κατάρτισης, και σε συνδυασμό με την τελική

πιστοποίηση των δεξιοτήτων του καταρτιζόμενου, γ) χρηματοδότηση της κατάρτισης

από πόρους του δημοσίου, και σταδιακή αποζημίωση των κέντρων κατάρτισης σε
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σχέση με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και πιστοποίησης, της τοποθέτησης σε

θέση πρακτικής άσκησης, και στη συνέχεια με την εύρεση θέσης εργασίας

συμπεριλαμβανομένου και την παροχή bonus, στην περίπτωση που διατηρηθεί αυτή η

θέση εργασίας πέραν του εξαμήνου, δ) οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι να αμείβονται

από το δημόσιο, είτε πρόκειται για την κατάρτιση, είτε για την πρακτική τους

άσκηση, και οι επιχειρήσεις οι οποίες παρακολουθούνται από τον ΟΑΕΔ να

δεσμεύονται για την απασχόληση των καταρτιζομένων βάσει των προσόντων τους, ε)

η πληρωμή των κέντρων κατάρτισης να βασίζεται στην αποτελεσματικότητά τους,

και γι’ αυτό παίζουν μεγάλο ρόλο τα κριτήρια επιλογής των καταρτιζομένων, ώστε να

μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα. Για τα άτομα που απορρίπτονται θα

πρέπει να προβλεφθεί ενισχυτικό πρόγραμμα των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και

των ικανοτήτων τους για απασχόληση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση, ακόμη

και σε εθελοντική βάση (Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020, σελ. 148-149).

Περαιτέρω, η αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, με στόχο μεταξύ των άλλων την

προσέλκυση των μεγάλων επιχειρήσεων και την εμπιστοσύνη των ανέργων προς τον

φορέα, βασίζεται στους πέντε πυλώνες που αφορούν, την εγγραφή των ανέργων, την

στήριξη στην αναζήτηση εργασίας κατά την πρώτη περίοδο της ανεργίας, την

διαπίστευση των κέντρων κατάρτισης, και την προώθηση των ενεργητικών πολιτικών

απασχόλησης σε σχέση με την επιδότηση της ανεργίας, μέσα από τη διασφάλιση ότι

το σύστημα των παροχών δεν αποτελεί αντικίνητρο στην απασχόληση. Σχετικά με το

υπάρχον πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζομένους οι επιχειρήσεις το θεωρούν

γραφειοκρατικό, και η πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων για την κατάρτισή

τους είναι περιορισμένη. Επιτακτική είναι η ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους

εργαζομένους να συμβάλλουν μερικώς στο κόστος της κατάρτισης τους

συμμετέχοντας στην αυξημένη αποδοτικότητα της εκάστοτε επιχείρησης μετά το

τέλος της κατάρτισης, όπως π.χ. τα επιδόματα παραγωγικότητας, παράλληλα με την

επιδότηση που θα πρέπει να δίνει το κράτος στον εργοδότη για την κατάρτιση που

παρέχει στους εργαζομένους, μέσα από συγκεκριμένες επιβεβαιωμένες δεξιότητες

(Επιτροπή Πισσαρίδη, 2020, σελ. 150-151).

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της απόφασης 573/2014/ΕΕ
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[COM(2017) 287 final] σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων

υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ), ο ΟΑΕΔ συμμετέχει στο δίκτυο των μελών χωρών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της εφαρμογής της συγκριτικής μάθησης.

Στόχος της συγκριτικής μάθησης είναι η στήριξη κάθε ΔΥΑ στα πλαίσια της ΕΕ για

την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μέσα από τη σύγκριση και την

αξιοποίηση των θεσμικών διδαγμάτων. Οι ΔΥΑ έχουν τη δυνατότητα χρήσης

«ποιοτικών εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων» των παραμέτρων που

αυξάνουν τις επιδόσεις για την ενθάρρυνση της συγκριτικής αξιολόγησης. Είναι

δυνατή η χρήση των αποτελεσμάτων για δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 2017).

Γενικότερα, η Ελλάδα έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη με διάφορες προκλήσεις

σε σχέση με την απασχόληση και κυρίως στη δημιουργία ποιοτικότερων και μόνιμων

θέσεων εργασίας. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να απασχολεί

τη χώρα είναι η διαρκής έκθεση του πληθυσμού σε κινδύνους της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισμού, και κύρια προβλήματα είναι «η αναντιστοιχία των

δεξιοτήτων με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αδυναμία προσαρμογής

της προσφερόμενης γνώσης στις εξελίξεις- ιδιαίτερα σε σχέση με την 4η βιομηχανική

επανάσταση-, η απουσία των λεγόμενων soft skills και οι μειωμένες επιδόσεις των

αποφοίτων σε βασικές δεξιότητες». Είναι επίσης σαφές πως η αναβάθμιση και

διασφάλιση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ και της Δια βίου Μάθησης στην Ελλάδα με

στόχο την παραγωγή ισορροπημένων εκροών στην αγορά εργασίας, παραμένει μία

κορυφαία πρόκληση. Αυτές οι προκλήσεις ενισχύονται με το χαμηλό επίπεδο

δαπανών για την εκπαίδευση και τη χαμηλή αποτελεσματικότητά τους (ΕΣΠΑ, 2019,

σελ. 9-10).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ATZENTA 2030 KAI ΒΙΩΣΙΜΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

8.1 Στόχος 4 και Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων

Στόχος 4: «Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση
προάγοντας τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση».

Η Ατζέντα 2030 που εγκρίθηκε ομόφωνα το 2015 από όλους τους ηγέτες

παγκοσμίως αφορά τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο έναν κόσμο δικαιότερο, πιο

ειρηνικό, και σε έναν πλανήτη υγιή. Πιο συγκεκριμένα, ο Στόχος 4 αφορά την

εκπαίδευση και την ποιότητα αυτής, αφού η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης παίζει

κυρίαρχο ρόλο στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο σημειώνεται ότι ενώ

υπάρχουν αναμφισβήτητες ενδείξεις προόδου όσον αφορά την πρόσβαση των

γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ο στόχος της καθολικής

εκπαίδευσης παραμένει στο τραπέζι. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ, ο

στόχος 4 επιδιώκει μεταξύ άλλων τα παρακάτω (“ΣΤΟΧΟΣ 4 - ΠΟΙΟΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,” 2019):

4.4 Σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων όλων των ηλικιών, τα οποία

διαθέτουν τις απαραίτητες και κατάλληλες δεξιότητες, τεχνικές και επαγγελματικές,

για την αξιοπρεπή τους απασχόληση, εργασία και τη συμβολή τους στην

επιχειρηματικότητα.

4.7 Παροχή γνώσης και ειδικής εκπαίδευσης προς όλους τους

εκπαιδευόμενους, και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, με στόχο την βιώσιμη

ανάπτυξη, την εφαρμογή ενός βιώσιμου τρόπου ζωής, τη διασφάλιση των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, την καταπολέμηση

της βίας, και την ισότητα των φύλων.

4.β Ουσιαστική αύξηση του αριθμού υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες

χώρες, και ιδιαίτερα στα μικρά και λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη, νησιωτικά και μη,

όπως και στις αφρικανικές χώρες, με στόχο την προώθηση των εγγραφών στην
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ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την υιοθέτηση επιστημονικών

και τεχνολογικών προγραμμάτων στις χώρες αυτές.

4.γ Αύξηση του ποσοστού των καταρτιζομένων εκπαιδευτικών, έως το 2030,

τόσο στις αναπτυσσόμενες χώρες συμπεριλαμβανομένου και των μικρών νησιωτικών

κρατών, όσο και στις αναπτυγμένες χώρες, στη βάση μιας συνεργασίας σε διεθνές

επίπεδο.                                                    (Ελληνική Στατιστική Αρχή: Στόχος 4, 2021)

Είναι σαφές ότι η δια βίου μάθηση παίζει κομβικό ρόλο στην επίτευξη των

παραπάνω στόχων, και αυτό γιατί παρέχει την ευκαιρία για συνεχή και ποικιλόμορφη

εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες και τα στάδια ζωής. Σύμφωνα με την ελληνική

στατιστική υπηρεσία, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή

και τα αποτελέσματα της διά βίου μάθησης στη χώρα, και να συγκρίνουμε την

πρόοδο της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκή Ένωσης, χρησιμοποιώντας

συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης. Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται η

πορεία της Ελλάδας με γνώμονα την εκπαίδευση, από το 2005 μέχρι το 2020, σε

σύγκριση με το μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
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Διαγράμματα Στατιστικής Σημασίας

Διάγραμμα 9.1

Άτομα που Εγκαταλείπουν Πρόωρα την Εκπαίδευση (18-24), 2005-2020

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021

Στο διάγραμμα 9.1 είναι εμφανής η μείωση του ποσοστού των Ατόμων που

Εγκαταλείπουν Πρόωρα την Εκπαίδευση (ΑΕΠΕ), τόσο στην Ελλάδα όσο και στην

υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, η πορεία της Ελλάδας φαίνεται να είναι αισθητά

καλύτερη σε σχέση με αυτή των υπόλοιπων χωρών από το 2010 μέχρι και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των ΑΕΠΕ στην Ελλάδα έπεσε κάτω από το 10% το

έτος 2013 και κάτω από 5% το 2018, ενώ ο μέσος όρος ΑΕΠΕ στην Ευρώπη δεν έχει

πέσει κάτω από 10% μέχρι και το 2020. Είναι πιθανό πως αυτή η θετική εικόνα για

την πορεία της Ελλάδας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις συνεχείς βελτιώσεις του

εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και στην προώθηση της δια βίου μάθησης.

48



Διάγραμμα 9.2

Συμμετοχή Ενηλίκων στην Εκπαίδευση (25-64), 2005-2020

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021

Το Διάγραμμα 9.2 σχετίζεται άμεσα με τη δια βίου μάθηση. Αρχικά,

βλέπουμε μια σχετικά ευθύγραμμη και σταθερή πορεία από το 2005 μέχρι και το

2020, με μερικές διακυμάνσεις μεταξύ του 2% και του 4% στην Ελλάδα, ενώ στην

Ευρώπη μεταξύ του 7.5% και του 11%. Τα ποσοστά της Ελλάδας είναι αισθητά

χαμηλά σε σχέση με αυτά των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης.
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Διάγραμμα 9.3

Ενήλικες που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές γνώσεις (16-74), 2015-2019

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021

Το Διάγραμμα 9.3 αφορά άτομα μεταξύ των ηλικιών 16-74, τα οποία έχουν

έστω τις βασικές γνώσεις για την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων

ψηφιακών μέσων. Ενώ διακρίνεται μια ανοδική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και

στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι εμφανής η απόκλιση των ποσοστών μεταξύ των δύο.

Μέχρι και το 2018, λιγότερο από το 50% των ενήλικων ατόμων στην Ελλάδα

παρουσίαζαν ψηφιακές γνώσεις. Πιθανολογείται πως μελλοντικά στατιστικά

δεδομένα θα παρουσιάσουν άνοδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, λόγω

της ψηφιακής προσαρμογής στη νέα τάξη των πραγμάτων που ακολούθησε την

πανδημία του κορονοϊού με το “work from home” και τα “online degrees.”

50



Διάγραμμα 9.4

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (25-34), 2015-2019

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021

Το Διάγραμμα 9.4 αφορά τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Ελλάδα και την Ευρώπη. Διαφαίνεται μια συστηματική αύξηση του ποσοστού

ατόμων που αποκτούν τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2005 μέχρι και το 2020, ενώ

τα ποσοστά της Ελλάδας είναι πολύ κοντά σε αυτά της ΕΕ. Μετά το 2012 δε, τα

ποσοστά της Ελλάδας δείχνουν να είναι αρκετά μεγαλύτερα από αυτά της Ευρώπης.
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8.2 Στόχος 8 και Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων

Στόχος 8: «Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική

ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους».

Η βασική αρχή μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ότι η πρόοδος πρέπει να

μοιράζεται σε όλους πλήττεται από την ανεπάρκεια ποιοτικών ευκαιριών εργασίας,

τις μειωμένες επενδύσεις και τη χαμηλή κατανάλωση. Από το 2015 και μετά, η

δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί σημαντική πρόκληση. Επίσης, η δημιουργία

των συνθηκών που θα επιτρέπουν το συνδυασμό των ποιοτικών θέσεων εργασίας με

την τόνωση της οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος, συνιστά βασική

προϋπόθεση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι

όλες οι ηλικιακές κατηγορίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση και τις

κατάλληλες συνθήκες εργασίας. (Ελληνική Στατιστική Αρχή: Στόχος 8,

2021)

Ο Στόχος 8 μεταξύ άλλων επιδιώκει τα ακόλουθα:

8.5 Έως το 2030, να υπάρχει πλήρης και παραγωγική απασχόληση για όλους,

γυναίκες και άντρες όλων των ηλικιών, όπως και διαθεσιμότητα νέων θέσεων

εργασίας. Ακόμη, η επίτευξη και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας

«για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των

ατόμων με αναπηρίες» είναι σημαντική.

8.6 Έως το 2020, «ουσιαστική ελάττωση του ποσοστού των νέων ατόμων που δε

μορφώνονται», εκπαιδεύονται ή απασχολούνται.

8.β Έως το 2020, «ανάπτυξη και εφαρμογή μιας παγκόσμιας στρατηγικής για την

απασχόληση των νέων και εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου Απασχόλησης της

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

(Ελληνική Στατιστική Αρχή: Στόχος 8, 2021)
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Διαγράμματα Στατιστικής Σημασίας

Διάγραμμα 9.5

Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (πραγματικό ΑΕΠ) (18-24), 2005-2020

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021

Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (πραγματικό ΑΕΠ) είναι ένα

μέτρο προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό που αντικατοπτρίζει την αξία όλων των

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από μια οικονομία ανά έτος (σε τιμές του

έτους βάσης). Το ΑΕΠ αφορά την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας και όπως

διαφαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, τα νούμερα για την Ελλάδα είναι χαμηλά σε

σχέση με τις αποδόσεις της υπόλοιπης Ευρώπης. Παρά την μεγάλη αυτή διαφορά,

είναι σαφές ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικότερα, ακολουθούν μια παρόμοια

ανοδική πορεία από το 2013 - 2019, ενώ διακρίνεται μια κάθοδος από το 2019-2020,

πιθανότατα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
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Διάγραμμα 9.6

Ποσοστό Νέων Ατόμων που δε Μορφώνονται, Εκπαιδεύονται ή Απασχολούνται

(15-29), 2004-2020

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021

Μία πολύ βασική πτυχή της Ατζέντας 2030, είναι η μείωση του ποσοστού

νέων ατόμων που δε μορφώνονται, εκπαιδεύονται ή απασχολούνται. Το παραπάνω

διάγραμμα παρουσιάζει μια αισθητή μείωση αυτού του ποσοστού από το 2015 μέχρι

και το 2019, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ το 2019-2020

διακρίνεται μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση του ποσοστού. Σύμφωνα με τα

παραπάνω δεδομένα, η Ελλάδα απέχει πολύ από τον στόχο αυτό, αφού τα νούμερα

είναι αρκετά υψηλότερα από αυτά της Ευρώπης, και μάλιστα το 2013 το ποσοστό

ξεπέρασε το 27%.
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Διάγραμμα 9.7

Ποσοστό Ενεργούς Απασχόλησης (20-64), 2009-2020

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2021

Η ανεργία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο πλήττει σε μεγάλο βαθμό

την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα μετά την έντονη οικονομική κρίση

που ξεκίνησε να βιώνει η χώρα το 2008. Το παραπάνω διάγραμμα αφορά την

απασχολησιμότητα, και όπως είναι σαφές τα δεδομένα της Ελλάδας είναι αρκετά

χαμηλότερα σε σχέση με αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης. Μετά το 2008, τα ποσοστά

της Ελλάδας βρίσκονται σε απότομη καθοδική πορεία μέχρι και το 2013 από περίπου

65% στο χαμηλότερο σημείο 54%, ενώ η Ευρώπη παρουσιάζει μια αρκετά πιο

σταθερή πορεία. Επίσης, διακρίνεται μια σταδιακή άνοδος μετά το 2013, τόσο στην

Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, η οποία σταματάει το 2019, πιθανότατα λόγω των

μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Το θετικό
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είναι ότι η Ελλάδα κατάφερε να περάσει το 60% το 2019 και η Ευρώπη συνολικά

άγγιξε περίπου το 73%.

Συμπεράσματα

Οι παραπάνω στατιστικές παρουσιάζουν την πορεία της Ελλάδας σε σύγκριση

με αυτή της υπόλοιπης Ευρώπης από το 2005 μέχρι το 2020, σε διάφορους τομείς

όπως στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στην οικονομία. Είναι

πιθανό ότι αυτοί οι τρεις τομείς είναι αλληλένδετοι και επηρεάζουν ο ένας τον άλλον.

Σε γενικές γραμμές, βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση στον αριθμό των ατόμων που

εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα διακρίνεται μία σχετική

αύξηση του ποσοστού των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία

ως ενήλικες στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα υπάρχει μία μεγάλη αύξηση των πτυχιούχων

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σημείο που τα ποσοστά της Ελλάδας ξεπερνούν τα

ποσοστά του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό ότι αυτά τα θετικά

δεδομένα για τη χώρα προέκυψαν από τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και την

εφαρμογή στρατηγικών δια βίου μάθησης. Το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας

βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα από το 2011 και μετά, και ενώ κατάφερε να

περάσει τα 17.5k το 2019, έπεσε απότομα το 2020, γεγονός που είναι ανησυχητικό.

Παρά τη δυσάρεστη εικόνα του ΑΕΠ, η Ελλάδα έχει καταφέρει τη μείωση του

ποσοστού των νέων ατόμων που δε μορφώνονται, εκπαιδεύονται ή απασχολούνται

από το 2014 μέχρι το 2019 (το ποσοστό έχει πέσει κάτω από το 19%). Επίσης, είναι

αισιόδοξη η εικόνα που έχουμε στον τομέα της απασχόλησης, αφού από το 2013 και

μετά η Ελλάδα έχει διατηρήσει μία συνεχή σταδιακή ανοδική πορεία όσον αφορά το

ποσοστό των ενηλίκων που εργάζονται, αγγίζοντας το 61%. Μελετώντας και

συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να διακρίνουμε μια θετική συσχέτιση

μεταξύ της δια βίου μάθησης, των εξελίξεων στην εκπαίδευση και στην

απασχολησιμότητα.

56



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συνοψίζοντας, ο όρος δια βίου μάθηση είναι ευρύτερος από τον όρο

εκπαίδευση και περιλαμβάνει κάθε μορφή εκμάθησης, καθόλη τη διάρκεια της ζωής

του ανθρώπου. Οι οικονομικές μεταβολές, η τεχνολογική επανάσταση, και οι αλλαγές

στο πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο, προκάλεσαν την ανάγκη για συστηματική

μάθηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ψηφισμάτων και αποφάσεων, θέτει ως βασική

προτεραιότητα στην πολιτική της ατζέντα τη δια βίου μάθηση και δίνει έμφαση στην

εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, και παράλληλα στην καλλιέργεια

δεξιοτήτων των πολιτών της, δημιουργώντας την «κοινωνία της γνώσης» και τη

σύνδεσή της με την αγορά εργασίας. Οι τρεις βασικοί στόχοι (Ευρώπη 2020) της ΕΕ

είναι: α) η έξυπνη ανάπτυξη, που σημαίνει ανάπτυξη της οικονοµίας βασισμένη στην

καινοτοµία και την γνώση, β) η διατηρήσιμη ανάπτυξη, που σημαίνει προώθηση της

αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, μιας πιο ανταγωνιστικής και πράσινης

οικονομίας, και γ) η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υψηλής

απασχόλησης στη βάση της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Στη σημερινή εποχή

της πανδημίας του Κορονοϊού, η ΕΕ μέσω του σχεδίου της ανάκαμψης

ΝextGeneration EU έχει ως στόχο να κάνει την Ευρώπη πιο υγιή, πιο πράσινη, και

πιο ψηφιακή. Είναι σαφές ότι η πανδημία τόνισε την ανάγκη μιας ψηφιακής

εγρήγορσης για τη συνέχιση της επιχειρηματικής και μαθησιακής-εκπαιδευτικής

δραστηριότητας. Σε συνδυασμό με το ΝextGeneration EU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

εγκαινίασε ένα σύμφωνο για τις δεξιότητες, στις 10-11-2020, για την καλλιέργεια των

δεξιοτήτων, την επανεκπαίδευση, και την επαγγελματική αποκατάσταση των

Ευρωπαίων πολιτών μέσω συμπράξεων. Επίσης, σε απάντηση των προκλήσεων που

αφορούν τη μείωση της ανεργίας και τη διασφάλιση ποιοτικής κατάρτισης και

απασχόλησης, η Επιτροπή Πισσαρίδη στην έκθεση της αναφέρει και προτείνει

μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που ενσωματώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα. Επιπλέον, η Ατζέντα 2030 που εγκρίθηκε

ομόφωνα το 2015 από όλους τους ηγέτες του κόσμου, αφορά τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

με στόχο έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό, και σε έναν πλανήτη υγιή. Το

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και το πρόγραμμα Next Generation EU

αποτελούν κύριες πηγές χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των συνεπειών της
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υγειονομικής κρίσης του κορονοϊού. Ωστόσο, την κύρια ευθύνη για την

επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων την

έχουν τα κράτη μέλη και οι εταιρείες.
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