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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η ∆ια Βίου Εκπαίδευση, συγκροτείται ως ένα ευρύτατο πεδίο που σχετίζεται και 

αλληλοεπιδρά µε διαφορετικούς κλάδους των Κοινωνικών Επιστηµών, τη 

Παιδαγωγική, τη Ψυχολογία, την Ανθρωπολογία, την Κοινωνιολογία την Οικονοµική 

Επιστήµη, δηµιουργώντας έτσι ταυτοχρόνως πολλαπλές θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Αυτή τη στιγµή, όχι µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε πανεθνικό επίπεδο, η 

δια βίου µάθηση λαµβάνει διαστάσεις κοινωνικού φαινοµένου. 

Η εργασία αυτή, πραγµατεύεται το ζήτηµα της δια βίου µάθησης, όπως έχει 

διαµορφωθεί στην  Ελλάδα. Επίσης, επιχείρησα µια θεωρητική προσέγγιση του 

ζητήµατος της δια βίου εκπαίδευσης, παραθέτοντας εννοιολογικές προσεγγίσεις του 

θέµατος, ζητήµατα διδακτικής και οικονοµίας. Η εξέλιξη και ανάπτυξη στο πεδίο των 

πολιτικών δράσεων, οι θεσµικές µεταβολές, το νοµοθετικό πλαίσιο όπως επιδρά σε 

σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζεται στο πεδίο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της χώρας µας, αποτελεί το πεδίο της έρευνάς µου. 

Όπως διαφαίνεται από τις εξελίξεις στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο, η δια βίου 

εκπαίδευση, λαµβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι ως ένα  απλό  «καθολικό ρεύµα», 

αλλά αντίθετα ως µια ανάγκη και υποχρέωση των εθνικών κυβερνήσεων έναντι των 

πολιτών, και µία επιταγή που συνίσταται λόγω των βίαιων σχεδόν αλλαγών σε 

παγκόσµιο επίπεδο στη σφαίρα των εργασιακών µεταβολών και της απασχόλησης, 

καθώς και της ραγδαίας προόδου στο πεδίο των δυναµικών επιστηµονικών τοµέων.     

Η εργασία µου, αποτελεί ουσιαστικά µια καταγραφή των δράσεων σε θεσµικό 

επίπεδο στην Ελλάδα συνάµα όµως, υπονοεί την ανάγκη της δηµιουργίας των 

προϋποθέσεων εκείνων που απαιτούνται για την εφαρµογή µιας  εκπαιδευτικής 

πολιτικής στη χώρα µας περισσότερο τολµηρής και ευέλικτης, λιγότερο συντηρητικής 

και ταχύτερης που θα λαµβάνει δράσεις άµεσα και λειτουργικά προς όφελος 

συνολικά του θεσµού της εκπαίδευσης και της διάχυσης της γνώσης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

Είναι σαφές ότι ως ανθρωπότητα, βιώνουµε µια ιδιαίτερη περίοδο µεταβολών 

τεχνολογικών και οικονοµικών. Μία περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από µεγάλου 

εύρους ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο της επιστήµης, της παραγωγής, της 

ανταγωνιστικότητας, της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής µας ζωής, µε 

σηµαντικές επιδράσεις στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτισµική και την πολιτική 

καθηµερινότητα. 

Θα ήταν αδύνατο ο τοµέας της εκπαίδευσης να µείνει ανεπηρέαστος από τα 

γεγονότα, µιας και το ανθρώπινο και γνωσιακό κεφάλαιο, αποτελεί το σηµαντικότερο 

παράγοντα αυτών των εξελίξεων.  

Η µαζική εκπαίδευση εξαπλώθηκε εντυπωσιακά κατά τον 20
ο 
αιώνα παρέχοντας 

πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση σε περισσότερους ανθρώπους. Στις αναπτυγµένες 

χώρες σήµερα η υποχρεωτική εκπαίδευση προσεγγίζει εν τέλει τα φυσικά της όρια ως 

προς το χρονικό διάστηµα το οποίο οι νέοι είναι διατεθειµένοι να δαπανήσουν 

φοιτώντας στο σχολείο. Έτσι, στο µέλλον η αύξηση της προσφοράς ανθρώπινου 

κεφαλαίου θα βασίζεται λιγότερο στην επέκταση της ποσότητας της εκπαίδευσης και 

περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας της µάθησης. Ως εκ τούτου, οι κοινωνίες θα 

πρέπει να βοηθήσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται, ούτως ώστε να 

αναπτύσσουν δια βίου όλο το φάσµα των ταλέντων και ικανοτήτων τους.  

∆ιαφαίνεται πως η συµβατική εκπαίδευση µε τις δεδοµένες προσεγγίσεις παύει να 

είναι αρκετή και αναζητούνται νέες εναλλακτικές µέθοδοι, καινοτόµες δράσεις και 

νέα µοντέλα θεσµικών πλαισίων για να βελτιστοποιήσουν την παρεχόµενη εκπαί-

δευση µε στόχο τη µεγέθυνση της οικονοµίας, την προώθηση της απασχόλησης και 

την κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική ευηµερία αποτελεί στόχο όλων των µοντέλων 

κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Οι τεχνολογικές µεταβολές οδηγούν στη 

δηµιουργία νέων επαγγελµάτων, οι δηµογραφικές εξελίξεις όπως για παράδειγµα η 

γήρανσή των κοινωνιών, καθιστούν απαραίτητη τη δυνατότητα το άτοµο να είναι σε 

θέση να αναβαθµίζει τις επαγγελµατικές του δεξιότητες και τις γνώσεις του σε όλη τη 

διάρκεια του βίου του, µε προσφορά ευκαιριών προσαρµόσιµων στις αλλαγές που 

συντελούνται. Η µέση ηλικία σε πολλές αναπτυγµένες χώρες αυξάνεται µε 

αποτέλεσµα στο µέλλον να υπάρχουν περισσότεροι συνταξιούχοι που θα βασίζονται 
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σε όλο και λιγότερους ενεργούς εργαζόµενους. Κατά συνέπεια, πολλές χώρες 

προσπαθούν να πείσουν τα άτοµα να παραµείνουν για περισσότερο χρονικό διάστηµα 

στο εργατικό δυναµικό. Για να το κάνουν θα πρέπει πιθανόν να αναβαθµίσουν τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις τους.  

Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες συντελέστηκαν τεράστιες αλλαγές στον κόσµο 

της εργασίας. Η απασχόληση στο δευτερογενή τοµέα αντιπροσωπεύει ένα διαρκώς 

µειούµενο ποσοστό του εργατικού δυναµικού στην πλειονότητα των αναπτυγµένων 

χωρών, ενώ οι αποδοχές στη µεταποίηση γενικά δε συµβαδίζουν µε τους άλλους 

τοµείς. Οι «εργάτες γνώσης» - κατηγορία στην οποία ανήκει ένα µεγάλο φάσµα 

εργαζοµένων, αποτελούν όλο και πιο συχνά το κλειδί για την οικονοµική επιτυχία 

στις αναπτυγµένες χώρες.  

Η ικανότητα των ατόµων και των χωρών να επωφεληθούν από την αναδυόµενη 

οικονοµία της γνώσης εξαρτάται κυρίως από το ανθρώπινο κεφάλαιο και συγκε-

κριµένα την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις ικανότητες τους. Κατά 

συνέπεια, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων επικεντρώνεται συνεχώς στην ανύψωση 

του επιπέδου του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ένας από τους πιο σηµαντικούς τρόπους 

επίτευξης τούτου είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι οποίες θεωρούνται σήµερα 

όλο και πιο σηµαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της οικονοµικής ανάπτυξης.  

Όµως, η επίσηµη τυπική εκπαίδευση, που συνήθως διαρκεί από την ηλικία των 4 

ή 5 ετών έως τα τέλη της εφηβικής ή τις αρχές της ενηλικίωσης, διαµορφώνει µόνο εν 

µέρει το ανθρώπινο κεφάλαιο. Από πολλές απόψεις είναι χρησιµότερο να µην εξετά-

ζουµε τη διαµόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου από την πλευρά της εκπαίδευσης, 

αλλά από την πλευρά της µάθησης, της διαδικασίας που συνεχίζεται δια βίου.  

Όσον αφορά την οικονοµία και την απασχόληση αυτή η δυνατότητα της δια βίου 

µάθησης αποκτά συνεχώς µεγαλύτερη βαρύτητα. Οι παλιές θέσεις εργασίας «µετανα-

στεύουν» σε µέρη όπου η εργασία είναι φτηνότερη, ενώ οι ταχέως µεταβαλλόµενες 

τεχνολογίες δηµιουργούν θέσεις εργασίας που πριν από λίγο καιρό ήταν σπάνιες ή 

αλλάζουν άρδην τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι για να κάνουν τη 

δουλειά τους. Σήµερα, κατά συνέπεια, τα άτοµα πρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιό-

τητες και τις ικανότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελµατικού τους βίου.  

Η διεθνοποίηση της οικονοµίας, η συνεπακόλουθη όξυνση του οικονοµικού 

ανταγωνισµού, η παγκοσµιοποίηση, η αυξανόµενη ανεργία και η συνεχής διαφορο-

ποίηση της απασχόλησης, οι δηµογραφικές εξελίξεις και συγκεκριµένα η γήρανση 

του ενεργού πληθυσµού, ο διαφοροποιηµένος ρόλος που αποκτά σιγά σιγά το κράτος, 
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(περιορισµός του Κράτους Πρόνοιας και των κοινωνικών πολιτικών), η έκρηξη των 

νέων τεχνολογιών και των επιστηµών, η δηµιουργία της λεγόµενης «Κοινωνίας της 

Γνώσης», η πολυπολιτισµικότητα µαζί µε τα νέα κοινωνικά προβλήµατα και τις 

πολιτισµικές αλλαγές (αύξηση του ελεύθερου χρόνου, ανάπτυξη των µέσων 

επικοινωνίας) αποτελούν γεγονότα που συνδράµουν αποφασιστικά στον επαναπρο-

σδιορισµό του ρόλου και των βασικών συστατικών στοιχείων των παραδοσιακών 

εκπαιδευτικών συστηµάτων ενώ παράλληλα αναδεικνύουν και φέρνουν στο φως 

εναλλακτικές εκπαιδευτικές πρακτικές, δοµές και θεσµούς. 

Σε αντίθεση µε το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστηµα τα νέα δεδοµένα της 

σύγχρονης εποχής προτείνουν ένα σύστηµα προσαρµοσµένο στη νέα µορφή αγοράς 

και τη νέα παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Μία εκπαίδευση που καταρτίζει και επαν-

εκπαιδεύει τους εργαζοµένους. Γίνεται συνεχώς λόγος για τη δηµιουργία ενός 

εκπαιδευτικού συστήµατος που θα λειτουργήσει µε στόχο την επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναµικό και που θα περιλαµβάνει εναλλακτικές µορφές εκπαίδευσης 

εργαζοµένων κάθε ηλικίας, προκειµένου να επιτευχθεί η διαµόρφωση ενός ευέλικτου, 

λειτουργικού και αποτελεσµατικού µοντέλου εργαζοµένου.  

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να ενισχύεται διεθνώς η τάση αµφισβήτησης 

ορισµένων παραδοσιακών-θεµελιωδών αντιλήψεων για την εκπαίδευση, την 

επαγγελµατική ζωή και τη µεταξύ τους σχέση. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η 

καθιερωµένη αντίληψη ήταν ότι: η εκπαίδευση προετοιµάζει για ένα επάγγελµα, το 

οποίο το πιθανότερο είναι να διαρκέσει σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής µας ζωής 

και ότι η ζωή µας περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο τα εξής διαδοχικά στάδια: εκπαί-

δευση, επαγγελµατική ζωή και συνταξιοδότηση. Αυτή η αντίληψη επαληθεύεται 

ολοένα και λιγότερο από τη σύγχρονη πραγµατικότητα. Χαρακτηριστικά, σύµφωνα 

µε τον Ο.Ο.Σ.Α. ένας εργαζόµενος θα αλλάζει είδος εργασίας ή απασχόληση 

τουλάχιστον οχτώ φορές στη διάρκεια της ζωής του. 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιστηµονικές, τεχνολογικές και κοινωνικο-οικονο-

µικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσµα το πολλαπλασιασµό και τη ριζική διαφορο-

ποίηση των γνώσεων που είναι αναγκαίες για την επαγγελµατική και κοινωνική ζωή. 

Έτσι καµία τυπική εκπαίδευση δεν είναι πια επαρκής για ολόκληρη τη διάρκεια της 

ζωής µας. Υπολογίζεται ότι η ζωή των γνώσεων που αποκτώνται µέχρι ένα δεδοµένο 

σηµείο, έως την αποφοίτηση από το Πανεπιστήµιο, είναι για παράδειγµα στους 

υπολογιστές 1-2 χρόνια, στα οικονοµικά 8 χρόνια και στη βιοτεχνολογία 5-6 χρόνια. 
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Ένας επιστήµονας, είναι λοιπόν υποχρεωµένος προκειµένου να µην απαξιωθούν οι 

γνώσεις του, να ενηµερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις του κλάδου του.  

Αυτός ο προσανατολισµός των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην αγορά βρίσκει 

αντίθετη την άποψη οργανισµών όπως η Unesco η οποία θεωρεί ότι η εκπαίδευση θα 

πρέπει να παραµείνει ένας αξιόπιστος φορέας κοινωνικοποίησης και νοµιµοποίησης 

των πολιτικών θεσµών. 

Η µετάβαση από το κράτος στη αγορά αλλά καλύτερα η µετάβαση από τη µια 

µορφή κρατικής παρέµβασης σε µια άλλη διαφορετική µορφή παρέµβασης και η 

προσαρµογή των εκπαιδευτικών συστηµάτων στις ανάγκες της οικονοµίας και της 

αγοράς γεννά το ερώτηµα για το αν η εκπαιδευτική πολιτική παύει να αποτελεί πλέον 

κοινωνική πολιτική. Στην ουσία λοιπόν η εκπαιδευτική πολιτική υπάγεται σε ένα νέο 

τύπο κοινωνικής πολιτικής. Η ταυτότητα των µεταβολών αυτών εντοπίζεται σε δύο 

επίπεδα: 1. τη διάκριση ανάµεσα σε ιδεολογική ηµερήσια διάταξη και σε διάταξη 

κρατικών πολιτικών και 2. τις δαπάνες για την εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική πολιτική 

συνδέεται µε την αγορά εργασίας και µε την απασχόληση και αρχίζει να αποτελεί µια 

πολιτική καταπολέµησης της ανεργίας. Μια εκπαιδευτική πτυχή την νέας αυτής θεώ-

ρησης της κοινωνικής πολιτικής είναι η παροχή περισσοτέρων ευκαιριών σε απόκλει-

σµένες πληθυσµιακές οµάδες καθώς και σε οµάδες µειονοτήτων σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης. 

Στη διαδικασία διαµόρφωσης της νέας αυτής εκπαιδευτικής πολιτικής αποκλείο-

νται οι περισσότεροι κοινωνικοί εταίροι και οδηγούµαστε στον διαµελισµό του πε-

δίου συµµετοχής των συµφερόντων και το περιορισµό της αναδιανοµής στην υπο-

χρεωτική βαθµίδα του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Αυτή λοιπόν η µετάβαση της εκπαίδευσης προς την προετοιµασία του 

εργαζοµένου και την ενίσχυση της Κοινωνίας της Γνώσης γίνεται µέσα από το πεδίο 

της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι πολιτικές επαγγελµατικής κατάρτισης 

και επανακατάρτισης, τα εθνικά και υπερεθνικά σχέδια δράσης εντάσσονται στο 

ευρύτερο σχέδιο της ∆ια βίου Εκπαίδευσης.  

Τρεις είναι οι βασικές συνιστώσες της ∆ια βίου Εκπαίδευσης σήµερα:  

1. Η υπέρβαση του παραδοσιακού διαχωρισµού µεταξύ αρχικής και διαρκούς 

εκπαίδευσης. 

2. Η διασφάλιση παροχής ευκαιριών µάθησης σε όλους τους πολίτες και καθ’ όλη 

της διάρκεια της ζωής. 
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3. Η διασφάλιση παροχής ευκαιριών µάθησης αναφορικά µε όλους τους τοµείς του 

βίου (Γράβαρης – Παπαδάκης 2003). 

Οι φορείς υλοποίησης της ∆ια βίου Εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθοι: κρατικοί-

διακρατικοί φορείς, πανεπιστήµια, ινστιτούτα, αυτόνοµα ιδρύµατα, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές, µη κυβερνητικοί οργανισµοί, επιχειρήσεις, κοινοπραξίες µεταξύ πανε-

πιστηµίων και επιχειρήσεων καθώς και πανεπιστήµια πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Μπροστά στις διαρκώς εξελισσόµενες ανάγκες για εκπαίδευση και κατάρτιση και 

προκειµένου να ικανοποιηθούν οι νέες οικονοµικές απαιτήσεις, τα προγράµµατα δια 

βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης υλοποιούνται από κυβερνήσεις και κρατικούς ή 

διακρατικούς φορείς οι οποίοι επενδύουν σ’ αυτά έτσι ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τοµείς. Υλοποιούνται από τον ιδιωτικό 

τοµέα προκειµένου να επιτευχθεί κυρίως η κατάρτιση τόσο των ήδη εργαζοµένων 

όσο και των µελλοντικών καθώς επίσης υλοποιούνται και από άτοµα - ιδιώτες τα 

οποία επιδιώκουν να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους και ειδικά τις κα-

ριέρες τους.  

Μέσα από τη ∆ια βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση ανακύπτει η κεντρική σηµασία 

που αποκτά η έννοια της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο µε µακροπρόθεσµο 

σκοπό στη συνέχεια την οικονοµική ανάπτυξη και µεγέθυνση. Ο στόχος της προώ-

θησης της δια βίου εκπαίδευσης εντός και εκτός των πλαισίων του επίσηµου εκπαι-

δευτικού συστήµατος συνδέεται αποφασιστικά µε την επαγγελµατικά προσδιορι-

σµένη εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μιλώντας 

για µια νέα µορφή εκπαίδευσης αναφερόµαστε στη εξάλειψη των τοµών ανάµεσα 

στις εκπαιδευτικές βαθµίδες, την εκ νέου ιεράρχηση των γνωστικών αντικειµένων και 

προτεραιοτήτων, στην επίτευξη µιας ικανοποιητικής σύνθεσης ανάµεσα σε εκπαί-

δευση και κατάρτιση καθώς και στην ανάδειξη νέων σηµασιών και χρησιµοτήτων. 

Σύµφωνα µε µελέτες από την αρχή της δεκαετίας του ’90 ακόµη, η επένδυση στην 

εκπαίδευση υπερβαίνει σε αποδοτικότητα τις επενδύσεις σε τοµείς όπως οι κατά-

σκευές και η υγεία ενώ η αξία του ανθρωπίνου κεφαλαίου υπερβαίνει αυτή του 

οικονοµικού κεφαλαίου. 

Όσον αφορά τις πηγές χρηµατοδότησης της ∆ια βίου Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης θα λέγαµε ότι οι κυριότερες είναι οι εξής : οι επιχορηγήσεις από το 

δηµόσιο τοµέα, τα έσοδα από τη συµµετοχή των εκπαιδευόµενων, η συνεισφορά 

φορέων αναγνωρισµένων από το κράτος, τα Εµπορικά και Τεχνικά επιµελητήρια, οι 
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διάφορες Οργανώσεις Εργαζοµένων, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τέλος οργανώσεις 

πολιτών (Γράβαρης – Παπαδάκης 2003). 

Ένα από τα συχνότερα προβλήµατα που ανακύπτει µέσα από τις συζητήσεις 

σχετικά µε πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι το ζήτηµα της πιστοποίησης 

και αναγνώρισης δεξιοτήτων για τους εργαζοµένους που προέρχονται από άλλες χώ-

ρες και από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα (δίνεται έµφαση στην επαγγελ-

µατική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και στις µη επίσηµες δεξιότητες). Από το 

1957 µε τη Συνθήκη της ΕΟΚ επιδιώκεται η πολιτική κατάρτισης να χαρακτηρίζεται 

από οµοιοµορφία ανάµεσα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. τόσο σε νοµικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο. Η προσπάθεια για την εξέλιξη της αναγνώρισης- πιστοποίησης των 

δεξιοτήτων των εργαζοµένων πέρασε λοιπόν από τα ακόλουθα στάδια: α) εναρµόνιση 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) αποσαφήνιση και προσδιορισµός 

των επιπέδων κατάρτισης, και τέλος γ) οριστική σύγκληση των συστηµάτων 

κατάρτισης. Η ανάγκη δηµιουργίας ενός ενιαίου δικτύου πιστοποίησης για τα κράτη 

µέλη της Ε.Ε. γίνεται σήµερα ακόµη πιο επιτακτική, αν αναλογιστεί κανείς τις ολοένα 

και αυξανόµενες µετακινήσεις πληθυσµών εντός της Ε.Ε., την πολυπλοκότητα των 

αναγκών που έχουν προκύψει, την υπέρ-εξειδίκευση των εργασιακών τοµέων καθώς 

και τις µεγάλες απαιτήσεις για ευελιξία και ελαστικότητα των εργαζοµένων. Μέσα 

από τη δηµιουργία ενός τέτοιου δικτύου, ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό της 

∆ια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα αντισταθµιστεί το διαδεδοµένο πρόβληµα 

της ανοµοιοµορφίας των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Ύστερα από πρόταση της 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε συζήτηση για τη δηµιουργία µιας 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Προσωπικών ∆εξιοτήτων, η οποία θα επιτρέπει τους εργοδότες 

κάθε ευρωπαϊκής χώρας να αντιλαµβάνονται τα προσόντα και τα επίπεδα αυτών που 

κατέχει ένας υποψήφιος εργαζόµενος καθώς επίσης αυτή η κάρτα θα λειτουργεί εντός 

ενός ευρύτερου «Ευρωπαϊκού Συστήµατος Αξιολόγησης ∆εξιοτήτων». 

Μερικές από τις κύριες δεξιότητες που προωθεί η ∆ια Βίου Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση είναι οι ακόλουθες:  

1. Ανταγωνιστικότητα στις παγκόσµιες αγορές (γνωστικές- τεχνικές δεξιότητες) 

2. Ικανότητα πρόσβασης των εργαζοµένων στις ευκαιρίες απασχόλησης και προσαρ-

µογή στις αλλαγές του περιεχοµένου της εργασίας (προσαρµογή στις τεχνο-

λογικές καινοτοµίες, στην αναδιοργάνωση του εργασιακού χωροχρόνου, στην 

επιχειρηµατική αναδόµηση και στους µετασχηµατισµούς των αγορών εργασίας) 



 13

3. ∆εξιότητες οικονοµικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης των ανέργων, των εργα-

ζοµένων µε ποιοτικά ισχνές δεξιότητες, των µειονοτικών οµάδων και των οικο-

νοµικά ασθενέστερων πληθυσµιακών οµάδων (Γράβαρης – Παπαδάκης 2003).  

∆ιαµέσου της ανάπτυξης των παραπάνω δεξιοτήτων επιδιώκεται η βελτίωση της 

ποιότητας της απασχόλησης και η διεύρυνση των περιεχοµένων και της εµβέλειά της. 

Οι πολιτικές που προωθούνται στην Ευρώπη µέσα από τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση είναι πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεχιζόµενης 

επαγγελµατικής κατάρτισης και κυρίως προς σχήµατα ενδο-επιχειρησιακής 

κατάρτισης αντί της αύξησης της τυπικής εκπαίδευσης για τους ενήλικες καθώς 

επίσης και πολιτικές που στοχεύουν στο θεσµικό µετασχηµατισµό της σηµερινής 

άτυπης επαγγελµατικής κατάρτισης σε τυπική µέσα από αξιόπιστους µηχανισµούς και 

διαδικασίες πιστοποίησης σπουδών. Και στις δύο περιπτώσεις στόχευση αποτελεί η 

γρήγορη αύξηση της απασχολησιµότητας του εργατικού δυναµικού, άνεργου ή µη. 

(Γράβαρης – Παπαδάκης 2003).  

Το αντικείµενο της δια βίου εκπαίδευσης συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των 

κυβερνήσεων που χαράζουν και εφαρµόζουν πολιτικές, όσο και των πολιτών που κα-

λούνται να προσαρµόζονται στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Ειδικότερα το 

θέµα της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης απασχολεί πληθυσµιακές οµάδες όπως : 

 τους µαθητές / σπουδαστές/ φοιτητές, τα νοικοκυριά και γενικά όλους τους 

πολίτες που προσβλέπουν στην συνεχή µορφωτική εξέλιξη, στην προσωπική 

ανάπτυξη, στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, στην αλλαγή και βελτίωση του 

κοινωνικού, πολιτισµικού και φυσικού περιβάλλοντος, 

 τις επιχειρήσεις που προσδοκούν τη θετική συµβολή των αποτελεσµάτων της 

κατάρτισης στη βελτίωση των οικονοµικών και παραγωγικών επιδόσεων των 

οικονοµικών µονάδων,  

 τους εργαζόµενους που προσδοκούν την αναβάθµιση των γνώσεων και 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων τους ώστε να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τη 

θέση εργασίας και τις αποδοχές τους,  

 τους ανέργους, οι οποίοι επενδύουν στη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

ένα σηµαντικό µέρος των ελπίδων τους για επαγγελµατική αποκατάσταση,  

 τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, τους πολίτες που απειλούνται από συνθήκες 

κοινωνικού αποκλεισµού και επιδιώκουν ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στη 

µόρφωση, στην εργασία και συνολικά στην κοινωνική ζωή. 
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Το ζήτηµα της δια βίου εκπαίδευσης τίθεται τόσο για τους εργαζοµένους και τους 

ανέργους στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας όσο και στο 

πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας όπου διαπιστώνονται εξίσου σοβαρά προβλήµατα. 

Πριν µερικές δεκαετίες η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία αποτελούσαν 

περισσότερο ένα τρόπο ζωής παρά επαγγέλµατα για την άσκηση των οποίων 

χρειαζόταν φοίτηση στο σχολείο και αντίστοιχη επαγγελµατική εκπαίδευση. Οι 

εργαζόµενοι στο πρωτογενή τοµέα αποκτούσαν τις απαραίτητες τεχνικές και 

επαγγελµατικές γνώσεις µέσα από την εµπειρία και την εργασιακή διαδικασία. Ο 

εκσυγχρονισµός όµως της πρωτογενούς παραγωγής προϋποθέτει και συνεπάγεται την 

άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου, την εξειδίκευση και τη συνεχιζόµενη κατάρτιση 

των εργαζοµένων στο τοµέα αυτό. Οι σύγχρονοι αγρότες, για παράδειγµα, 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της αγοράς είναι υποχρεωµένοι να 

υιοθετούν νέες µεθόδους καλλιέργειας και τυποποίησης των προϊόντων τους, µε 

αποτέλεσµα τελικά να αποκτούν επιχειρηµατικές γνώσεις και ικανότητες. Οι 

εκπαιδευτικοί λοιπόν θεσµοί βρίσκονται µπροστά σε νέες προκλήσεις που 

διαφοροποιούν ριζικά το ρόλο τους. Απαιτείται η στέρεη βασική εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναµικού, που θα προσδίδει στους αποφοίτους ικανότητες πρόληψης 

νέων γνώσεων, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα 

προσαρµογής σε µη προβλέψιµες µελλοντικές ανάγκες. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Η ιδέα του ανθρώπινου κεφαλαίου µπορεί να αναχθεί στο 18ο αιώνα στο έργο του 

οικονοµολόγου Adam Smith, όµως η ανάδειξή της ως σηµαντικής οικονοµικής 

έννοιας έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και του ’60. Εκείνη την εποχή, ο 

οικονοµολόγος Teodor Schultz άρχισε να χρησιµοποιεί τον όρο «κεφάλαιο» για να 

ερµηνεύσει το ρόλο της εκπαίδευσης και της εξειδικευµένης γνώσης στην προαγωγή 

της ευηµερίας και της οικονοµικής ανάπτυξης.  

Υποστήριξε ότι οι άνθρωποι επενδύουν στην εκπαίδευση και την κατάρτισή τους 

για να συγκεντρώσουν ένα απόθεµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ένα κεφάλαιο) που 

µπορεί να αποφέρει µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Η εν λόγω επένδυση µπορεί επίσης 

να ωφελήσει τις εθνικές οικονοµίες και να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονοµικής 

ανάπτυξης.  

Έτσι ως ανθρώπινο κεφάλαιο ορίζεται γενικά ότι περιλαµβάνει ένα µείγµα από 

εγγενή χαρίσµατα και ικανότητες των ατόµων, καθώς και τις δεξιότητες και τις 

γνώσεις που αποκτούν µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι ο επιχειρηµατικός κόσµος, που έσπευσε να υιοθετήσει µε ενθουσιασµό 

την εν λόγω έννοια, τείνει να την ορίζει πιο στενά κυρίως ως τις ικανότητες και τα 

ταλέντα του εργατικού δυναµικού που σχετίζονται άµεσα µε την επιτυχία µιας 

επιχείρησης ή ενός συγκεκριµένου τοµέα. 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο συνδέεται συχνά µε ένα ευρύ φάσµα ωφελειών, 

οικονοµικών και µη.  

Σε οικονοµικό επίπεδο, τα οφέλη από το ανθρώπινο κεφάλαιο κατανοούνται σε 

σχέση µε την ευηµερία του ατόµου και την εθνική οικονοµία. Σε επίπεδο ατόµου, οι 

αποδοχές τείνουν να αυξάνονται αισθητά, καθώς αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των ανθρώπων.  

Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώθηκαν πολλοί παράγοντες που εφιστούν την 

προσοχή στον οικονοµικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ένας από τους 

σηµαντικότερους είναι η άνοδος της λεγόµενης «οικονοµίας της γνώσης», η οποία 

βασίζεται λιγότερο στην παραγωγή αντικειµένων και περισσότερο στην παραγωγή 

και τη διαχείριση δεδοµένων και πληροφοριών. Η τάση αυτή γίνεται σαφής µε τη 

βαθµιαία µεταβολή του είδους της εργασίας στην οποία απασχολούνται τα άτοµα. Για 
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παράδειγµα, το 1995 µόλις πάνω από το 28% των εργαζοµένων στις χώρες του 

ΟΟΣΑ απασχολούταν στη βιοµηχανία και περισσότερο από το 63% στον τοµέα των 

υπηρεσιών· 10 χρόνια αργότερα το ποσοστό µόλις που άγγιζε το 25% στο 

βιοµηχανικό τοµέα, ενώ ξεπερνούσε το 69% στις υπηρεσίες.  

Η παγκόσµια αγορά, επίσης, αλλάζει τον τρόπο και το είδος εργασίας των 

ανθρώπων. Σήµερα οι εταιρείες βασίζονται σε µακριές αλυσίδες παραγωγών και 

υπεργολάβων που είναι διάσπαρτες ανά τον κόσµο και βασίζονται σε προηγµένες 

τεχνολογίες επικοινωνιών για το συντονισµό τους. Εξίσου, η διάθεση φτηνότερης 

εργασίας στις αναπτυσσόµενες χώρες οδηγεί στην αποµάκρυνση ορισµένων θέσεων 

εργασίας του δευτερογενούς τοµέα - ακόµη και του τριτογενούς όπως, για 

παράδειγµα, στον προγραµµατισµό λογισµικού - από τις αναπτυγµένες οικονοµίες.  

Τα χρόνια της επίσηµης τυπικής εκπαίδευσης είναι καίριας σηµασίας για τη 

διαµόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι νέοι 

αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν στο µέλλον να 

κερδίσουν τα προς το ζην. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήµατα θα µπορούσαν να 

γίνουν περισσότερα σε πολλές χώρες, προκειµένου οι νέοι να έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες να ακολουθήσουν επαγγελµατική, αντί για καθαρά ακαδηµαϊκή, εκπαί-

δευση τόσο στη δευτεροβάθµια όσο και στην τριτοβάθµια βαθµίδα. Η επαγγελµατική 

εκπαίδευση - η οποία παρέχει στους µαθητές δεξιότητες που απαιτούνται σε 

συγκεκριµένο τοµέα - λαµβάνει συνήθως λιγότερους πόρους σε πολλές αναπτυγµένες 

χώρες στο πλαίσιο του αγώνα ταχύτητας για την αναβάθµιση των ακαδηµαϊκών 

προτύπων και την υλοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας στην τριτοβάθµια βαθµίδα.  

Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, φυσικά, δύναται να αποφέρει 

τεράστια οφέλη στις εθνικές οικονοµίες επιταχύνοντας τη δηµιουργία και τη χρήση 

καινοτόµων τεχνολογιών και είναι πιθανό να συµβάλλει σηµαντικά στο εθνικό από-

θεµα ανθρώπινου κεφαλαίου.  

Είναι πιθανό οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντιδράσουν αναζητώντας καλύτερους 

τρόπους κατανοµής των πόρων που διατίθενται στην εκπαίδευση και που αποτελούν 

µόνιµη πηγή διαµάχης παγκοσµίως. Κατά µέσο όρο, οι κυβερνήσεις των χωρών του 

ΟΟΣΑ δαπανούν περίπου 5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση, εκ του οποίου το διπλάσιο 

ποσοστό διοχετεύεται στην τριτοβάθµια σε σχέση µε την πρωτοβάθµια βαθµίδα.  

Για να µπορέσουν τα κράτη να αποκτήσουν υψηλούς δείκτες ανταγωνιστικό-

τητας, µόνο µε την αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα θα το επιτύχουν. Η γνώση 

στη σηµερινή κοινωνία αποτελεί πρώτιστη προϋπόθεση, προκειµένου να αξιοποιηθεί 
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ο ανθρώπινος παράγοντας και να συµβάλλει η κάθε µονάδα ξεχωριστά και το κάθε 

κράτος οµαδικά στη παγκόσµια πρόοδο.  

Μέσα στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον είναι γεγονός και ανάγκη η 

δηµιουργία νέων γνωστικών και εκπαιδευτικών δοµών, στις οποίες, τόσο ο σηµερινός 

άνθρωπος όσο και οι αρµόδιοι φορείς, θα πρέπει να προσαρµοστούν αποτελεσµατικά. 

Η σύγχρονη πολύπλοκη πραγµατικότητα συνιστά τη λεγόµενη Κοινωνία της Πληρο-

φορίας (ή τη µεταβιοµηχανική κοινωνία – µεταµοντέρνα εποχή), η οποία δεν περιο-

ρίζεται σε επιµέρους εθνικά σύνορα, αλλά κατέχει έναν οικουµενικό χαρακτήρα και 

στηρίζεται στην επιστηµονική – τεχνολογική ανάπτυξη, στην οικονοµία της αγοράς 

και στη διογκωµένη παραγωγή γνώσεων και νέων τεχνολογιών (Βεργόπουλος, 1999).  

Οι υψηλές οικονοµικές απαιτήσεις επιβάλουν την εφαρµογή νέων στρατηγικών 

για την απόκτηση της γνώσης, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ παράλληλα η 

δηµογραφική εξέλιξη αυξάνει τη διάρκεια ζωής και επιφέρει σηµαντικές 

τροποποιήσεις στην ηλικιακή πυραµίδα, επιτείνοντας την ανάγκη για ∆ια Βίου 

Μάθηση. Τα νέα αυτά δεδοµένα φέρνουν λοιπόν στην επιφάνεια ένα νέο πρότυπο 

παραγωγής γνώσεων που συνδέει την άκρα εξειδίκευση και τη δηµιουργικότητα και 

καλεί το άτοµο να δράσει αποτελεσµατικά σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον, να αναπτύξει µια διαρκή επιστηµονική κατάρτιση που συνδυάζει τη 

γνώση και την επιµόρφωση. 

Παράλληλα, στην πορεία για τον εκσυγχρονισµό απαιτείται η στέρεη βασική 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, που θα προσδίδει στους αποφοίτους 

ικανότητες πρόσληψης νέων γνώσεων, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και 

ικανότητα προσαρµογής σε µη προβλέψιµες µελλοντικές ανάγκες στην απασχόληση. 

Οι εκπαιδευτικοί θεσµοί, και ιδιαίτερα η ανώτατη εκπαίδευση βρίσκονται µπροστά 

σε νέες προκλήσεις, που διαφοροποιούν ριζικά το ρόλο τους. Απαιτείται, λοιπόν, η 

διαµόρφωση µιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. 

Οι σύγχρονες οικονοµικές, κοινωνικές, επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 

επιβάλλουν συνεπώς την προσαρµογή των δοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα 

νέα δεδοµένα. Πιο συγκεκριµένα, η διεθνοποίηση της παραγωγής και της 

κατανάλωσης, ο ανταγωνισµός και οι νέες τεχνολογίες έχουν δηµιουργήσει µια δυνα-

µική, που µεγιστοποιεί τις προσπάθειες αύξησης της παραγωγικότητας και τη ζήτηση 

νέων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και επιβάλλει τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση 

του ανθρώπινου δυναµικού.  
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα εννοιολογικών προσδιορισµών. Στη 

συνέχεια, παραθέτω τους παρακάτω: 

∆ια Βίου Μάθηση σηµαίνει να είναι το άτοµο ικανό να µαθαίνει αυτόνοµα καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η δια βίου µάθηση βασίζεται στη δεξιότητα της 

πληροφόρησης του ατόµου ( WIKIPEDIA ENCYCLOPEDIA).  

Μπορούµε να ορίσουµε το περιεχόµενο του όρου «δια βίου εκπαίδευση», 

χρησιµοποιώντας τους κλασικούς ορισµούς του Philip Coombs για την τυπική, τη µη- 

τυπική και την άτυπη εκπαίδευση. 

Ως «τυπική εκπαίδευση» (formal education) ορίζεται το ιεραρχηµένο, δοµηµένο 

και οργανωµένο χρονικά σε βαθµίδες εκπαιδευτικό σύστηµα, από τη πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση έως το πανεπιστήµιο, που περιλαµβάνει τόσο τις γενικές ακαδηµαϊκές 

σπουδές όσο και τα εξειδικευµένα προγράµµατα και θεσµούς ολοκληρωµένης 

επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Με την έννοια αυτή, η «τυπική 

εκπαίδευση» οδηγεί σε αναγνωρισµένους τυπικούς τίτλους σπουδών. 

Ως «µη-τυπική εκπαίδευση» (non-formal education) ορίζεται η οποιαδήποτε 

οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος, που απευθύνεται σε συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους και έχει 

συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς στόχους. 

Ως «άτυπη εκπαίδευση» (informal education) θεωρείται η διαδικασία µε την 

οποία κάθε άτοµο, στην καθηµερινή του ζωή αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του, µαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις, από την 

καθηµερινή του εµπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του 

(οικογένεια, γειτονιά, εργασία, παιχνίδι, βιβλιοθήκες, µέσα µαζικής ενηµέρωσης). 

Η δια βίου εκπαίδευση περιλαµβάνει και τις τρεις αυτές µορφές εκπαίδευσης και 

χαρακτηρίζεται από ευελιξία ως προς το χρόνο, το χώρο, το περιεχόµενο, τις τεχνικές 

και τις µεθόδους διδασκαλίας. 

Ελαφρώς διαφοροποιηµένοι, αλλά χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία του 

περιεχοµένου, είναι οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στην Ανακοίνωση που παρουσίασε τον Νοέµβριο του 2001 µε τίτλο «Κάνοντας 

Πραγµατικότητα τον Ευρωπαϊκό Χώρο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης»: 
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Ως «τυπική εκπαίδευση» χαρακτηρίζεται κάθε µορφή εκπαίδευσης που παρέχεται 

από ένα ίδρυµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το οποίο έχει συγκεκριµένη δοµή από 

άποψη µαθησιακών στόχων, χρόνου µάθησης ή µαθησιακής υποστήριξης και το 

οποίο οδηγεί σε τίτλο ή άλλης µορφής πιστοποίηση σπουδών. 

Ως «µη-τυπική εκπαίδευση» χαρακτηρίζεται εκείνη που δεν παρέχεται από ένα 

ίδρυµα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και δεν οδηγεί σε τίτλο ή άλλης µορφής 

πιστοποίηση σπουδών. Παρόλα αυτά έχει και αυτή συγκεκριµένη δοµή από άποψη 

µαθησιακών στόχων, χρόνου µάθησης ή µαθησιακής υποστήριξης. 

Ως «άτυπη εκπαίδευση» χαρακτηρίζεται κάθε µορφή εκπαίδευσης που προκύπτει 

από τις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής που σχετίζονται µε την εργασία, την 

οικογένεια ή την αναψυχή. ∆εν έχει συγκεκριµένη δοµή από άποψη µαθησιακών 

στόχων, χρόνου µάθησης ή µαθησιακής υποστήριξης, ούτε και οδηγεί σε τίτλο ή 

άλλης µορφής πιστοποίηση σπουδών. 

Ως ∆ια Βίου Μάθηση νοείται κάθε δραστηριότητα µάθησης, στην οποία 

συµµετέχουν ενήλικες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους µε στόχο τη βελτίωση των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελµατικών προοπτικών, την 

προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη, αλλά και τη δηµιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου τους. 

Η ∆ια βίου µάθηση είναι ένας όρος ευρύτερος από αυτόν της εκπαίδευσης και 

υποδηλώνει τον απεριόριστο χαρακτήρα της µάθησης, σε όλο το φάσµα της ζωής, µε 

όλες τις µορφές µάθησης, είτε αυτές παρέχονται από εκπαιδευτικούς φορείς είτε από 

άτυπες µορφές µάθησης (Κοgan 2000). 

Ο όρος ∆ια Βίου Μάθηση είναι ο επικρατέστερος διεθνώς και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι αντανακλά την ανάγκη για διαρκή ανανέωση, επικαιροποίηση και 

απόκτηση νέας γνώσης, ενώ παράλληλα θεσπίζονται διαρκώς νέες ευέλικτες 

µαθησιακές µορφές. 

Σήµερα, η ∆ια Βίου Μάθηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη έµφαση σε όλα τα 

ανεπτυγµένα κράτη, µε τις κυβερνήσεις και µεγάλους διεθνείς οργανισµούς όπως 

είναι ο OECD και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρµόζουν συγκεκριµένες πολιτικές και 

σχέδια δράσης. 

Στην πραγµατικότητα πλέον τα άτοµα αναγκάζονται να φροντίζουν τα ίδια για 

την συνεχιζόµενη εκπαίδευσή τους, εφόσον βιώνουν τον ανταγωνισµό, µε τα κράτη 

να έχουν την τάση να µειώνουν τις δηµόσιες δαπάνες και να κάνουν περικοπές στη 

χρηµατοδότηση των εκπαιδευτικών θεσµών (Griffin, 2004). Τα άτοµα τις 
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περισσότερες φορές συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στον ιδιωτικό τους χώρο, 

παρακολουθούν προγράµµατα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, µερικής ή περιοδικής 

φοίτησης, αυτοµορφώνονται, µε ευελιξία ως προς τον χρόνο, τον τόπο και τους 

ρυθµούς (Jarvis, 2004). 

Η δια βίου µάθηση δεν αποτελεί αποκλειστικά ευρωπαϊκή ιδέα. Ήδη στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970, η Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης της 

U.N.E.S.C.O., µε πρόεδρο τον Edgar Faure, στο έργο της «Learning to Be», 

διατύπωσε ένα πλέγµα θέσεων για τη δια βίου εκπαίδευση. Παραθέτω ορισµένες από 

τις κυριότερες: 

-  Κάθε άτοµο πρέπει να είναι σε θέση να µαθαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Η ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας της 

µάθησης. 

-  Η ζωντανή εµπειρία πρέπει να διοχετεύεται στην εκπαίδευση, µε την 

αναδιοργάνωση της διδασκαλίας στο χώρο και στο χρόνο. 

-  Η εκπαίδευση πρέπει να προσφέρεται και να αποκτάται µε πολλαπλά µέσα. Το 

σηµαντικό δεν είναι το µονοπάτι που ακολούθησε το άτοµο, αλλά αυτά που έµαθε 

ή οι ικανότητες που απέκτησε. 

- Η έννοια της γενικής εκπαίδευσης πρέπει να διευρυνθεί σηµαντικά, ώστε να 

συµπεριλάβει γενικές κοινωνικό-οικονοµικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις. 

- Η εκπαίδευση που προετοιµάζει το άτοµο για τον κόσµο της εργασίας και την 

ενεργό ζωή θα πρέπει να στοχεύει λιγότερο στην άσκηση ενός συγκεκριµένου 

επαγγέλµατος και περισσότερο στην ανάπτυξη της ικανότητας προσαρµογής του 

ατόµου σε µια ποικιλία επαγγελµάτων. 

- Η δια βίου εκπαίδευση, µε όλη τη σηµασία του όρου, σηµαίνει ότι οι εµπορικές, 

βιοµηχανικές και αγροτικές επιχειρήσεις καλούνται να αναλάβουν σηµαντικό 

εκπαιδευτικό ρόλο. 

-  Η νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία καθιστά το άτοµο δηµιουργό της πολιτισµικής του 

εξέλιξης. Η αυτοµόρφωση, ιδιαίτερα η συνεπικουρούµενη αυτοµόρφωση, έχει 

αναντικατάστατη αξία σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

- Η ευρεία και αποδοτική χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι 

δυνατή µόνο όταν µέσα στο ίδιο το σύστηµα γίνουν ικανοποιητικές αλλαγές. 

Είκοσι χρόνια αργότερα, η υπόθεση της δια βίου εκπαίδευσης αποκτά µία νέα 

διάσταση, µία νέα δυναµική. Κατ’ αρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακήρυξε το 1996 

ως «Ευρωπαϊκό Έτος για τη ∆ια Bίου Μάθηση».  
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H Ευρωπαϊκή Ένωση (1996) ορίζει τη ∆ια Βίου Μάθηση ως εξής: 

H ∆ια 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 θεσµούς, 

συµπεριλαµβανοµένων, όχι µόνο της τυπικής εκπαίδευσης και των συστηµάτων 

κατάρτισης, αλλά και της οικογένειας, της επιχείρησης και των µέσων επικοινωνίας.  

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, οργανώθηκαν σε όλα τα κράτη-µέλη 

εκδηλώσεις µε σκοπό την ευρεία συζήτηση της Λευκής Βίβλου για την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση, που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Oι κυριότερες 

δράσεις που προτείνονται από το Λευκή Βίβλο αποβλέπουν στα εξής: 

-  στην ενθάρρυνση της απόκτησης γνώσεων, 

-  στην προσέγγιση της εκπαίδευσης µε τον επιχειρηµατικό τοµέα, 

-  στην καταπολέµηση του αποκλεισµού, 

-  στη διδασκαλία τριών κοινοτικών γλωσσών, 

-  στην ισότιµη αντιµετώπιση της επένδυσης κεφαλαίου και της επένδυσης στην 

εκπαίδευση. 

Τον ίδιο χρόνο, ο Ο.Ο.Σ.Α. εξέδωσε µελέτη µε τίτλο «∆ια Bίου Εκπαίδευση για 

Όλους» (“Lifelong Learning for All”), η οποία υπήρξε το αποτέλεσµα της Συνόδου 

των Υπουργών Παιδείας των χωρών-µελών του Ο.Ο.Σ.Α. τον Ιανουάριο του 1996. 

Στη µελέτη αυτή υπογραµµίζεται ότι η δια βίου µάθηση θα πρέπει να εφαρµόζεται ως 

µια διαδικασία που αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και διαρκεί 

έως τη συνταξιοδότησή του. 

Επίσης, το 1996 κυκλοφόρησε και η Έκθεση προς την U.N.E.S.C.O. της ∆ιεθνούς 

Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, µε πρόεδρο τον Jacques Delors, µε 

τίτλο «Εκπαίδευση: Ο Θησαυρός που κρύβει µέσα της» (“Learning: The Treasure 

Within”). 

Η ∆ια βίου µάθηση συµπεριλαµβάνει κάθε µορφή µάθησης, τυπική, µη τυπική και 

άτυπη σε διάφορους τόπους µάθησης από την πρώιµη παιδική ηλικία µέχρι τέλους 

της ζωής του ατόµου. 

∆ια βίου µάθηση σηµαίνει από τη µια πλευρά να καθίσταται δυνατή η επανένταξη 

σε µορφωτικές διαδικασίες και από την άλλη να προσφέρεται η δυνατότητα 

πιστοποίησης (µε τον ανάλογο τίτλο) δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν 

αποκτηθεί στο επάγγελµα και οι οποίες δεν είναι πιστοποιηµένες. 
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Η ∆ια βίου µάθηση περιλαµβάνει µάθηση για προσωπικούς, κοινωνικούς και 

επαγγελµατικούς λόγους. Μπορεί να συµβεί σε διάφορα περιβάλλοντα, δηλαδή εντός 

ή εκτός των τυπικών µορφωτικών συστηµάτων. Ενίσχυση της δια βίου µάθησης 

σηµαίνει περισσότερη επένδυση στον άνθρωπο και στις γνώσεις του. 

«∆ια βίου µάθηση σηµαίνει, πρώτον, τη διαδικασία µάθησης που συµβαίνει κατά 

τη διάρκεια της ζωής και, δεύτερον, τη µάθηση που συµβαίνει µε διάφορους τρόπους 

αφενός επίσηµα, σε ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και αφετέρου ανεπίσηµα, 

στο σπίτι, στο χώρο εργασίας ή στην ευρύτερη κοινότητα» (Jarvis,1999). 

Η µάθηση είναι το αναγκαίο «εργαλείο» για την υπερνίκηση των νέων 

προκλήσεων στη σηµερινή µετα-βιοµηχανική κοινωνία. Όµως η παραδοσιακή 

µάθηση, λόγω του µεγέθους των κοινωνικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί και του 

νέου ρόλου της γνώσης, δεν αρκεί πια, και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποστολή 

αυτή. 

Σύµφωνα µε την Έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής, η δια βίου εκπαίδευση είναι το 

κλειδί για την είσοδο στον 21ο αιώνα. Συνδέεται µε µιαν άλλη έννοια που 

προβάλλεται συχνά: την έννοια της Κοινωνίας της Μάθησης και της Γνώσης, στην 

οποία τα πάντα µπορούν να αναχθούν σε ευκαιρίες µάθησης και ανάπτυξης των 

γνώσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και του ταλέντου που διαθέτει ο καθένας. 

∆εν είναι δυνατό όµως να παραλείψουµε και την οικονοµική διάσταση της δια βίου 

εκπαίδευσης, η οποία προσεγγίζει τις ανάγκες του ατόµου µέσα στο δεδοµένο 

σύστηµα οικονοµικής προόδου και ανάπτυξης. ∆ιεθνώς, φαίνεται να ενισχύεται 

σήµερα η τάση αµφισβήτησης ορισµένων θεµελιωδών αντιλήψεων για την 

εκπαίδευση, την επαγγελµατική ζωή και τη µεταξύ τους σχέση. Για παράδειγµα, 

µέχρι τη δεκαετία του 1980 η καθιερωµένη αντίληψη ήταν ότι: 

-  η εκπαίδευση µας προετοιµάζει για ένα επάγγελµα, 

-  το επάγγελµα αυτό το πιθανότερο είναι να διαρκέσει σε όλη τη διάρκεια της 

εργασιακής µας ζωής, 

-  η ζωή µας περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο τρία διαδοχικά στάδια, την εκπαί-

δευση, την επαγγελµατική ζωή και τη συνταξιοδότηση. 

Αυτή η αντίληψη τείνει να επαληθεύεται ολοένα και λιγότερο από τη σύγχρονη 

πραγµατικότητα. Χαρακτηριστικά, όπως υποστηρίζεται από τον Ο.Ο.Σ.Α., ένας 

σηµερινός νέος εργαζόµενος θα αλλάξει είδος εργασίας ή απασχόληση περίπου οκτώ 

φορές στη διάρκεια της ζωής του. 
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Οι κυριότεροι παράγοντες που φαίνεται να συνθέτουν τη νέα πραγµατικότητα που 

διαµορφώνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βέβαια και στην Ελλάδα, 

είναι οι παρακάτω: 

α.  Η διεθνοποίηση της οικονοµίας και η συνεπακόλουθη όξυνση του οικονοµικού 

ανταγωνισµού. 

β.  Η επιστηµονική και τεχνολογική έκρηξη και ιδιαίτερα η εκθετική ανάπτυξη των 

νέων τεχνολογιών. 

γ.  Η όξυνση της ανεργίας και η συνεχής διαφοροποίηση της απασχόλησης, καθώς 

και η αύξουσα είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

δ.  Οι δηµογραφικές εξελίξεις και συγκεκριµένα η γήρανση του ενεργού πληθυσµού. 

ε.  Τα νέα κοινωνικά προβλήµατα, όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός, οι οικονοµικοί 

πρόσφυγες, η διάβρωση του κοινωνικού ιστού.  

στ.  Οι πολιτισµικές αλλαγές, όπως η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, η διακίνηση και 

ο έλεγχος της πληροφορίας, η ανάπτυξη των µέσων επικοινωνίας. 
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∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τη δια βίου µάθηση ως ολόκληρη την δραστηριό-

τητα εκµάθησης που πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, µε 

στόχο την αύξηση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, µέσω ενός 

προσωπικού, πολιτικού, κοινωνικού πλαισίου ή και σχετικά µε την επαγγελµατική 

του προοπτική. 

Η δια βίου εκπαίδευση βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες που συνιστούν 

διαφορετικά είδη µάθησης: 

 Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση, συνδυάζοντας ικανοποιητικά µια πλατιά 

γενική παιδεία µε τη δυνατότητα εµβάθυνσης σε ορισµένα θέµατα. Αυτό σηµαίνει 

ότι µαθαίνω πώς να µαθαίνω για να µπορώ να επωφεληθώ από τις ευκαιρίες που η 

εκπαίδευση προσφέρει σε όλη τη διάρκεια της ζωής.  

 Μαθαίνω να ενεργώ µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτώ όχι µόνο επαγγελµατική 

κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να αντιµετωπίζω διάφορες 

καταστάσεις και να εργάζοµαι αρµονικά σε οµάδες. Μαθαίνω ακόµη να δρω µέσα 

στο πλαίσιο διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων και συνθηκών εργασίας. Το 

πλαίσιο αυτό προσφέρεται σε νέους και εφήβους είτε ανεπίσηµα σε τοπικό ή 

εθνικό επίπεδο είτε επίσηµα µε τη βοήθεια εναλλακτικών µορφών εκπαίδευσης. 

 Μαθαίνω να συµβιώνω κατανοώντας τους άλλους και έχοντας επίγνωση των 

κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων - συµβάλλοντας στην πραγµατοποίηση κοινών 

δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων - µε σεβασµό απέναντι στις αξίες 

του πλουραλισµού, της αµοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης. 

 Μαθαίνω να ζω µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αναπτύσσω την προσωπικότητα µου και 

να µπορώ να ενεργώ µε µεγαλύτερη αυτονοµία και περισσότερη κρίση και 

προσωπική υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση δεν πρέπει να 

παραµελεί την ανάπτυξη των ατοµικών δυνατοτήτων, τη µνήµη, τη λογική κρίση, 

την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατόµου και τη δεξιότητα της 

επικοινωνίας. 

 



 25

Μετά το 1996, η υπόθεση της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης προωθήθηκε σε µία από τις 

υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα. Το Μνηµόνιο για τη ∆ια Bίου 

Εκπαίδευση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000 αποτέλεσε τη βάση για 

ένα ευρύ διάλογο στην Ευρώπη, τα αποτελέσµατα του οποίου αποτυπώθηκαν στην 

Ανακοίνωση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέµβριο του 2001 µε 

τίτλο «Κάνοντας Πραγµατικότητα τον Ευρωπαϊκό Χώρο ∆ια Bίου Εκπαίδευσης» 

(“Making a European Area of Lifelong Learning a Reality”). 

Παράλληλα και σταδιακά, η υπόθεση της δια βίου εκπαίδευσης έκανε την 

εµφάνισή της και στις ∆ιαδικασίες της Μπολόνιας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη 

∆ιακήρυξη της Μπολόνιας το 1999 δεν υπήρχε καµία απολύτως αναφορά στη δια 

βίου εκπαίδευση. Στο Κοινό Ανακοινωθέν όµως των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας 

στην Πράγα το 2001, αναφέρεται για πρώτη φορά ότι η δια βίου εκπαίδευση είναι ένα 

θεµελιώδες στοιχείο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και µάλιστα, η 

δια βίου εκπαίδευση εισάγεται στο Ανακοινωθέν της Πράγας και µε τις δύο 

διαστάσεις της (οικονοµική και κοινωνική) σε ισορροπία. Αναφέρεται συγκεκριµένα 

ότι οι Ευρωπαϊκές στρατηγικές δια βίου εκπαίδευσης οφείλουν αφενός µεν να 

αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και της χρήσης νέων 

τεχνολογιών (οικονοµική διάσταση), αφετέρου δε να προωθήσουν την κοινωνική 

συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και την ποιότητα της ζωής (κοινωνική διάσταση). Στο 

Σχέδιο Ανακοινωθέντος που προωθείται για συζήτηση κατά τη Σύνοδο των 

Υπουργών στο Βερολίνο τον Σεπτέµβριο του 2003, η έµφαση πλέον δίνεται στο ρόλο 

που καλείται να παίξει ειδικότερα η ανώτατη εκπαίδευση, η οποία θα πρέπει να 

αναπτύξει ευέλικτες µορφές, τεχνικές και ευκαιρίες δια βίου µάθησης, ενσωµατώ-

νοντας ουσιαστικά τη δια βίου εκπαίδευση ως ένα ολοκληρωµένο υποσύστηµα µέσα 

στο σύστηµα της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι αλληλένδετοι και συγκροτούν ένα σύνολο, του οποίου 

ορισµένες διαστάσεις θα πρέπει να υπογραµµιστούν µε ιδιαίτερη έµφαση. 

Η δια βίου µάθηση στοχεύει στην επίτευξη τρεις βασικών στόχων: 

1. προσωπική ανάπτυξη (µε αναφορά στο άτοµο)  

2. κοινωνική ολοκλήρωση (που αναφέρεται στην κοινωνία)  

3. οικονοµική ανάπτυξη (σχετικά µε την αγορά) 

Η εκπαίδευση αποτελεί κύριο µέληµα όλων των κυβερνήσεων σε όλες τις χώρες 

της Ευρώπης, οι δοµές των εκπαιδευτικών συστηµάτων όµως διαφέρουν σηµαντικά 

όχι µόνο από χώρα σε χώρα αλλά και µέσα στην ίδια χώρα πολλές φορές. Η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει κοινή εκπαιδευτική πολιτική· ο ρόλος της αντιθέτως 

συνίσταται στη δηµιουργία µιας πραγµατικής συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη µέλη, 

ενώ διαφυλάσσει τα προνόµια του κάθε κράτους µέλους, σε επίπεδο περιεχοµένου και 

οργάνωσης του συστήµατος εκπαίδευσης και του συστήµατος κατάρτισης. Η Ε.Ε. 

συνεισφέρει µε:  

• πολυεθνικές συµπράξεις στον τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας.  

• προγράµµατα ανταλλαγών και δυνατότητες σπουδών στο εξωτερικό. 

• καινοτόµα σχέδια διδασκαλίας και εκπαίδευσης. 

• δίκτυα ακαδηµαϊκών και επαγγελµατιών εµπειρογνωµόνων.  

• ένα πλαίσιο διαπραγµάτευσης των γενικών ζητηµάτων όπως οι νέες τεχνολογίες 

στην εκπαίδευση και η διεθνής αναγνώριση των δεξιοτήτων.  

• ένα πεδίο διαλόγου και διαβούλευσης ώστε να γίνονται συγκρίσεις, να 

πραγµατοποιείται µια διαβάθµιση και να εκπονούνται πολιτικές.  

Αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών. Η εν 

λόγω προσέγγιση αφορά όλες τις κατηγορίες του κόσµου της εκπαίδευσης - από τις 

τάξεις των µαθητών, τους διδάσκοντες, τους γονείς και τους σπουδαστές ως τους 

διευθυντές, τους πρυτάνεις των πανεπιστηµίων, τις επαγγελµατικές οργανώσεις, τους 

εµπειρογνώµονες και τους υπουργούς - και της κατάρτισης σε όλες τις µορφές της και 

σε όλες τις ηλικίες.  

Στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η µορφή αυτή πολιτικής 

συνεργασίας έχει αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα 

από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβόνα το Μάρτιο του 2000 και εξής. Με 

δεδοµένες τις αναταράξεις που προκαλεί η παγκοσµιοποίηση και η κοινωνία της 

πληροφορίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε στη Λισσαβόνα το νέο στρατηγικό της 

στόχο για την επόµενη δεκαετία: να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη 

οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. 

Κάτι τέτοιο απαιτεί σηµαντικές αλλαγές, και κυρίως ενίσχυση της πολιτικής 

συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό 

προετοιµάστηκε ένα αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε τους συγκεκριµένους 

στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για την εφαρµογή του θα 

χρησιµοποιηθεί η «ανοιχτή µέθοδος συντονισµού» µεταξύ κρατών µελών, που επίσης 

καθορίστηκε στη Λισσαβόνα. Το νέο αυτό εργαλείο είναι η ελπίδα µας όσον αφορά 
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την ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών στην Ευρώπη, σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, 

όπου αποκλείεται κάθε «κοινή πολιτική», αλλά είναι πραγµατική η ανάγκη ενός 

«ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου». Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Βαρκελώνη 

(Μάρτιος 2002) ενίσχυσε τις συγκεκριµένες φιλοδοξίες, επιβεβαιώνοντας ότι η 

εκπαίδευση αποτελεί µία από τις βάσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και 

ότι τα ευρωπαϊκά συστήµατα θα πρέπει να αποτελέσουν ως το 2010 «ένα ποιοτικό 

σηµείο αναφοράς παγκοσµίως». Η νέα αυτή στρατηγική απαιτούσε και µια εξίσου 

καινοτόµα µέθοδο, οριζόµενη ως µέθοδος ανοιχτού συντονισµού. Είναι µια µέθοδος 

που σέβεται την κατανοµή αρµοδιοτήτων όπως προβλέπεται στις συνθήκες και 

παράλληλα παρέχει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας των κρατών µελών, ώστε οι εθνικές 

πολιτικές να συγκλίνουν υπέρ της υλοποίησης ορισµένων στόχων, κοινών για όλους. 

Αυτή η µέθοδος βασίζεται κυρίως: 

• στον από κοινού προσδιορισµό και ορισµό στόχων προς επίτευξη  

• στα εργαλεία µέτρησης που έχουν από κοινού προσδιοριστεί (στατιστικές, 

δείκτες), χάρη στα οποία τα κράτη µέλη τοποθετούνται και παρακολουθούν την 

εξέλιξη προς τους καθορισµένους στόχους  

• στα συγκριτικά µέσα συνεργασίας που τονώνουν την καινοτοµία, την ποιότητα 

και την καταλληλότητα των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (διάδοση 

των «ορθών πρακτικών», πρότυπα σχέδια)  

Με βάση µια πρόταση της Επιτροπής και τις εισηγήσεις των Κρατών Μελών, το 

Συµβούλιο ενέκρινε στις 12 Φεβρουαρίου 2001 την « Έκθεση για τους µελλοντικούς 

συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης». Πρόκειται 

για το πρώτο έγγραφο όπου σκιαγραφείται µια συνολική και συνεκτική προσέγγιση 

των εθνικών πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µε άξονα τρεις στόχους: 

• βελτίωση της ποιότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης  

• ευκολότερη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.  

• άνοιγµα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσµο.  

Η έκθεση αυτή εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2001 από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη 

Στοκχόλµη, που ζήτησε να ετοιµαστεί ένα αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας, το οποίο 

εγκρίθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2002.  

Η έννοια της δια βίου εκπαίδευσης αποτελεί ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο 

της εν λόγω στρατηγικής και η σηµασία της είναι θεµελιακή όχι µόνο για την 



 28

ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα επαγγελµατικής ένταξης, αλλά και για την 

κοινωνική ένταξη, την ενεργοποίηση του πολίτη και την προσωπική ανάπτυξη. 

Μετά την έγκριση της ανακοίνωσης µε τίτλο «Υλοποίηση ενός Ευρωπαϊκού 

Χώρου ∆ια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» από την Επιτροπή στις 21 Νοεµβρίου 

2001, η έννοια αυτή έχει γίνει η κατευθυντήρια αρχή ανάπτυξης της πολιτικής στον 

τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει τις 

συγκεκριµένες προτάσεις, χάρη στις οποίες η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση θα 

γίνει πραγµατικότητα για όλους.  

Η δια βίου εκπαίδευση συµπεριλαµβάνει όλη τη δραστηριότητα µαθητείας στην 

οποία επιδίδεται το άτοµο για να ενισχύσει την προσωπική του ανάπτυξη, την ενεργό 

άσκηση της ιδιότητας του ως πολίτη και την ικανότητα επαγγελµατικής του ένταξης. 

Οι δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης λαµβάνουν χώρα σε ποικίλα περιβάλλοντα, 

εντός των επισήµων συστηµάτων εκπαίδευσης και εκτός αυτών. Η δια βίου 

εκπαίδευση προϋποθέτει µια µεγαλύτερη επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό και σε 

γνώσεις, την προαγωγή της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων - συµπεριλαµβανοµένων 

των δεξιοτήτων πληροφορικής - και την αύξηση των δυνατοτήτων για καινοτόµους 

και πιο ευέλικτους τύπους εκπαίδευσης. Στόχος είναι όλοι οι άνθρωποι, ασχέτως 

ηλικίας, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην δια βίου εκπαίδευση, µε υψηλή ποιότητα 

και σε µια ολοκληρωµένη κλίµακα εκπαιδευτικών εµπειριών, επισήµων και άτυπων, 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα έχουν να διαδραµατίσουν 

πολύ σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου. Η ανακοίνωση της 

Επιτροπής υπογραµµίζει σχετικά την αναγκαιότητα τα κράτη µέλη να αναλάβουν να 

τροποποιήσουν τα συστήµατα εκπαίδευσης, ώστε να καταργηθούν οι φραγµοί 

ανάµεσα στις διάφορες µορφές µαθητείας.  
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∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Σε οικονοµικούς όρους η απασχολησιµότητα και η προσαρµοστικότητα των 

πολιτών είναι ζωτικής σηµασίας προκειµένου η Ευρώπη να τηρήσει τη δέσµευσή της 

να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία της γνώσης στον κόσµο. 

Ελλείψεις εργατικού δυναµικού και κενά ικανοτήτων δηµιουργούν τον κίνδυνο 

περιορισµού των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω ανάπτυξη σε 

οποιοδήποτε σηµείο του οικονοµικού κύκλου. Συνεπώς η δια βίου µάθηση έχει να 

παίξει έναν βασικό ρόλο όσον αφορά την αποµάκρυνση των φραγµών που 

εµποδίζουν τους ανθρώπους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και περιορίζουν την 

πρόοδο µέσα σε αυτήν. Μέρος αυτού είναι η αντιµετώπιση της ανισότητας και του 

κοινωνικού αποκλεισµού. 

Η δια βίου µάθηση αποτελεί κύρια στρατηγική ένταξης στην κοινωνία της γνώσης 

και διασφάλισης της ισότιµης κατανοµής των ωφεληµάτων. Εντούτοις, η εκπαίδευση 

των ενηλίκων συνιστά τον αδύναµο κρίκο όσον αφορά στη δια βίου µάθηση. Τα 

εµπόδια που συνέβαλαν στο µικρό αριθµό ενηλίκων που συµµετέχουν στη µάθηση 

είναι πολλά. Οι µέθοδοι διδασκαλίας δεν είναι πάντα οι κατάλληλες και τα άτοµα 

ενδέχεται να στερούνται των απαραίτητων υπηρεσιών πρόσβασης και στήριξης για 

την εξισορρόπηση µεταξύ εργασίας, οικογένειας,ελεύθερου χρόνου και µάθησης. Ένα 

ιδιαίτερα κρίσιµο εµπόδιο, είναι οι πόροι, οι οποίοι ενέχουν περιορισµούς σε επίπεδο 

χρόνου αλλά κυρίως χρηµάτων.  

Παρόλο που τα οφέλη από την εκπαίδευση των ενηλίκων δεν είναι δυνατό να 

εκφραστούν µόνο µε χρηµατοοικονοµικούς όρους, τα οικονοµικά κριτήρια είναι 

εξίσου σηµαντικά. Οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να 

επιλέξουν να επενδύσουν περισσότερο στην εκπαίδευση των ενηλίκων, εάν οι 

επενδύσεις αυτές είναι «οικονοµικά βιώσιµες» (τα προβλεπόµενα οφέλη θα πρέπει να 

είναι επαρκή για να αντισταθµίσουν τα κόστη) και «χρηµατοοικονοµικά βιώσιµες» 

(θα πρέπει να υπάρχει τρόπος για να πληρωθούν σήµερα τα οφέλη που δύνανται να 

προκύψουν στο µακρινό µέλλον). Σε αντίθεση µε τις επενδύσεις στην εκπαίδευση 

των νέων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό βιωσιµότητας ως προς τις δυο 

έννοιες, η εκπαίδευση των ενηλίκων παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. 
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Η πολύ µεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται σήµερα στο χώρο της διά βίου 

µάθησης, µε τις περισσότερες κυβερνήσεις να λαµβάνουν συνεχώς πρωτοβουλίες για 

διάχυση εκπαίδευσης προς όλες τις πληθυσµιακές οµάδες, έχει αναγάγει τη µελέτη 

των οικονοµικών της εκπαίδευσης ενηλίκων σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πεδία 

εφαρµοσµένης έρευνας. Η σχετικά υψηλή απορρόφηση δηµόσιων χρηµατοδοτικών 

πόρων από τη διά βίου µάθηση που αρχίζει να καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, 

καθιστά απαραίτητο τον υπολογισµό της οικονοµικής αποδοτικότητάς τους.  

Το υφιστάµενο πλαίσιο που επιτρέπει στους ανθρώπους να συνεχίζουν να µαθαί-

νουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί επαρκώς. Συγκε-

κριµένα, οι παράγοντες που συµβάλλουν στην οικονοµική απόδοση της επένδυσης 

στη µάθηση και που διασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

για τη µάθηση, συχνά δεν υφίστανται πέρα από την αρχική σχολική εκπαίδευση. Πι-

θανόν η φορολογική πολιτική να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης αυτών των οικονο-

µικών και χρηµατοοικονοµικών κινήτρων.  

Το πλεονέκτηµα από τη χρήση της φορολογίας, καθώς και άλλων δηµοσιονο-

µικών µέτρων, για να επηρεαστεί η επένδυση στη µάθηση, έγκειται στο ότι τα οφέλη 

από τη µάθηση µοιράζονται µεταξύ της κοινωνίας, των εργοδοτών και των ατόµων. 

Κατά συνέπεια η ιδιωτική κάλυψη του κόστους της µάθησης που στερείται στή-

ριξης δε θα οδηγήσει σε ένα βέλτιστο επίπεδο επένδυσης. Όµως η κρατική στήριξη της 

µάθησης των ενηλίκων, σε αντίθεση µε την αρχική εκπαίδευση είναι, στην καλύτερη 

περίπτωση, άνιση. Πώς θα µπορούσε να κατανεµηθεί το κόστος συστηµατικότερα;  

Τα φορολογικά συστήµατα έχουν πολλαπλούς αντικειµενικούς στόχους. Ο 

πρώτος είναι η συγκέντρωση χρηµάτων για τις δηµόσιες δαπάνες χωρίς να νοθεύεται 

η οικονοµία, ενώ εξίσου σηµαντική µπορεί να είναι η προώθηση δραστηριοτήτων 

κοινωνικού οφέλους. ∆ύο είναι οι κύριοι τρόποι µέσω των οποίων η φορολογική 

πολιτική µπορεί να επηρεάσει την επένδυση στη δια βίου µάθηση: 

• Πρώτον, µέσω της φορολόγησης των εσόδων από την πώληση των υπηρεσιών 

µάθησης. Εάν η µάθηση θεωρείται επένδυση, ένας στόχος θα πρέπει να είναι να 

διασφαλιστεί ότι τα έσοδα αυτά φορολογούνται όπως και οι άλλες επενδύσεις, 

ούτως ώστε να διατηρηθεί η ουδετερότητα. Αυτό επίσης απαιτεί την ίση 

φορολόγηση όλων των παροχών υπηρεσιών µάθησης. Ένας από τους πιο 

συνήθεις τρόπους παραβίασης της αρχής αυτής είναι η φορολόγηση των 

υπηρεσιών µάθησης που παρέχονται από κερδοσκοπικούς οργανισµούς, αλλά όχι 

αυτών που παρέχονται από δηµόσιους ή άλλους µη κερδοσκοπικούς φορείς. 



 31

• ∆εύτερον, µέσω της φορολογικής αντιµετώπισης των δαπανών για την επένδυση 

στη µάθηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους οι ιδιωτικές δαπάνες για 

τη µάθηση µπορούν να απαλλαχθούν από τους φόρους. Ωστόσο η ουδέτερη 

στήριξη κατά τρόπο οµοιόµορφο είναι δύσκολο έργο. Συνήθως ευνοείται η 

µάθηση που σχετίζεται µε την τρέχουσα απασχόληση έναντι της µελλοντικής. Οι 

πιο µετρήσιµες δραστηριότητες στην αίθουσα διδασκαλίας έναντι της µάθησης 

στο χώρο της εργασίας, και τέλος οι δαπάνες από τις επιχειρήσεις έναντι των 

δαπανών από ιδιώτες. Επιπλέον, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν µεγαλύτερη 

σηµασία για τα προνοµιούχα άτοµα και επιχειρήσεις, δηλαδή για αυτούς που τα 

οριακά ποσοστά φορολόγησης είναι σχετικά υψηλά. 

Ο τελικός αντίκτυπος των φορολογικών κινήτρων στη µάθηση µπορεί, κατά 

συνέπεια, να διαφέρει σηµαντικά, κυρίως επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις οι 

απροσδόκητες συνέπειες πιθανό να είναι µεγάλες. Σε πολλές χώρες οι φορολογικές 

αρχές εµφανίζονται απρόθυµες να αντιµετωπίσουν µε πιο συστηµατικό τρόπο το 

θέµα. Σήµερα τα υπουργεία παιδείας και οικονοµικών πρέπει να εκτιµήσουν τη 

φορολογική αντιµετώπιση των δαπανών και των εσόδων που σχετίζονται µε τη 

µάθηση, να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της στις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό 

και να αποφασίσουν την ανάλογη προσαρµογή ή όχι των πολιτικών. 

Η εξέταση της φορολογικής πολιτικής και των πρόσφατων εξελίξεων σε τρεις 

χώρες απεικονίζει µε σαφήνεια τα ανωτέρω ζητήµατα. Στην Αυστρία οι πάροχοι υπη-

ρεσιών µάθησης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, και οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις από-

λαµβάνουν φορολογικών ελαφρύνσεων όσον αφορά ορισµένες δαπάνες για την 

κατάρτιση. 

Πρόσφατα διευρύνθηκαν τα είδη της µάθησης για τα οποία οι ιδιώτες µπορούν να 

αξιώσουν ελαφρύνσεις του φόρου εισοδήµατος. Στη Φινλανδία οι απαλλαγές των 

εσόδων από τη φορολογία περιορίζονται σε συγκεκριµένους πάροχους. Σε επίπεδο 

δαπανών οι αρχές στοχεύουν να συµπεριλάβουν όλες τις δραστηριότητες που 

συµβάλλουν στη µελλοντική εισοδηµατική ικανότητα των ατόµων. Ωστόσο, η 

συνεπής διαχείριση της αρχής αυτής είναι δύσκολο έργο. Οι εκπαιδευτικές αρχές 

συγκρότησαν µία επιτροπή που διευκρίνισε την πολιτική για τις δαπάνες από τους 

εργοδότες. Στην Ολλανδία οι αρχές πρόσφατα χρησιµοποίησαν τη φορολογική 

πολιτική για να προωθήσουν την ισχυρή κυβερνητική στήριξη για την επένδυση σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Η δια βίου µάθηση οφείλει να αποτελεί τον κεντρικό άξονα που διαπερνάει όλο 

το φάσµα της εκπαίδευσης (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000). Ο όρος δια 

βίου µάθηση είναι ευρύτερος από αυτόν της δια βίου εκπαίδευσης και της 

αποσπασµατικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 2006). Η δια βίου εκπαίδευση 

προέκυψε ως ανάγκη για την εκπαίδευση προσωπικού πάνω σε νέες εξελίξεις. 

Ξεκίνησε να γίνεται κυρίως από εκπαιδευτικά ιδρύµατα και συνδέεται µε τη δια βίου 

εξάρτηση από σχολεία και εκπαιδευτικούς φορείς .Από την άλλη, η δια βίου µάθηση 

εµπεριέχει και την άτυπη γνώση, την καθηµερινή και συνήθως υποσυνείδητη µάθηση 

την οποία και πρέπει να µεγιστοποιήσουµε .Αποκαλύπτει δε, την έννοια µιας φυσικής 

διαδικασίας µάθησης και κάνει έντονο το γεγονός ότι η µάθηση συµβαίνει σε 

διαφορετικά πλαίσια και µε διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Αναδεικνύει 

µαθησιακές προτάσεις και ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να λάβουν µέρος σε αυτές 

(Rogers, 2006). Η δια βίου µάθηση δεν είναι µια εναλλακτική µορφή εκπαίδευσης. 

Αποτελεί µια µεθοδολογική αρχή για την παροχή και συµµετοχή στην κοινωνία της 

γνώσης (Koper, 2004). 

Η πολιτεία είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό του κατάλληλου δικτύου 

προγραµµάτων δια βίου µάθησης. Ο τρόπος υλοποίησης του δικτύου αυτού είναι που 

θα άρει τα όποια οργανωτικά και κοινωνικά αίτια αποκλεισµού από τη µάθηση 

µεγάλων οµάδων πληθυσµού και φυσικά θα καθορίσει την ποιότητα της µαθησιακής 

διαδικασίας και του µαθησιακού αποτελέσµατος (Griffin, 1999). 

Η οργάνωση ενός δικτύου δια βίου µάθησης στηρίζεται στην επιτυχή διάχυση 

πληροφοριών (Koper, 2004), στην αναγνώριση και αξιολόγηση των αναγκών των 

πολιτών, στην αντιµετώπιση βασικών εµποδίων και στη δυνατότητα που δίνει σε 

όλους τους πολίτες να συνεργαστούν µεταξύ τους και να οικοδοµήσουν µια κοινή 

δεξαµενή γνώσης. 

Κατ’ αρχήν, ένα δίκτυο δια βίου µάθησης οφείλει να διευκολύνει τον 

προσανατολισµό των πολιτών και να τους επιτρέπει να κάνουν τις σωστότερες 

επιλογές. Καλοσχεδιασµένα προγράµµατα δεν προσελκύουν πάντα τους πολίτες. 

Χρειάζεται ενηµέρωση και παροχή συµβουλών, ώστε να µπορέσουν οι πολίτες να 
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προσχεδιάσουν την µαθησιακή τους πορεία (Koper, 2004). Μέσα από ένα ευρύ 

φάσµα επιλογών και δυνατοτήτων, οι πολίτες µαθαίνουν να αυτοκαθοδηγούνται και 

να θέτουν τη µαθησιακή τους πορεία µέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Οι 

µαθητές-πολίτες αναπτύσσουν τον εαυτό τους µε αυτά που κάνουν, µε τον τρόπο που 

συµµετέχουν και µε τις αποφάσεις που παίρνουν. Σε ένα τέτοιο δίκτυο, οι πολίτες όχι 

µόνο ενηµερώνονται για τις δυνατότητες µάθησης που παρέχονται και τις επιλογές 

που µπορούν να γίνουν, αλλά είναι και σε θέση να κατευθύνουν τη µάθησή τους 

σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.  

Ο σχεδιασµός ενός δικτύου δια βίου µάθησης είναι απαραίτητο να λαµβάνει 

υπόψη τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφορετικών οµάδων 

πληθυσµού (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000). Σύµφωνα µε έρευνες 

(Rogers, 2006), ειδικά οι ενήλικες µαθητές, εγκαταλείπουν σύντοµα τυπικές µορφές 

εκπαίδευσης, όταν αυτές στηρίζονται σε προκαθορισµένα προγράµµατα σπουδών, τα 

οποία δε λαµβάνουν υπόψη την πρότερη γνώση τους και τα ενδιαφέροντά τους. Η 

προεπιλογή θεµάτων και µαθηµάτων αντίκειται στην επιθυµία των πολιτών να 

επιλέξουν, οι οποίοι τελικά καταλήγουν να επιλέγουν το άµεσα διαθέσιµο χωρίς 

αναγκαστικά να το επιθυµούν. Επιπλέον, παράγοντες όπως η χαµηλή αυτοεκτίµηση 

πολλών πολιτών, οι άσχηµες µαθησιακές εµπειρίες που ενδεχοµένως τους 

συνοδεύουν, η αδυναµία µετακίνησης από τον τόπο κατοικίας καθώς και χρονικοί 

περιορισµοί, καθιστούν περισσότερο αναγκαία την οργάνωση ενός ευέλικτου δικτύου 

δια βίου µάθησης το οποίο επιτρέπει την αυτενέργεια και ενθαρρύνει τη συµµετοχή 

όλων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι µαθητές µοιράζονται πληροφορίες, οργανώνουν 

τις δράσεις τους, το εµπλουτίζουν µε εµπειρίες και σχόλια και συστήνουν τρόπους 

εξέλιξης .Για να διαθέτει ένα δίκτυο δια βίου µάθησης την παραπάνω οργάνωση, 

χρειάζεται η κατάλληλη δοµή. Αυτό που προτείνεται είναι η οργάνωση του δικτύου 

µέσα από τη χρήση του µοντέλου των κοινοτήτων. Η δηµιουργία κοινοτήτων µε 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε µία, επιτρέπει την ταυτόχρονη συνύπαρξη και 

αλληλοσυµπλήρωση διαφορετικών µορφών κοινοτήτων, όπως είναι οι κοινότητες 

χώρου, οι κοινότητες ενδιαφέροντος, οι κοινότητες πρακτικής και οι κοινότητες 

µάθησης. Η συµµετοχή των πολιτών σε περισσότερες από µια κοινότητες τους δίνει 

την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες αξιολόγησης πληροφοριών, 

να διακρίνουν την άτυπη και την τυπική γνώση, να επιλέξουν τις κινήσεις τους και να 

καθορίσουν την ιδιαίτερη µαθησιακή τους πορεία. Πολύ περισσότερο όµως δίνει σε 

όλους τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν µεταξύ τους απαραίτητους δεσµούς 
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εµπιστοσύνης, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και τελικά να συνεργαστούν 

µεταξύ τους στην παραγωγή γνώσης. 

Η εφαρµογή του µοντέλου των κοινοτήτων επιτρέπει τη γνωριµία, την 

αλληλοβοήθεια και τη συνύπαρξη ανθρώπων µε διαφορετική κουλτούρα (Kendal, 

2005). Οι δεσµοί εµπιστοσύνης που αναπτύσσονται ανάµεσα στα µέλη των 

κοινοτήτων οδηγούν τόσο σε ενίσχυση της επιµονής των πολιτών να εξακολουθούν 

να συµµετέχουν, όσο και σε µεγιστοποίηση του µαθησιακού αποτελέσµατος.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, αφήνοντας το σχολείο, δεν έχει τη 

δυνατότητα να επανέλθει στη µαθησιακή διαδικασία. Η συµµετοχή τους σε 

κοινότητες τόπου εξαλείφει τον κίνδυνο της αποµόνωσης και δίνει την απαραίτητη 

βοήθεια στους πολίτες να εντοπίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, των οποίων η 

έλλειψη µπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη εγκατάλειψη . Η συµµετοχή τους σε 

κοινότητες ενδιαφέροντος και κοινότητες πρακτικής θα τους επιτρέψει να 

αποκτήσουν άτυπη γνώση και να προσφέρουν στην επανασύνταξή της, αντλώντας 

από την προσωπική τους εµπειρία. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση και η µετάβασή τους κατόπιν σε περισσότερο οργανωµένες 

κοινότητες µάθησης θα γίνει οµαλότερα .Εκτός από τα παραπάνω, η συµµετοχή σε 

κοινότητες βοηθά ώστε οι πολίτες να µάθουν να αλληλεπιδρούν και να 

συνεργάζονται στην επιλογή πορείας και στην παραγωγή γνώσης (Rogers, 2006). Η 

συνεργατική µάθηση προσφέρεται για τη δια βίου µάθηση µέσω αλληλεπιδράσεων 

και την ενεργή συµµετοχή σε κοινότητες (Kendall, 2005). Περισσότερο από το να 

καταναλώνουν απλά πληροφορίες, οι µαθητές συµβάλλουν στην επιτυχή διακίνησή 

τους και στη συλλογική οικοδόµηση γνώσης. Οι µαθητές εµπλέκονται σε λύση 

καθηµερινών προβληµάτων, ενεργοποιούν την προηγούµενη γνώση τους και είναι σε 

θέση να εφαρµόσουν ό,τι έχουν µάθει (Koper, 2004). Η δια βίου µάθηση δεν είναι η 

παροχή γνώσης από κάποιους που ξέρουν σε άλλους που δεν ξέρουν. Η δια βίου 

µάθηση πραγµατοποιείται µέσω αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους πολίτες (Kendal, 

2005), οι οποίοι µπορούν να ανταλλάξουν άµεσα ιδέες, εµπειρίες και τεχνογνωσία και 

φυσικά να επωφεληθούν από τις γνώσεις των άλλων. Με τον τρόπο αυτό κάποιος 

πολίτης θα αναλάβει το ρόλο του δασκάλου και του καθοδηγητή σε µια κοινότητα, 

ενώ σε µία άλλη θα µαθητεύσει κοντά σε πολίτες πιο έµπειρους. Οι µαθησιακές 

δραστηριότητες καταγράφονται στο εσωτερικό των κοινοτήτων και είναι δυνατόν να 

επαναχρησιµοποιηθούν από τα µέλη της κοινότητας (Koper, 2004). 
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Για να επιτευχθεί µια δοµή δικτύου δια βίου µάθησης η οποία να στηρίζεται στο 

µοντέλο των κοινοτήτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επανασχεδιασµός των 

λειτουργιών και των υπηρεσιών των τοπικών κοινωνιών, των επιχειρήσεων και των 

εκπαιδευτικών οργανισµών µέσω της δηµιουργίας κοινοτήτων τόπου, πρακτικής και 

µάθησης. Οι κοινότητες αυτές αλληλοσυµπληρώνονται και επιτρέπουν στα µέλη τους 

να µεταβούν εύκολα από τη µία στην άλλη. 

Ξεκινώντας από τις τοπικές κοινωνίες, θα λέγαµε ότι αυτές οφείλουν να δοµηθούν 

ως κοινότητες τόπου. Στις κοινότητες αυτές κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η 

οργάνωση των πληροφοριών και η διάχυσή τους µε τρόπο ώστε να είναι προσβάσιµες 

και αξιοποιήσιµες από όλους τους πολίτες. Κάθε µέλος µιας κοινότητας τόπου πρέπει 

να µπορεί να εντοπίσει εύκολα τις πληροφορίες που τον/την ενδιαφέρουν και την ίδια 

στιγµή να µπορεί να τις εµπλουτίσει ή και να προτείνει νέους τρόπους αξιοποίησής 

τους. Μια κοινότητα τόπου λειτουργεί ως πόλος συγκέντρωσης των κατά τόπους 

πολιτικών φορέων, συλλόγων, επιχειρήσεων και οργανισµών εκπαίδευσης και ως ο 

συνδετικός κρίκος επιµέρους κοινοτήτων πρακτικής και µάθησης. ∆ίνεται έτσι η 

δυνατότητα στον πολίτη να αναγνωρίσει τις διαφορετικές προτάσεις µάθησης που 

προσφέρονται και να καταστρώσει τη δική του ιδιαίτερη µαθησιακή πορεία. 

Επιπλέον, οι πολίτες διευκολύνονται στο να εντοπίσουν τόσο τις πηγές, όσο και τους 

ανθρώπους οι οποίοι θα τους φανούν χρήσιµοι στην προσπάθειά τους αυτή. Για 

παράδειγµα, οι κυρίες-µέλη µιας κοινότητας τόπου και ενός τοπικού αγροτουριστικού 

συλλόγου µπορούν να εντοπίσουν τις κατάλληλες πηγές µάθησης και να ζητήσουν να 

επιµορφωθούν σε θέµατα οργάνωσης επιχειρήσεων, δηµιουργίας ιστοσελίδων, 

προώθησης τοπικής κουζίνας και φυσικά στο τέλος να επανατροφοδοτήσουν τις 

πηγές της κοινότητας, εµπλουτίζοντας το χώρο µε τις εµπειρίες τους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση όµως για να λειτουργήσει οµαλά µια κοινότητα τόπου, 

είναι η αναπαραγωγή του ίδιου µοντέλου, τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς.  

Οι κοινότητες πρακτικής απαντώνται περισσότερο σε επιχειρήσεις και τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρουν µέσω των αλληλεπιδράσεων που καλλιεργούνται 

στο εσωτερικό τους συνιστούν την εφαρµογή τους σε µοντέλα δια βίου µάθησης. Οι 

κοινότητες πρακτικής είναι οµάδες ατόµων που µοιράζονται έναν προβληµατισµό ή 

το πάθος για αυτό που κάνουν και αλληλεπιδρούν µε τρόπο ώστε να µάθουν να το 

κάνουν καλύτερα. Το περιβάλλον µιας κοινότητας πρακτικής δοµείται κυρίως γύρω 

από αυθεντικά προβλήµατα που αναφέρονται στον πραγµατικό κόσµο. Η γνώση δεν 
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παρουσιάζεται αποµονωµένη από τις πραγµατικές εφαρµογές που έχει, γιατί µόνον 

τότε µπορεί να αξιοποιηθεί από τα µέλη της κοινότητας. Το εσωτερικό της 

κοινότητας πρακτικής επιτρέπει αλληλεπιδράσεις και τη διαπραγµάτευση της 

πληροφορίας µέσω της απόκτησης εµπειρίας των µελών από τη συµµετοχή τους στην 

κοινότητα. Οι κοινότητες πρακτικής ενεργούν ως ζωντανή πηγή πληροφοριών για τα 

µέλη τους και δηµιουργούν έναν ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης. Tα 

µέλη εµπλέκονται σε κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις, βοηθά το ένα το άλλο, 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και οικοδοµούν σχέσεις που επιτρέπουν σε αυτά να 

µαθαίνουν το ένα από το άλλο. Το γεγονός της οργάνωσης γύρω από µια 

συγκεκριµένη θεµατική περιοχή και την πρακτική εξάσκησή της δίνει στα µέλη µια 

αίσθηση κοινής δράσης και κοινής ταυτότητας. 

Η συµµετοχή των πολιτών όµως σε κοινότητες πρακτικής, δεν αποκλείει την 

ταυτόχρονη παρουσία τους και σε κοινότητες µάθησης. Για την ακρίβεια, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων των βαθµίδων οφείλουν να επανασχεδιαστούν ως 

κοινότητες µάθησης, ώστε να διευκολύνουν την ενεργή συµµετοχή ανθρώπων οι 

οποίοι έχουν µεν εγκαταλείψει την τυπική εκπαίδευση, αλλά η εξοικείωσή τους µε 

διαδικασίες µάθησης στο εσωτερικό κοινοτήτων θα τους επιτρέψει να επανενταχθούν 

σε µαθησιακές πρακτικές. 

Στις κοινότητες µάθησης όλα τα µέλη είναι συνυπεύθυνα για την υποστήριξη και 

την καθοδήγηση των άλλων µελών, για την αξιολόγηση των πληροφοριών, και για 

την παραγωγή γνώσης. Η ιδέα της κοινότητας µάθησης έχει συζητηθεί ως 

εναλλακτική πρόταση της παραδοσιακής διδασκαλίας. Οι κοινότητες µάθησης 

αποτελούνται από άτοµα που συνδέονται µε φυσική θέληση, µοιράζονται κοινές αξίες 

και ιδανικά και επηρεάζουν το ένα το άλλο στη µαθησιακή διαδικασία . Τέτοιες 

κοινότητες οικοδοµούνται βασιζόµενες σε αρχές κοινής συµµετοχής, ενώ την ίδια 

στιγµή προκαλούν τις παραδοσιακές µορφές σχέσεων δασκάλου-µαθητή, δεδοµένου 

ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πλέον οι φορείς της πληροφορίας, αλλά συνεργάτες σε 

συνοµιλίες που σκοπό έχουν την οικοδόµηση της γνώσης. Η οικοδόµηση αυτή 

συµβαίνει διαµέσου διαπραγµάτευσης νοήµατος και επίτευξης οµοφωνίας, 

επιτρέποντας να δοκιµαστεί η εγκυρότητα µιας τέτοιας γνώσης . Όλα τα µέλη της 

κοινότητας µάθησης αναµένεται να µάθουν, είναι έτοιµα να εµπλακούν στις 

απαιτούµενες δραστηριότητες και οφείλουν να ενδιαφέρονται για την επιτυχία των 

άλλων µελών . Η καλλιέργεια προσωπικών σχέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών 

οδηγεί στη δηµιουργία ισχυρών κοινωνικών δεσµών . 
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Η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη στο σχεδιασµό προγραµµάτων 

δια βίου µάθησης. Η τεχνολογία είναι αυτή που θα βοηθήσει ώστε να στηθεί ένα 

δίκτυο δια βίου µάθησης µε τρόπο που να επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των 

αναγκών των πολιτών (Koper, 2004). Μέσω της σωστής χρησιµοποίησής της, 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα µπορούν να έρθουν σε επαφή µε οικονοµικούς και 

κοινωνικούς φορείς και οι πηγές γνώσεις να γίνουν προσβάσιµες στους πολίτες 

(Kendal, 2005) χωρίς χρονικούς και τοπικούς περιορισµούς. Επιπλέον, η επικοινωνία 

ανάµεσα στους πολίτες θα αυξηθεί και η ροή πληροφοριών θα µεγιστοποιηθεί. Σε 

κάθε περίπτωση όµως, ο θεωρητικός σχεδιασµός του δικτύου µάθησης πρέπει να 

προηγείται της χρησιµοποίησης της τεχνολογίας. 

Στην κοινωνία της πληροφορίας, η ύπαρξη ευέλικτων προγραµµάτων δια βίου 

µάθησης, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισµούς, 

κρίνεται επιτακτική. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην υλοποίηση των 

προγραµµάτων αυτών είναι απαραίτητη στο βαθµό που επιτρέπει να υλοποιηθεί το 

θεωρητικό µοντέλο. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση 
 

Η δια βίου µάθηση ως «όλη η δραστηριότητα εκµάθησης που πραγµατοποιείται 

κατά την διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, µε στόχο την αύξηση της, γνώσης των 

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, µέσω ενός προσωπικού, πολιτιστικού, 

κοινωνικού πλαισίου και σχετικά µε την επαγγελµατική του προοπτική» αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περίπου το 10% των ενηλίκων στην Ε.Ε., ηλικίας 25-64 ετών, συµµετέχουν στη δια 

βίου µάθηση, γεγονός που συνιστά ορισµένη πρόοδο από το 2000. 

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες εκείνες, που έχουν πρόσφατα θεσπίσει νοµοθετικό 

πλαίσιο για τη δια βίου µάθηση, ωστόσο διαπιστώνεται ότι οι στρατηγικές εξακολου-

θούν να µην είναι ισόρροπες και αποτελεσµατικές. Η Ελλάδα εµφανίζει το χαµη-

λότερο ποσοστό συµµετοχής στη δια βίου µάθηση σε σύγκριση ακόµα και µε νέα 

κράτη µέλη, ενώ το ποσοστό συµµετοχής δεν διαφέρει αισθητά µεταξύ ανδρών και 

γυναικών (1,9% και 1,7% αντίστοιχα). Από την σύγκριση στατιστικών δεδοµένων για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν στη συµµετοχή σε κάθε µορφή εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης ατόµων ηλικίας 25-64 χρόνων, προκύπτει ότι το ποσοστό συµµετοχής 

στην περίπτωση της Ελλάδας για το 2005 είναι πολύ χαµηλότερο από το αντίστοιχο 

µέσο ποσοστό της Ε.Ε. των 25 (1,8% έναντι 10,8% της Ε.Ε.25). Σε σχέση µε το 2000, 

στην Ελλάδα, έχει σηµειωθεί µικρή πρόοδος, µε αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες µο-

νάδες. Η υστέρηση µε τον µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό συµµετοχής φτάνει τις 9 ποσο-

στιαίες µονάδες, καταδεικνύοντας µε τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη ενίσχυσης της 

δια βίου µάθησης σε όλες τις παραγωγικές ηλικιακές οµάδες και σε όλες τις κατη-

γορίες του εργατικού δυναµικού της χώρας µε ευέλικτα προγράµµατα κατάρτισης. 
 

Πίνακας:  Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών που συµµετείχε στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση.  

2005 2000 
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 

ΕΕ25 7,9 10,8 10,0 11,7 

ΕΛΛΑ∆Α 1,1 1,8 1,9 1,7 

Πηγή: Eurostat (Labour Force Survey) 
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Στόχος µιας βιώσιµης και ανοικτής διαδικασίας δια βίου µάθησης δεν είναι µόνο 

η αύξηση των ποσοστών συµµετοχής σε αυτή, αλλά και η µείωση του χάσµατος συµ-

µετοχής στη δια βίου µάθηση, που παρουσιάζουν τα άτοµα µε υψηλότερο επίπεδο 

µόρφωσης σε σχέση µε τα άτοµα που έχουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, υπέρ των 

πρώτων. Τα ποσοστά συµµετοχής στη δια βίου µάθηση των ατόµων µε χαµηλή εκπαί-

δευση είναι πολύ µικρά. Συγκεκριµένα, το µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό είναι στο 3,4%, 

ενώ το αντίστοιχο ελληνικό ποσοστό για τα άτοµα αυτά είναι 0,2% (Eurostat, 2005). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις συµµετοχής ως προς 

το φύλο. Το ποσοστιαίο χάσµα συµµετοχής στη δια βίου µάθησης µεταξύ των δύο κα-

τηγοριών εκπαίδευσης, πρωτοβάθµιας και τριτοβάθµιας, (ISCED 0-2 και ISCED 5-6) 

για την Ευρώπη των 25 είναι στο 15,7, ενώ για την Ελλάδα στο 8,5 (Eurostat, 2004). 

Το κράτος πραγµατοποιεί προσπάθειες, προκειµένου να εφαρµοστούν εκπαιδευ-

τικές πολιτικές που θα θεµελιώσουν τους θεσµούς που υποστηρίζει η νέα τάξη 

πραγµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης, να ελεγχθεί συλλογικά η γνώση, να γίνει 

προσβάσιµο αγαθό από όλους τους πολίτες και να εκλείψει ο κοινωνικός απο-

κλεισµός. Όσον αφορά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων βασική έµφαση έχει δοθεί στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων γραµµατισµού, αριθµητισµού, πληροφορικής, επιχειρηµατι-

κότητας, σπουδών πολιτισµού, προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικού γραµµατι-

σµού. Η προώθηση τέτοιων δράσεων οργανώνεται σε δύο άξονες, την Εξ Αποστά-

σεως Εκπαίδευση που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστή-

µατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πάνω στο θεσµό αυτό βασίστηκε η λειτουργία 

Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) και τη ∆ιά Βίου Μάθηση.  

Με την εφαρµογή ενός συστήµατος εκπαίδευσης που θα είναι βασισµένο στην 

τεχνολογία και στη συνολική συµµετοχή του πολίτη, θα προωθηθούν οι ικανότητες του 

ατόµου  της κοινωνίας  της οικονοµίας (Jarvis, 2000) και θα οδηγήσει στην επίτευ-

ξη των στόχων του συµβουλίου της Λισσαβόνας (όπου τίθενται οι στόχοι των ευρω-

παϊκών πολιτικών σχεδιασµών, προκειµένου «να γίνει η Ευρωπαϊκή Οικονοµία η πιο 

ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία του κόσµου», βασισµένη στη γνώση, ικανή για 

σταθερή οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

περισσότερη κοινωνική συνοχή) και κατ’ επέκταση θα επιφέρει δικαιοσύνη, ισότητα 

και κοινωνική συνοχή. Υπάρχει ανάγκη για παιδεία ουσίας, που θα αποσκοπεί στη 

δηµιουργία πολιτών ικανών να «εκµεταλλευτούν» τη γνώση προς όφελός τους και προς 

όφελος της κοινωνίας, ενεργών και αυτοδύναµων πολιτών µε ουσιαστική συµµετοχή 

στα βασικά θέµατα της κοινωνικής ζωής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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Για την ανάπτυξη αυτών των συνθηκών, στην Ελλάδα, πολλαπλασιάζονται τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων µε ποικίλες µορφές: ταχύρρυθµη επαγγελµατική 

κατάρτιση, προγράµµατα γενικής παιδείας, επιµόρφωσης, επανακατάρτισης, κατάρ-

τιση µέσα στις επιχειρήσεις, δια βίου εκπαίδευση µε παρεχόµενα προγράµµατα σε 

πολλές διαφορετικές µορφές εκπαίδευσης. Η δια βίου εκπαίδευση στη χώρα µας δεν 

είναι διαδεδοµένη, αντανακλώντας µε αυτό τον τρόπο τις περιορισµένες ευκαιρίες δια 

βίου εκπαίδευσης. 

Λαµβάνονται µέτρα καταπολέµησης του αποκλεισµού από την αγορά εργασίας 

του ενήλικου πληθυσµού, µέσα από την υλοποίηση προγραµµάτων βασικής εκπαί-

δευσης και αναλφαβητισµού, προγραµµάτων συνεχούς κατάρτισης, κοινωνικής και 

πολιτιστικής εκπαίδευσης, καθώς και πρωτοβουλιών χρηµατοδοτούµενες από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) για την προώθηση της δια βίου 

εκπαίδευσης.  

Ωστόσο η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία αποτελεί µία από τις κύριες µεθό-

δους εκπαίδευσης των ενηλίκων στην Ευρώπη, δεν έχει δυστυχώς αντίστοιχη ανταπό-

κριση στην χώρα µας. Σύµφωνα µε έρευνα του CEDEFOP (2003) για τη δια βίου 

εκπαίδευση, πάνω από τα 3/5 των Ελλήνων ερωτηθέντων δεν κατέχουν ικανότητες 

χρήσης νέων τεχνολογιών, κάτι που άλλωστε διαφάνηκε και από την Senior Watch 

study (έρευνα παρακολούθησης της τρίτης ηλικίας) (2002) http://www.empirica.com/ 

η οποία ανέφερε ότι το 2001 στις Νότιες χώρες, υπήρξε πολύ χαµηλή χρήση του 

internet, µε την Ελλάδα να βρίσκεται τρίτη από το τέλος της αντίστοιχης λίστας.  

Στην έρευνα αυτή, η χρήση του internet ήταν έντονα συγκεντρωµένη στις ηλικίες 

µεταξύ 50 και 59 µε υψηλά επίπεδα µόρφωσης. Παράλληλα, υπήρχαν περισσότεροι 

Έλληνες που θεωρούσαν τη δια βίου εκπαίδευση ασήµαντη (21%) και 

αντιλαµβάνονταν τη δια βίου εκπαίδευση ως µέτρο αποζηµίωσης για αυτούς που δεν 

είχαν καλή εξέλιξη στο σχολείο (61%). Μικρός αριθµός ερωτηθέντων ανέφερε ότι 

εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο, αλλά δε διέφεραν από άλλους Ευρωπαίους στο 

να δηλώνουν ότι µαθαίνουν καλύτερα σε ανεπίσηµο περιβάλλον.  

Τοπικά κέντρα πηγών και βιβλιοθήκες σπάνια αναφέρονταν ως τόποι εκµάθησης 

κυρίως λόγω της φτωχής υποδοµής των δηµόσιων βιβλιοθηκών. Τέσσερις στους πέ-

ντε Έλληνες ερωτηθέντες δεν είχαν συµµετάσχει σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης τον τελευταίο χρόνο και οι µισοί από αυτούς δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέ-

ρονται ιδιαίτερα. Από την άλλη, είναι πιο πιθανό να ξεκινήσουν δοµηµένα προγράµ-

µατα εκµάθησης µε δικιά τους πρωτοβουλία (54%) και περίπου µισοί από αυτούς 
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ήταν πρόθυµοι να πληρώσουν για να συµµετάσχουν σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

Ένας στους πέντε Έλληνες πολίτες δεν ήθελε να ξεκινήσει πρόγραµµα εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης στο µέλλον, µε το 29% να δηλώνει οικογενειακές υποχρεώσεις ως το 

κύριο εµπόδιο, το µεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις χώρες που µετείχαν στην έρευνα. 

Η ∆ια Βίου Εκπαίδευση αποτελεί ένα σχετικά νέο θεσµό στη χώρα µας ο οποίος 

τείνει να καλύψει τη σύγχρονη ανάγκη για δια βίου µάθηση σε µια διαρκώς αναπτυσ-

σόµενη κοινωνία. Πρόκειται για την παροχή προγραµµάτων σπουδών και σεµιναρίων 

κατάρτισης τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες και απαιτούν, είτε τη φυσική παρου-

σία των εκπαιδευοµένων, είτε ακολουθούν µεθοδολογίες εξ αποστάσεως εκπαί-

δευσης. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα σε ενήλικες εργαζόµενους να επιµορφωθούν σε 

σύγχρονα θέµατα και η ‘δεύτερη ευκαιρία’ σε ενήλικες, οι οποίοι δεν έχουν προη-

γούµενες σπουδές, να ακολουθήσουν ένα πρόγραµµα σπουδών, το οποίο να εναρµο-

νίζεται µε τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες.  

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτει το κοµµάτι της δια 

βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ενηλίκων στη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) η οποία αποτελεί έναν εθνικό επιτελικό φορέα που σχεδιάζει, 

συγκροτεί δοµές, συντονίζει και υποστηρίζει προγράµµατα και δράσεις στον τοµέα 

της δια βίου µάθησης. Πιο συγκεκριµένα αναλαµβάνει ενέργειες όπως η βασική 

εκπαίδευση ενηλίκων, η παροχή κατάρτισης ενηλίκων καθώς και κοινωνικά 

αποκλεισµένων οµάδων, η κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση καθώς και η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Η Γ.Γ.Ε.Ε εφαρµόζει τη 

πολιτική της µέσω του Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ι.∆.Ε.ΚΕ., των 

Νοµαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) και του Κέντρου 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Αυτόνοµα προγράµµατα της Γ.Γ.Ε.Ε απο-

τελούν τα εξής: Εκπαίδευση Ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, Εκπαίδευση αγροτών, 

Εθελοντισµός, Εκπαίδευση των µεταναστών στην ελληνική γλώσσα, Αγωγή υγείας, 

Εκπαίδευση Τσιγγάνων, Μουσουλµάνων, παλιννοστούντων και µεταναστών και 

τέλος Ερευνητικά και πιλοτικά προγράµµατα. (http://www.gsae.edu.gr) 

Οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), φορείς υλοποίησης 

επιµορφωτικών προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε., αποτελούν αυτοτελείς δηµόσιες 

υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Σε κάθε νοµό η Ν.Ε.Λ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη, από εκπροσώ-

πους τους οποίους προτείνουν οι συµµετέχοντες τοπικοί φορείς (Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, Εργατικό Κέντρο, Ένωση Αγροτικών ή Γεωργικών Συνεταιρισµών, Ο.Α.Ε.∆.). 
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Οι αρµοδιότητές της συνίστανται στο συντονισµό του επιµορφωτικού έργου σε 

επίπεδο νοµού (έγκριση επιµορφωτικών προγραµµάτων, πρόσληψη επιµορφωτών), 

σύµφωνα µε τις τοπικές ανάγκες και τις κατευθύνσεις της Γ.Γ.Ε.Ε.. Σήµερα λειτουρ-

γούν 54 Ν.Ε.Λ.Ε. σε όλους νοµούς της χώρας.  

Από το 2005 προσφέρονται επιµορφωτικά προγράµµατα στις παρακάτω θεµα-

τικές ενότητες: α) πολιτισµός-τέχνες, β) κοινωνική οικονοµία – επιχειρηµατικότητα, 

γ) αγωγή των πολιτών, δ) προγράµµατα για Α.Μ.Ε.Α  

Τα τµήµατα µάθησης λειτουργούν ως ολιγοµελείς οµάδες, µε εξειδικευµένους 

εκπαιδευτές και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στους συµµετέχοντες χορηγείται 

«Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης». Τα προγράµµατα των Ν.Ε.Λ.Ε. χρηµατοδοτούνται 

από τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.). 

Η Λαϊκή Επιµόρφωση ως δραστηριότητα εµφανίζεται στην Ελλάδα µε το νόµο 

4397/29, µε κύριο θέµα το πρόβληµα του αναλφαβητισµού ενηλίκων. Ακολουθούν 

διάφορες νοµοθετικές παρεµβάσεις, χωρίς όµως ιστορική συνέχεια, και το 1981 ο θε-

σµός της Λαϊκής Επιµόρφωσης ενεργοποιείται ως κεντρικός άξονας επιµορφωτικής 

πολιτικής. Στα επόµενα χρόνια, η λειτουργία των Ν.Ε.Λ.Ε. ενισχύεται και αποτελούν 

πλέον δίκτυο πανελλαδικής εµβέλειας που καλύπτει και τις πιο αποµακρυσµένες πε-

ριοχές. Το περιεχόµενο της παρεχόµενης εκπαίδευσης αφορά θέµατα αλφαβητισµού 

και συµπλήρωσης βασικής παιδείας, κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα, επαγγελµατι-

κή προκατάρτιση και κατάρτιση και απευθύνεται στο γενικό πληθυσµό, αλλά και σε 

ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Μετά από διαδοχικές νοµοθετικές παρεµβάσεις που 

αφορούν τόσο τη Γ.Γ.Ε.Ε. όσο και τις Ν.Ε.Λ.Ε., το 1994, µε την ίδρυση της νοµαρ-

χιακής αυτοδιοίκησης (νόµος 2218/94), οι Ν.Ε.Λ.Ε. µεταφέρονται µαζί µε άλλες 

δηµόσιες υπηρεσίες στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση.  

Η ∆ια Βίου µάθηση προωθείται µέσω της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενη-

λίκων και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.Ε.Κ.Ε). Προγράµ-

µατα δια βίου µάθησης πραγµατοποιούνται τόσο από τη Γ.Γ.Ε.Ε. και το Ι.∆.Ε.Κ.Ε. όσο 

και από Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και τις Νοµαρχιακές Επιτροπές 

Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) και τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.).  

Στο χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί από το 1997 το Ελληνικό Ανοι-

κτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) το οποίο χρησιµοποιεί κατ’ εξοχήν µεθοδολογία εξ’ απο-

στάσεως εκπαίδευσης και προσφέρει προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 

σπουδών. Έχει επίσης ιδρυθεί η επιστηµονική εταιρεία «Ελληνικό ∆ίκτυο Ανοικτής και 

εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» (Ε.∆.Α.Ε. www.opennet.gr) τα µέλη της οποίας ασχο-
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λούνται επαγγελµατικά µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επίσης έχει ιδρυθεί και η 

Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (www.adulteduc.gr). Πρόσφατα ιδρύ-

θηκε και λειτουργεί το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου (www.openuniversity.ac.cy).  

Προγράµµατα σπουδών ενηλίκων προσφέρονται επίσης και από τα Κέντρα Επαγ-

γελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), η αναζήτηση των οποίων µπορεί να γίνει µέσω του 

Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (E.ΚΕ.ΠΙΣ. www.ekepis.gr). Στο Ε.Κ.Π.Α. λειτουρ-

γεί Κ.Ε.Κ. που προσφέρει πιστοποιητικά επιµόρφωσης µε µεθοδολογία εξ αποστά-

σεως εκπαίδευσης.  

 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΜΕΑ 

∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

 

Πηγή: (http://www.gsae.edu.gr/organization.asp) 
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ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 
 

Η ευθύνη λειτουργίας των Σ.∆.Ε. ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.).  

Το πρόγραµµα στα Σ.∆.Ε. είναι ταχύρρυθµο και διαρκεί 18 µήνες, δύο εννεάµη-

νες περιόδους (δύο σχολικά έτη). Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα καλύπτει 25 

ώρες (21 διδακτικές ώρες και 4 ώρες εργαστήρια, διαθεµατικά projects) και είναι 

απογευµατινό, από τις 4.30 ή 5.00 έως τις 8.30 ή 9.00.  

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς φοίτησης του εκπαιδευοµένου πιστοποιείται 

µε τίτλο ισότιµο µε το απολυτήριο του Γυµνασίου. Το πρόγραµµα σπουδών των 

Σ.∆.Ε. διαφοροποιείται σηµαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, 

κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόµενο, τη διδακτική µεθοδολογία και την 

αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων. 

Στον πυρήνα του προγράµµατος σπουδών των Σ.∆.Ε. τίθενται οι βασικές γνώσεις-

δεξιότητες, όπως ορίζονται στο υπόµνηµα για τη ∆ιά βίου µάθηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (2000). Αυτές είναι η γραφή, η ανάγνωση, οι αριθµητικοί υπολογισµοί, η 

γνώση µιας ξένης γλώσσας και η χρήση Η/Υ. Η ενίσχυση των εκπαιδευοµένων στις 

παραπάνω δεξιότητες αποτελεί κύριο στόχο του προγράµµατος. 

Οι εκπαιδευόµενοι διευκολύνονται ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

διαφορετικών κοινωνικών χώρων και πλαισίων επικοινωνίας. Ο χώρος της εργασίας, 

ο κόσµος της εικόνας, των Μ.Μ.Ε., της διαφήµισης, ο κόσµος των φυσικών επιστη-

µών, ο χώρος της πολιτικής και του ευρύτερου κοινωνικού προβληµατισµού απαιτούν 

από το σηµερινό πολίτη ποικίλες δεξιότητες και ευελιξία στη χρήση τους, ώστε να 

επικοινωνεί αποτελεσµατικά τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Γι'αυτό και υιοθετείται 

η αντίληψη των πολυγραµµατισµών, ως βασική αρχή του προγράµµατος, σύµφωνα 

µε την οποία ο γραπτός και προφορικός λόγος προσδιορίζεται από τον κοινωνικό 

χώρο στο πλαίσιο του οποίου αρθρώνεται. 

Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει τα παρακάτω αντικείµενα: 

1.  Ελληνική γλώσσα 

2.  Μαθηµατικά 

3.  Πληροφορική 

4.  Αγγλικά 

5.  Κοινωνική εκπαίδευση 

6.  Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
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7.  Αισθητική αγωγή 

8.  Στοιχεία Τεχνολογίας και Φυσικών επιστηµών 

9. Προσανατολισµό-Συµβουλευτική σε θέµατα επαγγελµατικής σταδιοδροµίας 
 

Τα παραπάνω «µαθήµατα» δεν περιχαρακώνονται αυστηρά στα όρια του 

αντίστοιχου επιστηµονικού πεδίου, αλλά αξιοποιούν στοιχεία από πολλές επιστήµες. 

Οι δεξιότητες που βρίσκονται στον πυρήνα του προγράµµατος αποτελούν στόχο όλων 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διατρέχουν δηλαδή όλο το πρόγραµµα σπουδών.  

Κοινός στόχος όλων των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι η προώθηση της 

απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρµογής νέων ανθρώπων, ανειδίκευτων, που 

δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούµενα 

από την αγορά εργασίας προσόντα και δεξιότητες.  

Τρεις βασικές αρχές προσδιορίζουν την ταυτότητα του προγράµµατος των Σ.∆.Ε.:  

Τα εκπαιδευτικά µέσα που αξιοποιούνται για την επίτευξη του βασικού στόχου 

πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να υποστηρίζουν κάθε εκπαιδευόµενο στην 

προσπάθειά του. Πρέπει να προσαρµόζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες, προσδοκίες 

και δεξιότητες κάθε εκπαιδευοµένου.  

Οι ανάγκες των εκπαιδευοµένων προσεγγίζονται στο σύνολό τους και όχι εν 

µέρει. Για να επιτύχουν στην προσπάθειά τους να εκπαιδευθούν και να καταρτισθούν, 

οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιµετώπιση δυσκολιών σε άλλους 

τοµείς, όπως είναι η υγεία, η οικογένεια, ο εργασιακός χώρος, ο άµεσος κοινωνικός 

περίγυρος. 

Οι σύνθετες και διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν ένα <<ειδικό>> 

εκπαιδευτικό και επιστηµονικό δυναµικό, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στην 

πολυπλοκότητα των καθηκόντων που θα του ανατεθούν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες, κυρίως όµως να είναι διατεθειµένοι να 

συµβάλουν στην υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων.  

Στο πλαίσιο των βασικών αρχών τα Σ.∆.Ε. : 

- Συµπράττουν και επιδιώκουν να συνεργάζονται µε τους σχετικούς κοινωνικούς 

φορείς, τόσο για την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οµάδων στις οποίες 

αναφέρεται το πρόγραµµα των σχολείων, όσο και για την υλοποίηση του 

προγράµµατος σπουδών.  

- Ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατοµικές ανάγκες, 

ενδιαφέροντα και ικανότητες των εκπαιδευοµένων.  
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- ∆ίνουν έµφαση στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων (γραφή, ανάγνωση και 

αριθµητικοί υπολογισµοί), αλλά και νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται σήµερα 

(χρήση ξένης γλώσσας και νέων τεχνολογιών).  

- Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και βοηθούν τους εκπαιδευοµένους να 

διαµορφώνουν θετικές στάσεις ως ενεργοί πολίτες στο πλαίσιο της τοπικής αλλά 

και της ευρύτερης κοινωνίας.  

- ∆ιαµορφώνουν ένα ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών αξιοποιώντας κοινωνικούς χώ-

ρους απ’ τους οποίους µπορεί να αντληθεί γνώση και εµπειρία (χώροι εργασίας, 

κοινωνικής συνάθροισης, καλλιτεχνικής δηµιουργίας, πολιτιστικών εκδηλώσεων 

κ.ά.).  
 

Όσον αφορά στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.), αυτά αποτελούν ένα 

καινοτόµο πρόγραµµα εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες άνω 

των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση. 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας θεσµοθετήθηκαν στην Ελλάδα το 1997. Σήµερα 

λειτουργούν 43, συµπεριλαµβανοµένων των 18 που είχαν ιδρυθεί µέχρι το 2004. 

Το πρόγραµµα σπουδών των Σ.∆.Ε. είναι ταχύρρυθµο και ευέλικτο, καταλήγει 

στην απόκτηση τίτλου ισότιµου µε το απολυτήριο του Γυµνασίου. Στο πρόγραµµα 

αυτό περιλαµβάνονται και αντικείµενα που έχουν σχέση µε τον πολιτισµό. Πρόκειται 

για τα εξής: «Ελληνική Γλώσσα», «Αγγλικά», «Κοινωνική Εκπαίδευση», «Περιβαλ-

λοντική Εκπαίδευση» και «Αισθητική Αγωγή». Τα παραπάνω «µαθήµατα» αξιο-

ποιούν στοιχεία από πολλές επιστήµες και δίνουν έµφαση στην απόκτηση βασικών, 

αλλά και νέων δεξιοτήτων, απαραίτητων για το σύγχρονο άνθρωπο. Με τα µαθήµατα 

αυτά οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν γνώσεις σχετικά µε διάφορες εκφάνσεις του 

πολιτισµού, τη γλώσσα, την ιστορία, την τέχνη και την αισθητική, όπως και σχετικά 

µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέµατα, ορισµένα από τα οποία έχουν σχέση µε τον 

πολιτισµό, όπως το πολιτισµικό περιβάλλον. 

Πολλαπλά είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη διδασκαλία των παραπάνω 

µαθηµάτων στα Σ.∆.Ε. τόσο για τους εκπαιδευόµενους σε ατοµικό επίπεδο όσο και 

για την ίδια την κοινωνία. Είναι γεγονός ότι µε τις γνώσεις αυτές δεν αποτρέπεται 

απλώς ο κοινωνικός αποκλεισµός των ανθρώπων αυτών, αλλά ενισχύεται και το 

πολιτισµικό τους επίπεδο. Σηµειώνεται επίσης ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για 

τους εκπαιδευόµενους εκείνους που είναι φυλακισµένοι (λειτουργούν Σ.∆.Ε. στις 
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∆ικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού και Λάρισας), καθώς µπορεί συµβάλει σηµαντικά 

στην οµαλότερη επανένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία.  

Τέλος, το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας ως 

δεύτερης σε εργαζόµενους µετανάστες έχει ως αντικείµενο τη γλώσσα, βασικό 

στοιχείο του πολιτισµού. Το εν λόγω πρόγραµµα λειτουργεί από το Νοέµβριο του 

2004. Μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη της λειτουργίας του υλοποιήθηκαν 80 

τµήµατα µάθησης, ενώ έχουν σχεδιαστεί 210 επιπλέον τµήµατα. Το πρόγραµµα είναι 

δοµηµένο σε τέσσερα επίπεδα µάθησης διάρκειας 100 ωρών το καθένα και κάθε 

κύκλος σπουδών διαρκεί τρεις ή τέσσερις µήνες.  

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ένα ευαίσθητο κοµµάτι της κοινωνίας, στους 

εργαζόµενους µετανάστες, καθώς και σε συζύγους Ελλήνων υπηκόων, και τους δίνει 

τη δυνατότητα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, απαραίτητης προϋπόθεσης για την 

οµαλή προσαρµογή τους στην ελληνική πραγµατικότητα. Με την εκµάθηση της 

ελληνικής γλώσσας µπορούν να προσεγγίζουν στο εξής και άλλες εκφάνσεις του 

ελληνικού πολιτισµού και να παρακολουθούν πολιτιστικές δραστηριότητες –ή ακόµα 

και να συµµετέχουν σ’ αυτές. Το πρόγραµµα αυτό συµβάλει στην απρόσκοπτη 

ένταξη των εργαζοµένων µεταναστών και των συζύγων Ελλήνων υπηκόων στην 

ελληνική κοινωνία και στη συνοχή των οικογενειών από µικτούς γάµους. Συµβάλει 

επίσης στη σύγχρονη προσέγγιση των πολιτισµών. 

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι ο πολιτισµός σε σχέση µε τη δια βίου 

µάθηση αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους της δράσης του Ι∆ΕΚΕ 

της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Έχοντας γίνει κατανοητή η 

σηµασία του πολιτισµού στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, έχει δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στα θέµατα πολιτισµού, δεδοµένου ότι, ειδικά για την Ελλάδα, ο 

πολιτισµός της αποτελεί το σπουδαιότερο εφόδιό της και πρέπει να γίνει η «βαριά 

βιοµηχανία της». Η δια βίου µάθηση στον τοµέα του πολιτισµού, όπως 

πραγµατοποιείται από το Ι∆ΕΚΕ, έχει πολλαπλά βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 

οφέλη και µπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγµα για ανάλογες δράσεις. 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ι.∆.ΕΚ.Ε.) 
 

Η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει δηµιουργήσει πολλές δοµές 

δια βίου µάθησης, οι οποίες παρέχουν προγράµµατα εκπαίδευσης για ενήλικες, η 

λειτουργία των οποίων υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 
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Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ),το οποίο Ινστιτούτο είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που 

υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Βασικός στόχος του είναι η 

τεχνολογική και επιστηµονική υποστήριξη των προγραµµάτων της Γενικής 

Γραµµατείας και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου µάθηση. Με τον 

όρο δια βίου µάθηση νοείται κάθε δραστηριότητα µάθησης στην οποία συµµετέχουν 

ενήλικες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, µε στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, 

των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελµατικών προοπτικών, την 

προσωπική και κοινωνική τους εξέλιξη, καθώς και τη δηµιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου τους. 

Συγκεκριµένα, µε θέµατα πολιτισµού στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης 

ασχολούνται τόσο τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) όσο και τα Σχολεία 

∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.), δύο από τις σηµαντικότερες δοµές του Ι∆ΕΚΕ. 

Επιπλέον και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας ως 

δεύτερης σε εργαζόµενους µετανάστες εντάσσεται στο χώρο του πολιτισµού. 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

Τα Κ.Ε.Ε ανήκουν στη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ιδρύονται 

σε κάθε Νοµό. Σε συνεργασία µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε 

σύνδεση µε τον κεντρικό φορέα υλοποίησης προωθούν την ιδέα της δια βίου 

µάθησης.  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες 

της χώρας. Πρωταρχικός στόχος τους είναι η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και 

η αναβάθµιση των ήδη υπαρχουσών. 

Ο σχεδιασµός των προγραµµάτων έγινε µε βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, 

ενώ χρησιµοποιούνται καινοτόµες µέθοδοι διδασκαλίας και ειδικά σχεδιασµένο 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Εκτός από τα προγράµµατα που προσφέρονται συνολικά σε όλα τα Κ.Ε.Ε., 

υπάρχουν και ειδικά προγράµµατα που προσφέρονται σε κάθε Κ.Ε.Ε., ανάλογα µε τις 

ανάγκες της κάθε περιοχής.  

Τα πρώτα Κ.Ε.Ε., 10 τον αριθµό, άρχισαν να λειτουργούν το 2003. Από τον 

Οκτώβριο του 2004 ιδρύθηκαν άλλα 33 και έτσι σήµερα λειτουργούν συνολικά 43 

Κ.Ε.Ε.. 
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Στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) 

περιλαµβάνονται τρία προγράµµατα που έχουν σχέση µε τον πολιτισµό:  

Ι. «Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία», που περιλαµβάνει 14 ενότητες, συνολικής 

διάρκειας 500 ωρών. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: 

1.  «Εισαγωγή στο Αλφαβητικό Σύστηµα» (50 ώρες), 

2. «Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία Ι» (25 ώρες),  

3. «Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία Ι- Θέµατα Καθηµερινής ζωής» (50 

ώρες), 

4.  «Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία Ι- Χώρος εργασίας: Βασικές δεξιότητες 

(Ελληνική Γλώσσα & Συµβουλευτική» (25 ώρες),  

5.  «Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ- Γενική Θεµατολογία» (50 ώρες),  

6.  «Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ- Αξιοποίηση Υπηρεσιών ∆ηµόσιου 

και Ιδιωτικού Τοµέα (Ελληνική Γλώσσα & Μαθηµατικά & Πληροφορική» 

(50 ώρες),  

7.  «Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ- ∆ικαιώµατα Πολίτη (Ελληνική 

Γλώσσα & Μαθηµατικά» (25 ώρες),  

8. «Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ- ∆ικαιώµατα Εργαζόµενου (Ελληνική 

Γλώσσα & Μαθηµατικά» (25 ώρες),  

9. «Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία ΙΙ- Χώρος εργασίας: Νέες 

Επικοινωνιακές ∆εξιότητες (Ελληνική Γλώσσα & Μαθηµατικά & 

Συµβουλευτική» (25 ώρες), 

10. «∆ηµιουργική Γραφή: Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης» (25 ώρες),  

11. «∆ηµιουργική Γραφή: Λογοτεχνία» (25 ώρες),  

12. «Οικογενειακός Γραµµατισµός και Αριθµητισµός» (50 ώρες),  

13. «Ελληνική Ιστορία: Σηµαντικοί σταθµοί από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα» 

(50 ώρες),  

14. «Τοπική Ιστορία» (25 ώρες). 

ΙΙ. «Ευρωπαϊκές γλώσσες- Ευρωπαϊκή ιστορία», που περιλαµβάνει 10 ενότητες, 

συνολικής διάρκειας 325 ωρών. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: 

1. «Βασικά Αγγλικά» (50 ώρες), 

2. «Αγγλικά στο εργασιακό περιβάλλον» (25 ώρες),  

3. «Αγγλικά στον Τουρισµό» (25 ώρες), 

4.  «Βασικά Γαλλικά» (50 ώρες), 

5.  «Γαλλικά στο εργασιακό περιβάλλον» (25 ώρες), 
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6.  «Γαλλικά στον Τουρισµό» (25 ώρες), 

7.  «Βασικά Γερµανικά» (50 ώρες), 

8.  «Γερµανικά στο εργασιακό περιβάλλον» (25 ώρες), 

9. «Γερµανικά στον Τουρισµό» (25 ώρες), 

10. «Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (25 ώρες). 

ΙΙΙ. «Πολιτισµός- τέχνες- διαχείριση ελεύθερου χρόνου» που περιλαµβάνει 15 ενό-

τητες, συνολικής διάρκειας 475 ωρών. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: 

1. «Ιστορία της Τέχνης» (50 ώρες), 

2. «Θέατρο- Θεατρική παιδεία» (50 ώρες), 

3. «Ακούγοντας Μουσική» (25 ώρες), 

4. «Ελληνική Μουσική» (25 ώρες), 

5.  «Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισµός» (25 ώρες), 

6. «Φωτογραφία και Κινηµατογράφος» (25 ώρες), 

7.  «Φωτογραφία» (25 ώρες), 

8.  «Ελληνικός Κινηµατογράφος» (25 ώρες), 

9.  «Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική» (50 ώρες), 

10. «Μουσεία» (25 ώρες), 

11. «Πολιτιστικός Τουρισµός- Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού» (25 ώρες), 

12. «Βιβλία- Βιβλιοθήκες» (25 ώρες), 

13. «Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες» (50 ώρες),  

14. «Ψυχαγωγία και Ενηµέρωση µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών» (25 ώρες),  

15. «∆ηµιουργώντας Τοπική Εφηµερίδα» (25 ώρες). 

Όπως προκύπτει, στα Κ.Ε.Ε. πραγµατοποιούνται προγράµµατα επιµόρφωσης ενη-

λίκων, όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, τα οποία αφορούν στο σύνολο του Πολι-

τισµού: στη Γλώσσα, την Ιστορία, τα Γράµµατα και τις Τέχνες, σε συνδυασµό µε τη 

σύγχρονη πραγµατικότητα και µε τις νέες τεχνολογίες. Είναι σηµαντικό ότι τα 

προγράµµατα αυτά αναφέρονται τόσο στον ελληνικό πολιτισµό, επιδιώκοντας µια 

πολιτισµική αυτογνωσία, όσο και στον παγκόσµιο, µε στόχο την καλύτερη γνώση του 

ευρωπαϊκού και παγκόσµιου πολιτισµού. Με τον τρόπο αυτό, αφενός διατηρείται η 

ελληνική πολιτισµική ταυτότητα, µε βάση την εθνική και τοπική ιστορία, τη γλώσσα, 

τις τέχνες και τη λαϊκή παράδοση· αφετέρου πραγµατοποιείται ένταξη των ατόµων 

στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό διεθνές περιβάλλον, µε βάση τη γνωριµία µε ξένες 

γλώσσες και πολιτισµούς, µε έµφαση στον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Συνολικά µπορούµε 

να διακρίνουµε τρεις άξονες στις γνώσεις που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε. σε σχέση µε 



 51

τον πολιτισµό: α. Ο Τοπικός Πολιτισµός β. Ο Ελληνικός Πολιτισµός γ. Το Ευρωπαϊ-

κό και Παγκόσµιο Πολιτισµικό Πλαίσιο. Τα προγράµµατα των Κ.Ε.Ε. δίνουν τη 

δυνατότητα στους ενήλικες να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα πολιτισµού, να καλ-

λιεργήσουν τα καλλιτεχνικά τους ενδιαφέροντα και δεξιότητες, να αποκτήσουν χρή-

σιµα εφόδια για την επαγγελµατική τους ζωή και να αποκοµίσουν τις απαραίτητες 

γνώσεις για τη σωστή λειτουργία τους ως µέλη της πολιτείας και της κοινωνίας. Αξιο-

σηµείωτο είναι επίσης ότι δίνεται έµφαση όχι µόνο στη θεωρητική εκπαίδευση, αλλά 

και στη δυνατότητα πρακτικών εφαρµογών. 

Μια άλλη διάσταση των γνώσεων που προσφέρουν τα προγράµµατα αυτά είναι 

ότι τα οφέλη που προκύπτουν δεν περιορίζονται στη βελτίωση του µορφωτικού επιπέ-

δου και της ποιότητας ζωής των ατόµων, αλλά έχουν θετικές επιπτώσεις και στο κοινω-

νικό σύνολο. Εν πρώτοις, βοηθούν ουσιαστικά το κύτταρο της κοινωνίας, την οικογέ-

νεια, τόσο αµέσως -µε την ενότητα «Οικογενειακός Γραµµατισµός και Αριθµητισµός», 

που έχει ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης και την εκµά-

θηση βασικών µαθηµατικών εννοιών σε γονείς παιδιών 4 έως 7 ετών για την υποστήρι-

ξη των παιδιών τους στο σχολείο- όσο και εµµέσως -µε την άνοδο του µορφωτικού επι-

πέδου και την ευαισθητοποίηση σε θέµατα πολιτισµού ενηλίκων που είναι ή θα γίνουν 

στο µέλλον γονείς. Επίσης οι γνώσεις αυτές βοηθούν την ανάπτυξη των τοπικών κοι-

νωνιών κυρίως µε τις ενότητες: «Τοπική Ιστορία», που έχει ως στόχο τη γνωριµία των 

εκπαιδευοµένων µε την ιστορία και τον πολιτισµό του τόπου τους και την ενίσχυση 

της συµµετοχής τους στην πολιτιστική ζωή της περιοχής τους· «Λαογραφία: Πα-

ραδοσιακός Πολιτισµός», που στοχεύει στην επαφή των εκπαιδευοµένων µε την ελλη-

νική πολιτισµική παράδοση, κυρίως σε τοπικό επίπεδο· «∆ηµιουργώντας Τοπική Εφη-

µερίδα», που απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να συµµετέχουν ενεργητικά στην τοπική 

κοινωνία µέσω του έντυπου και δηµοσιογραφικού λόγου· και, τέλος, µε την ενότητα 

«Πολιτιστικός Τουρισµός- Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού», η οποία µπορεί να 

συµβάλει στην οικονοµία και στη βιώσιµη ανάπτυξη ενός τόπου. Εκτός αυτών, όλες 

οι ενότητες που αφορούν στην ενίσχυση της πολιτισµικής παιδείας των εκπαιδευοµέ-

νων συµβάλλουν, όπως είναι κατανοητό, και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα, δε-

δοµένου ότι συνεισφέρουν στην άνοδο του επιπέδου της στον τοµέα του πολιτισµού. 

Μαθαίνουν επίσης να ευαισθητοποιούνται σε θέµατα προστασίας της πολιτισµικής 

κληρονοµιάς, να αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και αποκτούν τα εφό-

δια ώστε να κατανοούν καλύτερα διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες. Υποστηρι-

κτικά στην πολιτισµική τους παιδεία δρα, εξάλλου, και η εκµάθηση της πληροφορικής. 
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ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Οι συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον και η ταχύτητα 

της διάδοσης των πληροφοριών οδηγούν στην ανάγκη των ατόµων για επικαιροποίη-

ση των γνώσεών τους και συνεχή επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση. Οι παραδο-

σιακές µορφές εκπαίδευσης, οι οποίες δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν τις 

ανάγκες της σύγχρονης οικονοµίας, ανανεώνονται σταδιακά µε την υιοθέτηση 

καινοτόµων µεθόδων εκπαίδευσης.  

Η µέθοδος που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, είναι η Εξ Αποστά-

σεως Εκπαίδευση η οποία συναντάται συχνά και ως Τηλεκπαίδευση. Πρόκειται για 

µία νέα φιλοσοφία µετάδοσης της γνώσης από απόσταση στα πλαίσια της δια βίου 

µάθησης, η οποία καταργεί τους περιορισµούς της συµβατικής διδασκαλίας, µέσω της 

χρήσης νέων τεχνολογιών και συµβάλλει στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών που 

προκύπτουν τόσο πριν αλλά κυρίως µετά την ένταξη των ατόµων στην αγορά εργα-

σίας. Επίσης, προσφέρει περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σ’ ένα ευρύ φάσµα 

ενηλίκων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το χρόνο και τον τόπο 

εκπαίδευσής τους. 
 

Χαρακτηριστικά της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης: 

• Πρόσβαση σε όλους 

• Πολλαπλές ευκαιρίες 

• ∆ια βίου συνεχιζόµενη µάθηση 

• Ευελιξία 

• Μαθητικοκεντρικό σύστηµα εκπαίδευσης 

• Χρήση προηγούµενων εµπειριών µάθησης και δεξιοτήτων 
 

Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 

• Φυσική απόσταση φοιτητή – καθηγητή 

• Πολυµορφικό εκπαιδευτικό υλικό 

• Συστηµατική επικοινωνία φοιτητή – καθηγητή 

• Ανοµοιογενές φοιτητικό δυναµικό 

• Προσαρµογή και επιλογή εκπαιδευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε δεδοµένες 

ανάγκες 

• Οργανωµένος µηχανισµός αποστολής – παραλαβής – επικοινωνίας 
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• ικανότητα του ιδρύµατος να αναπροσαρµόζει το εκπαιδευτικό υλικό 

• Επικοινωνία φοιτητή – ιδρύµατος – διδακτικού προσωπικού 
 

Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού: 

• Πολυµορφία 

• ∆ιδακτικό κείµενο 

• Παράλληλα κείµενα 

• Αναλυτικός οδηγός σπουδών 

• Βιβλιογραφικά βοηθήµατα 

• Φάκελος εργασίας ασκήσεων – δραστηριοτήτων – εργασιών 

• Οπτικοακουστικά µέσα και νέες τεχνολογίες 

• Ασκήσεις αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών 

• Ασκήσεις εφαρµογής 

• Ασκήσεις κριτικής σκέψης και δηµιουργικότητας 

• Ασκήσεις αξιοποίησης γνώσεων και εµπειριών 
 

Ο θεσµός της ∆ια Βίου Μάθησης επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. ∆ίνεται η ευκαιρία σε οµάδες που µειονεκτούν σε χρόνο και µέσο 

απέναντι στη συνεχή µόρφωση, γνώση και εξειδίκευση να ενεργοποιηθούν στην 

κοινωνία και να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Εργαζόµενοι, άτοµα που ο τόπος διαµονής τους απέχει από τα µεγάλα αστικά κέντρα 

και αντιµετωπίζουν πρόβληµα µετακινήσεων, άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και όχι 

µόνο, θα µπορέσουνε να επωφεληθούν της γνώσης.  

Η ανάγκη για συνεχή µάθηση και εκπαίδευση προκλήθηκε από τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας και της αγοράς εργασίας οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και 

επιζητούν από τα άτοµα συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

Κατά συνέπεια, µετά την αρχική γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση, κρίνεται 

απαραίτητη η ανανέωση των πρώτων γνώσεων µε κάθε τρόπο και σε χρόνο ακόµη 

και παράλληλο µε την ενεργή επαγγελµατική ζωή.  

Η αναγκαιότητα αυτή οδηγεί στη «∆ια βίου Μάθηση», η οποία περιλαµβάνει την 

αρχική αλλά και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και περικλείει τόσο τυπικές όσο και 

άτυπες µορφές εκπαίδευσης (Κελπανίδης & Βρυνιώτη, 2004). Για να ικανοποιηθεί η 

συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για «διά βίου µάθηση και εκπαίδευση» µία εύχρηστη, 

αποτελεσµατική και ευέλικτη πρόταση είναι και η εκπαίδευση από απόσταση. Χάρη 
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στο µοντέλο της Εξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης και την κατάλληλη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών εκµηδενίζονται οι γεωγραφικές αποστάσεις και δηµιουργείται µία 

παγκόσµια κοινότητα µάθησης (Keegan, 2000). Επιπλέον, η εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση σέβεται και αξιοποιεί τον προσωπικό χρόνο αλλά και τον ατοµικό ρυθµό µά-

θησης κάθε εκπαιδευόµενου.  

Στην Ελλάδα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται από το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο. Επίσης προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποιούνται από 

το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ενώ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

λειτουργεί Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Σήµερα, στα πλαίσια της πρόσκλησης 7 της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» 

(ΚτΠ) και του ΥΠΕΠΘ, είναι σε εξέλιξη η δηµιουργία ειδικά διαµορφωµένων και 

εξοπλισµένων χώρων τηλεκπαίδευσης σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, 

προκειµένου να υποστηρίξουν τόσο οριζόντιες εκπαιδευτικές δράσεις για τις ανάγκες 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ήδη πολλά 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα έχουν ανταποκριθεί στο αίτηµα για ανάπτυξη τεχνικών 

υποδοµών τόσο για την σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση όπου η επικοινωνία 

διδάσκοντα –διδασκοµένων γίνεται σε πραγµατικό χρόνο όσο και στην ασύγχρονη 

εκπαίδευση από απόσταση όπου η επικοινωνία πραγµατοποιείται έµµεσα κυρίως 

µέσω του διαδικτύου. Συγκεκριµένα αυτή τη στιγµή, εκτός του Εθνικού Καποδι-

στριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, λειτουργούν ειδικά κέντρα τηλεκπαίδευσης σε 

άλλα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα: στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 

στο Πανεπιστήµιο Πατρών, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήµιο Ιωαν-

νίνων, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και στο ΤΕΙ Πει-

ραιά. Ωστόσο η µέχρι τώρα αξιοποίηση της υποδοµής τηλεκπαίδευσης αφορά στα 

µέλη ∆.Ε.Π. και στους σπουδαστές, καθώς και σε δραστηριότητες σχετικές µε την 

κάλυψη πανελλήνιων συνεδρίων, επιµόρφωση εκπαιδευτικών από απόσταση, δια-

λέξεις στα πλαίσια των τµηµάτων των πανεπιστηµίων, παρακολούθηση ηµερίδων, 

ταυτόχρονη σύνδεση παρακολούθησης εργασιών ηµερίδας ή συνεδρίων από ενδια-

φεροµένους που βρίσκονται σε άλλες πόλεις χωρίς να χρειάζεται να µετακινηθούν, 

ενώ δεν έχουν δηµιουργηθεί ακόµη προγράµµατα ανοικτής εκπαίδευσης για όλους, 

µε τη δυνατότητα λήψης Πιστοποιηµένης Βεβαίωσης Σπουδών.  
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Στα πλαίσια της κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν κυρίως 

µετά την ένταξη ενός ατόµου στην αγορά εργασίας, λειτουργούν στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων µε τη 

µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα αυτά αφορούν 5 

εκπαιδευτικά αντικείµενα στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, διάρκειας 5 έως και 9 

µηνών και η παρακολούθησή τους οδηγεί στη λήψη Πιστοποιηµένης Βεβαίωσης 

Σπουδών. Συγκεκριµένα απονέµεται Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης ή Πιστοποιητικό 

Εξειδίκευσης, ανάλογα µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα επιλέξει ο ενδιαφερό-

µενος. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και οι απόφοιτοι 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε σχετική προϋπηρεσία. Τα κριτήρια επιλογής των 

συµµετεχόντων στα προγράµµατα είναι αφενός ο βαθµός πτυχίου ή ο βαθµός 

απολυτηρίου αντίστοιχα και αφετέρου ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η δυνατότητα χρήσης Η/Υ και διαδικτύου, 

καθώς και η ύπαρξη προσωπικού e-mail και δυνατότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο. Το 

κόστος φοίτησης διαφέρει για κάθε εκπαιδευτικό αντικείµενο.  

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  
 

Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λειτουργεί Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης, µέσω 

του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και από απόσταση επιµόρφωσης 

στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες βασίζονται στους ακόλουθους άξονες:  

• Αυτο-εκπαίδευση: πρόσβαση (αναζήτηση και ανάκτηση) σε επιµορφωτικό και 

ενηµερωτικό υλικό για διάφορα γνωστικά αντικείµενα αλλά και γενικότερα 

θέµατα, που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές.  

• Συνεργατική µάθηση: επικοινωνία και συµµετοχή σε θεµατικούς κύκλους συζητή-

σεων και εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων.  

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
 

«Ένα σηµαντικό γεγονός για την παγκόσµια εξ αποστάσεως εκπαίδευση λίγο πριν 

το τέλος της δεύτερης χιλιετίας ήταν η ίδρυση, από την ελληνική πολιτεία, του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. 
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Η ίδρυση ενός ανοικτού πανεπιστηµίου συµβολίζει κατά κάποιον τρόπο την υπο-

χρέωση που έχει µια χώρα για την καθιέρωση της ανοικτής εκπαίδευσης. Εκδηλώνει 

το ενδιαφέρον του κράτους για µόρφωση και επιµόρφωση των πολιτών που ανήκουν 

σε ένα ευρύτερο ηλικιακό φάσµα και όχι µόνο αυτών που η ηλικία τους κυµαίνεται 

µεταξύ 18 και 25 ετών και οι οποίοι κατά κανόνα γεµίζουν τα παραδοσιακά 

πανεπιστήµια. Υποδηλώνει την υποχρέωση που έχει ένα κράτος να παρέχει στους 

εργαζόµενους, φορολογούµενους πολίτες του δια βίου παιδεία και περαιτέρω 

εκπαίδευση». DESMOND KEEGAN 

Το Ε.Α.Π. διαφέρει από τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, διότι 

λειτουργεί εναρµονίζοντας την πανεπιστηµιακή, εξ αποστάσεως, την ανοικτή εκπαί-

δευση µε τη δια βίου και την εκπαίδευση ενηλίκων. Η συνεισφορά του Ε.Α.Π. στην 

πολιτική των ίσων ευκαιριών στη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση χωρίς διακρί-

σεις και για όλες τις ηλικίες πέτυχε, ενώ η παρόµοια προσπάθεια των Προγραµµάτων 

Σπουδών Επιλογής δεν είχε την ίδια αποδοχή. 

Μια σειρά από σύγχρονες εξελίξεις στην οικονοµία, στις κοινωνικές δοµές και 

στην τεχνολογία ευνοούν την ανάπτυξη ανοικτών συστηµάτων εκπαίδευσης. Η 

άνοδος του κόστους της εργασίας, αρχικά, επιβάλλει τη σηµαντική επένδυση στον 

ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου και 

την εξειδίκευση των εργαζοµένων. Από την άλλη, η µαζική είσοδος γυναικών στην 

αγορά εργασίας επαυξάνει την ανάγκη να τους παρέχονται εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

µέσα από τους κύκλους των σπουδών του ευέλικτου συστήµατος της Ανοικτής 

Εκπαίδευσης. Προς την ίδια κατεύθυνση συµβάλλει ο εκσυγχρονισµός του πρωτο-

γενή τοµέα της οικονοµίας, καθώς και η ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών, που 

απαιτούν συνεχιζόµενη εκπαίδευση των εργαζοµένων µέσα από ευέλικτα εκπαι-

δευτικά σχήµατα. Γενικότερα, η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνο-

λογίας καθιστούν την αρχική τυπική εκπαίδευση ανεπαρκή για όλη τη διάρκεια της 

ζωής του σύγχρονου ανθρώπου και οδηγούν στη σταδιακή απαξίωση των γνώσεών 

του, συνεπώς στην ανάγκη να επιµορφώνεται και να ενηµερώνεται διαρκώς, ώστε να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρµόζεται στις συνθήκες.  

Ωστόσο, στο επίπεδο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τα Πανεπιστήµια που βασί-

ζονται στην «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλία χαρακτηρίζονται από µια σειρά 

περιορισµούς σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτά (αδυναµία φυσικής παρουσίας 

του φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων, µικρή 

κάλυψη του φάσµατος ηλικιών, µονοσήµαντος καθορισµός της µορφωτικής πορείας 
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από την αρχική επιλογή που κάνουν οι φοιτητές, έλλειψη προσφοράς αυτοτελών 

µορφωτικών κύκλων µικρής διάρκειας). 

Τα ανοικτά συστήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης διέπονται από την αντίληψη 

ότι η µόρφωση είναι δικαίωµα όλων, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κατά συνέ-

πεια απευθύνονται σε πολύ µεγάλο φάσµα ενδιαφεροµένων και παρέχουν, όσο γίνε-

ται, περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιµοποιείται ως 

κύριος χώρος µάθησης, ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο µελέτης και το ρυθµό µε τον 

οποίο µαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις, ο φοιτητής διαµορφώνει ο ίδιος 

τη µορφωτική του φυσιογνωµία, επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών µέσα 

από το αρθρωτό σύστηµα. 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο αποτελεί τη µοναδική περίπτωση εφαρµογής 

του θεσµού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στηριζόµενο στην εξ αποστάσεως εκπαί-

δευση, απευθύνεται σε µεγάλο αριθµό ενδιαφεροµένων, και παρέχει εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες σε ενήλικες.  

Το Ε.Α.Π. παρέχει πτυχίο ισότιµο µε το πτυχίο των παραδοσιακών πανε-

πιστηµίων. Η εισαγωγή γίνεται µε κλήρωση και για άτοµα ηλικίας 22 ετών και άνω. 

Τα ανοικτά συστήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης διέπονται από την αντίληψη ότι η 

µόρφωση είναι δικαίωµα όλων, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους διασφαλίζοντας τη 

δια βίου εκπαίδευση.  

Το Ε.Α.Π., θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 2552 όπου ψηφίστηκε το 1997 (ΦΕΚ 

266/24-12-1997), και ήρθε να καλύψει αυτή την ανάγκη στο πεδίο της Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης της χώρας µας, όπως εξάλλου έγινε και µε Ανοικτά Πανεπιστήµια σε 

όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, τα οποία άρχισαν να ιδρύονται πολύ νωρίτερα 

βέβαια, από τη δεκαετία του '70 και σήµερα απορροφούν εκατοντάδες χιλιάδες 

φοιτητές (παράδειγµα το open university της Μεγάλης Βρετανίας έχει 250.000 

φοιτητές, το ανοικτό πανεπιστήµιο της Ισπανίας 150.000, της Γερµανίας 70.000). 

 

Ιστορική Πορεία 
 

1992  Ίδρυση του Ε.Α.Π.: άρθρο 27 του Ν. 2083/92 

1995  ∆ιεθνής συνάντηση για το Ε.Α.Π. - Συγκρότηση προπαρασκευαστικής 

επιτροπής  

 Τροποποίηση ιδρυτικού άρθρου - Ορισµός ∆ιοικούσας Επιτροπής (Νοέµβριος 

του 95) 
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1996 Σύνταξη λεπτοµερούς σχεδίου νόµου και σχεδίου ακαδηµαϊκής ανάπτυξης 
από τη ∆.Ε. του Ε.Α.Π.  

 Χρηµατοδότηση του Ε.Α.Π. από τον κρατικό προϋπολογισµό - Απόσπαση 
µικρού αριθµού εκπαιδευτικών.  

 Έναρξη της προσπάθειας για την ανάπτυξη της υποδοµής του Ιδρύµατος στην 
έδρα του.  

 Έναρξη της προσπάθειας για την απόκτηση διδακτικού υλικού για τα δύο 
πρώτα πιλοτικά προγράµµατα σπουδών: «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση» και «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας». 

1997  Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου από 
το ΕΠΕΑΕΚ Ι (Β΄ ΚΠΣ). 

 Συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών και Οµάδας Ειδικών για τη διεκπεραίωση 
του Προγράµµατος.  

 Ολοκλήρωση της προσπάθειας για την απόκτηση διδακτικού υλικού για τα 
δύο πρώτα πιλοτικά προγράµµατα σπουδών.  

 Επιλογή διδασκόντων και συγκρότηση των οµάδων διδακτικού προσωπικού 
για τα παραπάνω προγράµµατα.  

 Επεξεργασία στο ΥΠΕΠΘ του σχεδίου νόµου για το Ε.Α.Π. και ψήφισή του 
από τη Βουλή (Ν. 2552/97).  

 Ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών και εγκατάσταση του Ε.Α.Π. σε 
κεντρικό κτίριο της Πάτρας.  

 ∆ιοικητικές Υπηρεσίες - Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Μεθοδο-
λογίας - «Εξ αποστάσεως» Βιβλιοθήκη. 

1998  Έναρξη της παροχής των δύο πρώτων προγραµµάτων σπουδών.  
 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τα Προγράµµατα του Ε.Α.Π.  
 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τις Θεµατικές Ενότητες του Ε.Α.Π.  
1999  Ολοκλήρωση του ενός εκ των δύο πιλοτικών προγραµµάτων του Ε.Α.Π. 

(Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση).  
 Αποφοίτηση των πρώτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.  
 Ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάπτυξη της ανα-

γκαίας υποδοµής (π.χ. συγκρότηση οµάδων διδακτικού προσωπικού, εξασφάλι-
ση αιθουσών, διπλασιασµός της κτιριακής υποδοµής, ανάπτυξη ηλεκτρονικού 
συστήµατος για την εξ αποστάσεως υποβολή αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών.  

 Προσφορά 5 προπτυχιακών, 3 επιµορφωτικών και 9 µεταπτυχιακών προγραµ-
µάτων για 5000 φοιτητές.  
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 Προκήρυξη των 15 πρώτων θέσεων για µέλη ∆ιδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆ΕΠ).  

 Προκήρυξη των πρώτων θέσεων ∆ιοικητικών Υπαλλήλων.  
 Έκδοση των πρώτων συγγραµµάτων για τα προγράµµατα του ΕΑΠ. 
2000  Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης και οµαλής λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

έργου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ΄ ΚΠΣ).  
 Προσφορά ενός νέου µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών: «Περιβαλ-

λοντικός Σχεδιασµός Έργων Υποδοµής». 
 Ανάληψη υπηρεσίας από τους πέντε πρώτους ∆ιοικητικούς Υπαλλήλους που 

προσελήφθηκαν µέσω ΑΣΕΠ.  
 Συγκρότηση και οργάνωση των ∆ιοικητικών Τµηµάτων: Ακαδηµαϊκών 

Οργάνων, Φοιτητικού Μητρώου, Προσωπικού Εγκαταστάσεων, Οικονοµικού, 
Βιβλιοθήκης, Εκπαίδευσης. 

 Τροποποιήσεις του ν. 2552/97.  
 Σύσταση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
 Ανάληψη υπηρεσίας από 8 µέλη ∆ΕΠ.  
 Έκδοση 180 επιπλέον νέων τόµων διδακτικού υλικού 
2001  Εκλογή Προϊσταµένου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Ε.Α.Π.  
 Συγκρότηση της πρώτης Κοσµητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών. 
 Προσφορά ενός επιπλέον προπτυχιακού προγράµµατος: «Ισπανική Γλώσσα 

και Πολιτισµός», ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος ειδίκευσης: «∆ιοίκηση 
Μονάδων Υγείας ΕΣΥ» και δύο µεταπτυχιακών προγραµµάτων επιµόρφωσης: 
«Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» και «Εξέλιξη του Παιδιού στο 
Κοινωνικό Περιβάλλον».  

 Έγκριση Κανονισµού εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και επιλογή των 
πρώτων υποψήφιων διδακτόρων Νέο κτίριο (Σαχτούρη 11). 

 Σύσταση – Συγκρότηση Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου του 
∆ιοικητικού Προσωπικού του Ε.Α.Π.  

 ∆ιοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΑεξΑΕ Έγκριση Κανονισµού 
Λειτουργίας Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 
Μεθοδολογίας. 
Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και 
Επιµόρφωσης. 
Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Ε.Α.Π.  

 Νέο κτίριο για τις ανάγκες αποθήκευσης και διακίνησης διδακτικού υλικού 
(Πατρών –Κλάους). 
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 Ανάληψη υπηρεσίας από 4 νέα µέλη ∆ΕΠ. 
 Ανάληψη υπηρεσίας από οχτώ νέους ∆ιοικητικούς Υπαλλήλους που 

προσλήφθηκαν µέσω ΑΣΕΠ. 
 Έκδοση 78 επιπλέον νέων τόµων διδακτικού υλικού. 
2002 Κατάργηση Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Επιµόρφωσης. 
 Νέο κτίριο (Τσαµαδού 13-15 & Αγίου Ανδρέου). 
 Ανάπτυξη εργαστηριακής υποδοµής. 
 Ανάληψη υπηρεσίας από νέα 4 µέλη ∆ΕΠ. 
 Κατάθεση πρότασης έγκρισης χρηµατοδότησης εναλλακτικού διδακτικού 

υλικού. 
 Έγκριση χρηµατοδότησης έργου Βιβλιοθήκης. 
 Έγκριση χρηµατοδότησης έργου Γραφείου ∆ιασύνδεσης. 
 Έγκριση Γενικού Κανονισµού Εκπόνησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών. 
 Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Ακαδηµαϊκών Οργάνων. 
 Συγκρότηση Επιτροπής Κανονισµού Σπουδών. 
 Συγκρότηση Σχολής Θετικών Επιστηµών και εκλογή Κοσµήτορα. 
 Έγκριση παροχής νέων Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Ειδίκευσης για το 

ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία, Σεισµική 
Μηχανική και Αντισεισµικές Κατασκευές, ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων, 
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα, ∆ιοίκηση 
Πολιτισµικών Μονάδων και Γραφικές Τέχνες – Πολυµέσα). 

 Χρηµατοδότηση έργου «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεµατικής – 
Τηλεκπαίδευση» από την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 Απονοµή πρώτων Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης (Masters). 
 Εκλογή ∆ιευθυντή Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής 

Μεθοδολογίας. 
 Συµµετοχή στο πρόγραµµα Erasmus (Socrates). 
 Έκδοση 89 επιπλέον νέων τόµων διδακτικού υλικού. 
2003 Ανάληψη υπηρεσίας από 7 νέα µέλη ∆ΕΠ. 
 Συγκρότηση Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και εκλογή Κοσµήτορα. 
 Συµµετοχή Κοσµητόρων στις συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής χωρίς 

δικαίωµα ψήφου. 
 Συγκρότηση Επιστηµονικού Συµβουλίου Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού 

& Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας και ορισµός Αναπληρωτή ∆/ντή. 
 Ανανέωση θητείας Προϊστάµενου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
 Ορισµός ∆/ντή στη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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 ∆ηµιουργία και ανάπτυξη εναλλακτικής µορφής διδακτικού υλικού. 
 Έκδοση 63 επιπλέον νέων τόµων διδακτικού υλικού. 
 Νέα κτίρια (Ρήγα Φεραίου 167, Ρήγα Φεραίου 169). 
 Απόφαση για τη λειτουργία Περιφερειακού Εκπαιδευτικού Κέντρου του ΕΑΠ 

στην Κρήτη. 
 Απόκτηση οικοπέδου για την ανέγερση των µόνιµων εγκαταστάσεων του ΕΑΠ. 
 Ολοκλήρωση του Έργου τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης των κτιρίων του 

ΕΑΠ µε Οπτικές Ίνες. 
 Εγκατάσταση οπτικής διασύνδεσης του ΕΑΠ µε ΟΤΕ & Ε∆ΕΤ. 
 Εγκατάσταση του Σύγχρονου Τηλεφωνικού Κέντρου. 
 Λειτουργία δύο αιθουσών Τηλεδιάσκεψης. 
 Ανάπτυξη και εφαρµογή νέων λογισµικών προγραµµάτων στις ∆ιοικητικές 

Υπηρεσίες. 
 Χρηµατοδότηση έργου ενίσχυσης σπουδών Πληροφορικής. 
 Χρηµατοδότηση εξοπλισµού Κεντρικής Βιβλιοθήκης. 
 Λειτουργία Γραφείου ∆ιασύνδεσης. 
 Εκπόνηση µελέτης για την επιλογή δεικτών αποτίµησης του ΕΑΠ. 
 ∆ιοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΑεξΑΕ. 
2004 Προσφορά 6 νέων µεταπτυχιακών προγραµµάτων: 
 1) Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία  
 2) Γραφικές Τέχνες - Πολυµέσα  
 3) ∆ιαχείριση Τεχνικών Έργων 
 4) Σεισµική Μηχανική & Αντισεισµικές Κατασκευές  
 5) Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα  
 6) ∆ιοίκηση Πολιτισµικών Μονάδων. 
 Aναδιάρθρωση του µεταπτυχιακού προγράµµατος Μεταπτυχιακή Ειδίκευση 

Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας. 
 Νέο κτίριο (Μπουµπουλίνας 57-59) & µεταφορά ∆ιοικητικών Υπηρεσιών από 

κτίριο οδού Παπαφλέσσας. 
 Επέκταση χώρου ∆ανειστικής Βιβλιοθήκης. 
 Έκδοση 39 επιπλέον νέων τόµων διδακτικού υλικού. 
 Ανανέωση θητείας Προϊστάµενου ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
 Αγορά αυτοµατοποιηµένου συστήµατος δανεισµού και καταλογογράφησης 

ADVANCE. 
 Αγορά εξοπλισµού Βιβλιοθήκης (Η/Υ), ράφια κ.α.). 
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 Συνδροµή σε βάσεις δεδοµένων & ηλεκτρονικά + έντυπα επιστηµονικά 

περιοδικά. 

 Λειτουργία Βιβλιοθήκης κατά τα Σαββατοκύριακα. 

 Αύξηση του υλικού της Βιβλιοθήκης µε νέα βιβλία. 

 ∆ωρεά εκδόσεων ΕΑΠ σε άλλες Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. 

 Εγκατάσταση αντικλεπτικού συστήµατος. 

 Λειτουργία Αναγνωστηρίου Βιβλιοθήκης. 

2005 Προσφορά 6 νέων µεταπτυχιακών προγραµµάτων: 

 1) ∆ιαχείριση Αποβλήτων  

 2) Προχωρηµένες Σπουδές στη Φυσική  

 3) Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος  

 4) Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστηµών  

 5) ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)  

 6) Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηµατικά. 

 Προσφορά 2 νέων Θεµατικών Ενοτήτων:  

 1) Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων  

 2) Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση, Αξιολόγηση Προγραµµάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

 Έκδοση 66 επιπλέον νέων τόµων διδακτικού υλικού. 

 ∆ηµιουργία εναλλακτικής µορφής διδακτικού υλικού (54 είδη). 

 ∆ιοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΑεξΑΕ. 

 Απονοµή των πρώτων ∆ιδακτορικών τίτλων. 

 Λειτουργία ∆ιαδανεισµού. 

 Έκδοση Καρτών για φωτοτυπικό µηχάνηµα χρηστών. 

 Αύξηση του υλικού της Βιβλιοθήκης µε νέα βιβλία. 

Έναρξη απογευµατινού ωραρίου Βιβλιοθήκης. 

Ανανέωση συνδροµών σε ηλεκτρονικές βάσεις και περιοδικά. 

Έκδοση ενηµερωτικού Φυλλαδίου Βιβλιοθήκης. 

Ανάρτηση ∆ιπλωµατικών Εργασιών στο Portal του Πανεπιστηµίου (On line 

πρόσβαση). 

2006 Ορισµός Προϊσταµένης ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

 Θεµελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της πανεπιστηµιούπολης του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. 

 Αγορά εξοπλισµού για ΑΜΕΑ. 

∆ηµιουργία Portal Βιβλιοθήκης. 
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Αύξηση του υλικού της Βιβλιοθήκης µε νέα βιβλία. 

Εισαγωγή Βιβλιοθήκης στο Συλλογικό Κατάλογο Βιβλιοθηκών. 

Συνδροµή σε περιοδικά εκλαϊκευµένης επιστήµης. 

Αγορά εξοπλισµού Βιβλιοθήκης (Η/Υ), ράφια κ.α. 

Έκδοση Καρτών εξωτερικών χρηστών. 

O κατάλογος της Βιβλιοθήκης διαθέσιµος µέσω της πύλης Ζέφυρος (Παν. 

Κρήτης). 

Προσφορά 2 νέων Θεµατικών Ενοτήτων: 

1) Επιµόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας 

2) Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα. 

Συγκρότηση Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και εκλογή Κοσµήτορα. 

Έναρξη εργασιών κατασκευής ιδιόκτητων εγκαταστάσεων ΕΑΠ στην περιοχή 

Περιβόλα Πατρών. 

Έκδοση 46 επιπλέον νέων τόµων διδακτικού υλικού. 
 

Από το 1998 λειτουργεί στην Πάτρα ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 

αυτοτελές και αυτοδιοικούµενο, το οποίο αποτελεί το 20ο Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυµα (ΑΕΙ) στη χώρα µας. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο παρέχει τη 

δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων σπουδών, καθώς και προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ή 

µετεκπαίδευσης. Η πιστοποίηση των σπουδών πραγµατοποιείται σε 5 διαφορετικά 

επίπεδα που καλύπτουν το χώρο από τη µεταδευτεροβάθµια επιµόρφωση έως το 

διδακτορικό δίπλωµα. Συγκεκριµένα απονέµονται ακαδηµαϊκοί τίτλοι [Πτυχία, 

Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα Ειδίκευσης (Masters), ∆ιδακτορικά ∆ιπλώµατα], καθώς 

και πιστοποιητικά προπτυχιακής επιµόρφωσης, µεταπτυχιακής επιµόρφωσης και 

παρακολούθησης θεµατικών ενοτήτων.  

Καινοτόµος και βασική λειτουργική µονάδα του Ε.Α.Π. αποτελεί ο καθορισµός 

της Θεµατικής Ενότητας (Θ.Ε.). Η Θ.Ε. καλύπτει ένα διακεκριµένο αντικείµενο σε 

προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο και περιλαµβάνει ύλη που αντιστοιχεί σε τρία 

εξαµηνιαία µαθήµατα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Οι φοιτητές λαµβάνουν στο σπίτι τους 

και µελετούν το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και ορισµένες φορές 

σε ηλεκτρονική µορφή) που προκύπτει από κάθε θεµατική ενότητα. Κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους υποστηρίζονται και επικοινωνούν µε τους διδάσκοντες, ενώ 

ταυτόχρονα συµµετέχουν σε Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις. 
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Σηµερινή Εικόνα 
 

1.  Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών 15.026 

2.  Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών 8.624 

3.  Αριθµός υποψήφιων διδακτόρων 47 

4.  Αριθµός προσφερόµενων Προγραµµάτων Σπουδών 30 

5.  Αριθµός προσφερόµενων Θεµατικών Ενοτήτων 184 

6.  Αριθµός υποψήφιων φοιτητών για το προσεχές ακαδηµαϊκό 
έτος 2007- 08 

65.572 

7.  Αριθµός προσφερόµενων θέσεων για το ακαδηµαϊκό έτος 
2005- 06 

6.660 + 135 (ΑΜΕA) + 
216 (KΑΘΗΓ. TEI) 

8.  Συνολικά αποφοιτήσαντες 5.895 

9.  Σύνολο εκδοθέντων βιβλίων από το ΕΑΠ 550 

10. Αριθµός υποτροφιών από το 1998 µέχρι σήµερα 2.206 

11. Αριθµός µελών του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού 

1.242 

12. Αριθµός µελών του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 25 
13. ∆ιοικητικό Προσωπικό 
 α) Μόνιµοι (ΑΣΕΠ) 
 β) Αορίστου χρόνου 
 γ) Σύµβαση έργου 

 
14 
47 
49 

14.  Αποσπασµένοι Εκπαιδευτικοί 15 

15. Εκπαιδευτικές Σταθερές: 
 α) Πέντε Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 8 πόλεις. 
 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα) 
 β) Τέσσερις έως έξι εργασίες ετησίως 
 γ) Συµβουλευτική από απόσταση 
 δ) Τελικές Εξετάσεις σε 8 πόλεις 
 ε) Μέση αναλογία ∆ιδασκόντων - ∆ιδασκοµένων 1/17 
 στ) Μελέτη από ειδικά διαµορφωµένο διδακτικό υλικό 

16.  Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο στεγάζεται σε 12 
κτίρια συνολικού εµβαδού : 

6.118,65 τ.µ. 
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ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) 
 

Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. είναι καινοτόµος θεσµός διά βίου µάθησης ο οποίος 

συµπληρώνει το παραδοσιακό µοντέλο εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ενηλίκων της 

Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ. Υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.) της Γ.Γ.Ε.Ε. Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. ξεκίνησε πιλοτικά την 

λειτουργία του κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο 2006-2007. 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. απευθύνονται σε όλους τους 

ενήλικες πολίτες, ηλικίας 18 ετών και πάνω. Προϋπόθεση για την ένταξη στα 

τµήµατα µάθησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων είναι οι πιστοποιηµένες βασικές 

γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών από τη Γ.Γ.Ε.Ε. και 

ευρύτερα από αρµόδιους φορείς σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Ελληνικού 

∆ηµοσίου. 

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο Σεπτεµβρίου 2007 – Ιουλίου 2008 προσφέρονται 

δύο (2) εκπαιδευτικά προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση, 

ετήσιας διάρκειας, 250 ωρών το καθένα. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους τουλάχιστον 

Λυκείου). 

2. Οικονοµία - ∆ιοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου). 
 

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος οδηγεί στην 

απόκτηση «Πιστοποιητικού ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης» (ν. 3369/6-7-2005). 

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα αποτελείται από πέντε (5) διδακτικές ενότητες των 

50 ωρών. Οι 50 ώρες αντιστοιχούν σε 8 εβδοµάδες, αφού υπολογίζεται ότι για κάθε 

µία ενότητα απαιτούνται περίπου 6 ώρες προσωπικής µελέτης του ενήλικα 

εκπαιδευόµενου την εβδοµάδα. 

Τα προγράµµατα αυτά θα διαφοροποιούνται ως προς το ύφος, το µαθησιακό 

υλικό και το είδος των µαθησιακών δραστηριοτήτων ανάλογα µε το γνωστικό 

υπόβαθρο των εκπαιδευοµένων σε δύο επίπεδα, για απόφοιτους Γυµνασίου ή για 

αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου. 

Το µοντέλο ηλεκτρονικής µάθησης του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. συνδυάζει τεχνικές από 

την εκπαίδευση από απόσταση µε τεχνικές παραδοσιακής εκπαίδευσης ενηλίκων 

αφού θα υπάρχουν οµαδικές διδακτικές συναντήσεις-σεµινάρια στη διάρκεια της 
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εκπαίδευσης.  

Η µαθησιακή διαδικασία βασίζεται στις αρχές της µάθησης µε εξατοµικευµένο 

ρυθµό, της συµβουλευτικής επικοινωνίας, της συνεργατικότητας και αλληλεπίδρασης 

µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών καθώς και µεταξύ των εκπαιδευόµενων για 

την πραγµατοποίηση µαθησιακών δραστηριοτήτων τόσο διά ζώσης όσο κι από 

απόσταση χάρη στο «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης» της Γ.Γ.Ε.Ε. 

 

∆οµή του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. 
 

Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. ως δοµή αποτελείται από την κεντρική µονάδα που εδρεύει στο 

Αιγάλεω και τις περιφερειακές µονάδες εκπαίδευσης οι οποίες εδρεύουν στα Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων των νοµών που αποτελούν έδρες των Περιφερειών της χώρας.  

Η Κεντρική Μονάδα στελεχώνεται ως εξής: 

- Προϊστάµενος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υποθέσεων. 

- Υπεύθυνος της Γραµµατείας. 

- Τέσσερα στελέχη τεχνικής υποστήριξης. 

- Υπεύθυνος Σπουδών ανά Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα. 

- Υπεύθυνος ανά διδακτική ενότητα του κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

Οι Περιφερειακές Μονάδες Εκπαίδευσης ως εξής: 

- Εκπαιδευτής ανά διδακτική ενότητα του κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

- Στελέχη του Κ.Ε.Ε.  

Οι συνιστώσες του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. όσον αφορά στο εκπαιδευτικό-επιµορφωτικό 

έργο είναι:  

- Το Ανθρώπινο ∆υναµικό.  

- Το Μαθησιακό Υλικό.  

Η Τεχνολογική Υποδοµή για Παροχή τόσο ∆ιδακτικών (πρόσβαση σε υλικό, σε 

βιβλιοθήκη, αυτό-αξιολόγηση, fora συζητήσεων, κ.λπ.) όσο και ∆ιαχειριστικών 

Υπηρεσιών (εγγραφές, πληροφόρηση, κ.ο.κ.).  

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα διάρκειας από 100 µέχρι 250 ώρες το οποίο 

οδηγεί σε «Πιστοποιητικό ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης» προβλέπονται οι ακόλουθοι ρόλοι: 

- Υπεύθυνος Σπουδών.  

- Υπεύθυνος ανά ∆ιδακτική Ενότητα (διάρκειας 50 ωρών) του κάθε εκπαιδευτικού 

προγράµµατος.  

- Εκπαιδευτής Τµήµατος Περιφέρειας ανά διδακτική ενότητα του κάθε 
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εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

- Προσωπικό τεχνικής υποστήριξης. 

Ο Υπεύθυνος Σπουδών έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του 

προγράµµατος. Σχεδιάζει και διευθύνει την διαδικασία πραγµατοποίησης του 

Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. Συντονίζει και παρακολουθεί τους Υπεύθυνους 

∆ιδακτικής Ενότητας. Καταρτίζει εκθέσεις για την πορεία πραγµατοποίησης του 

Εκπαιδευτικού Προγράµµατος ανά τετράµηνο. 

Ο Υπεύθυνος της κάθε ∆ιδακτικής Ενότητας έχει την ευθύνη για την καλή 

λειτουργία της διδακτικής ενότητας. Συντονίζει και παρακολουθεί τους Εκπαιδευτές 

των Τµηµάτων ανά Περιφέρεια. Απαντά σε ερωτήσεις των Εκπαιδευτών των 

Τµηµάτων Περιφέρειας σχετικά µε οργανωτικά και διδακτικά θέµατα. Συµµετέχει σε 

οµαδικές διδακτικές συναντήσεις-σεµινάρια συναντήσεις µε τους εκπαιδευόµενους σε 

περιφέρειες. Σχολιάζει την ποιότητα του µαθησιακού υλικού και κάνει προτάσεις 

εµπλουτισµού του στον Υπεύθυνο Σπουδών Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. ∆ίνει 

ανατροφοδότηση στον Υπεύθυνο ∆ιδακτικής Ενότητας για την ποιότητα των 

σπουδών. 

Οι ανωτέρω συνεργάζονται µεταξύ τους, καθορίζουν την ύλη, ανανεώνουν το 

µαθησιακό υλικό, συντονίζουν όλους τους Εκπαιδευτές των τµηµάτων της 

περιφέρειας και αξιολογούν την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και 

επιµόρφωσης ενηλίκων για την διδακτική ενότητα.  

Ο Εκπαιδευτής Τµήµατος Περιφέρειας αναλαµβάνει το κύριο βάρος της 

καθοδήγησης, συµβουλευτικής, παρακολούθησης, επίλυσης αποριών και 

αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόµενων ανά διδακτική ενότητα του κάθε 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Πληροφορεί και καθοδηγεί τους εκπαιδευόµενους του 

τµήµατος µάθησης της περιφέρειας. ∆ίνει θέµατα για συζήτηση και προβληµατισµό. 

Απαντά σε ερωτήσεις, επιλύει απορίες και αποσαφηνίζει έννοιες του γνωστικού 

αντικειµένου. ∆ίνει συµβουλές µέσω e-mail ή στο forum ασύγχρονης συζήτησης. 

Παρακολουθεί τη διεξαγωγή συζητήσεων και επεµβαίνει στη διευθέτηση θεµάτων ή 

υποκινεί τους φοιτητές σε πιο ενεργή συµµετοχή. Οργανώνει και διεκπεραιώνει τις 

οµαδικές διδακτικές συναντήσεις-σεµινάρια συναντήσεις µε τους εκπαιδευόµενους. 

Αξιολογεί και δίνει ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόµενους κι ενηµερώνει το 

φάκελο κάθε εκπαιδευόµενου για την επίδοσή του. Στηρίζει ψυχολογικά τους 

εκπαιδευόµενους. Συνεργάζεται µε τον Υπεύθυνο της ∆ιδακτικής Ενότητας σε 

ακαδηµαϊκό και διοικητικό επίπεδο. ∆ίνει ανατροφοδότηση στον Υπεύθυνο της 
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∆ιδακτικής Ενότητας για την ποιότητα των σπουδών. Σχολιάζει την ποιότητα του 

µαθησιακού υλικού και κάνει προτάσεις εµπλουτισµού. Παρακολουθεί την ποιότητα 

της διδασκαλίας και υποστήριξης του τεχνικού προσωπικού. 

 

Μαθησιακό Υλικό 
 

Το µαθησιακό υλικό είναι κατάλληλα διαµορφωµένο ώστε να παρουσιάζει 

ξεκάθαρα τους µαθησιακούς στόχους, να δίνει εναύσµατα για εφαρµογή και 

εµβάθυνση σε έννοιες της διδακτικής ενότητας, να προσφέρει στοιχεία ώστε οι 

εκπαιδευόµενοι να βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης µε το αντικείµενο που 

µελετούν και παραδείγµατα που θα βοηθούν τους εκπαιδευόµενους να 

πραγµατοποιήσουν µαθησιακές δραστηριότητες. 

Αξιοποιείται και το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που δίνεται στα παραδοσιακά 

προγράµµατα εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον, το έντυπο υλικό θα εµπλουτιστεί µε: 

• Ηλεκτρονικό βιβλίο που θα αξιοποιεί τα υπερµέσα ώστε να παρουσιάζει τα 

θέµατα του γνωστικού αντικειµένου µε τρόπο άµεσο, διαδραστικό και ελκυστικό. 

Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο θα προκύψει από ψηφιοποίηση του εντύπου υλικού 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλο για µελέτη µέσω διαδικτύου. Θα έχει 

καλαίσθητη παρουσίαση και θα προσφέρει στον εκπαιδευόµενο εύκολη πλοήγηση 

ανάµεσα στις σελίδες του υλικού µε τη χρήση πίνακα περιεχοµένων 

διαµορφωµένο σε δεντρική µορφή και την απλοποίηση λειτουργιών όπως η 

µετάβαση στην προηγούµενη, επόµενη ή κεντρική σελίδα του υλικού. Ο χρήστης 

θα µπορεί να το µελετήσει µε κάποιο από τους γνωστούς αναγνώστες 

ηλεκτρονικών βιβλίων (e-book readers). 

• Ψηφιακά µαθησιακά αντικείµενα σε µορφή διαφανειών- παρουσιάσεων µε 

αφήγηση (ppt slides with audio-video) για κάθε µία από τις υπο-ενότητες του 

προγράµµατος σπουδών. Τα αντικείµενα αυτά θα αντικαθιστούν το υλικό των 

διαλέξεων των εκπαιδευτών στις ενότητες του προγράµµατος και θα συνάδουν µε 

το ύφος και τη νοοτροπία εκπαίδευσης ενηλίκων (θα προκαλούν το ενδιαφέρον, 

να κάνουν αναφορές σε θέµατα της καθηµερινότητας, θα έχουν απλό ύφος, κ.λπ.). 

• Εκπαιδευτικά video µε αφήγηση για να παρουσιαστούν µε οπτικο-ακουστικό 

τρόπο επιλεγµένες ενότητες του προγράµµατος σπουδών. Τα videos θα έχουν 

εκπαιδευτική φιλοσοφία ώστε να µπορεί ο ενήλικας-εκπαιδευόµενος να 

αντιληφθεί δύσκολες έννοιες-θέµατα, να δει µε επεξηγηµατικό και πολύ 
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παραστατικό τρόπο θέµατα που θα πρέπει να υλοποιήσει/επεξεργαστεί ο ίδιος ως 

πρακτική εξάσκηση. 

Οδηγός µελέτης που θα περιλαµβάνει συµβουλές για το πώς πρέπει να µελετηθεί 

το υλικό καθώς και τις εκφωνήσεις των ασκήσεων, των εργασιών, των µαθησιακών 

δραστηριοτήτων και τα προτεινόµενα θέµατα συζήτησης. 

 

Λειτουργία του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. 
 

Στα εκπαιδευτικά προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ενηλίκων 

από απόσταση (διάρκειας από 100 έως 250 ώρες) µπορούν να φοιτήσουν όλοι οι 

ενήλικες (άνεργοι και εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο, µορφωτικό επίπεδο, 

καταγωγή, θρησκεία κ.λπ.) ηλικίας 18 ετών και πάνω. Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. προσφέρει 

επίσης προγράµµατα που αφορούν τόσο αποφοίτους Γυµνασίου, Λυκείου, ή 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων κατά περίπτωση. 

Στα επιµορφωτικά προγράµµατα (διάρκειας έως 75 ώρες) ή σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα ανοικτά, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους τους πολίτες 

ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει. 

Προϋπόθεση για την ένταξη στα τµήµατα µάθησης των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων είναι οι πιστοποιηµένες βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών από τη Γ.Γ.Ε.Ε. και ευρύτερα από αρµόδιους φορείς 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα τµήµατα µάθησης για τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα θα γίνεται κάθε χρόνο στο διάστηµα Μαρτίου – Μαΐου. Για την ένταξη 

των εκπαιδευόµενων σε τµήµατα µάθησης προαπαιτείται η έγκαιρη συµπλήρωση 

ειδικού εντύπου (ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά) στο οποίο αιτείται η παρακολούθηση 

συγκεκριµένων προγραµµάτων. 

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για συµµετοχή στα προγράµµατα του 

Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. είναι περισσότερες από τις προσφερόµενες θέσεις, θα διεξάγεται 

δηµόσια και ανοικτή για τους ενδιαφερόµενους κλήρωση, η οποία θα 

πραγµατοποιείται στο Κέντρο του Αιγάλεω σε ώρα και τόπο που έγκαιρα θα 

ανακοινώνεται.  

Κατά την πιλοτική φάση, θα δηµιουργηθεί ένα τµήµα µάθησης ανά περιφέρεια.  

Κάθε τµήµα θα συγκροτείται και θα τίθεται σε λειτουργία µε 20 έως 30 

εκπαιδευόµενους. 
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Οι εγγραφόµενοι σε τµήµατα µάθησης θα προµηθεύονται έντυπο µαθησιακό 

υλικό και θα έχουν πρόσβαση σε πόρους µαθησιακού υλικού σε ψηφιακή µορφή 

µέσω του «Μεσιτικού Συστήµατος Πόρων και Υπηρεσιών εξ αποστάσεως διά βίου 

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης Ενηλίκων».  

Οι σπουδαστές θα µελετούν το µαθησιακό υλικό και θα καλούνται να 

πραγµατοποιούν µαθησιακές δραστηριότητες (π.χ. εργασίες, ασκήσεις), είτε ατοµικά 

είτε οµαδικά. Θα απαντούν ασύγχρονα σε θέµατα προς συζήτηση που τέθηκαν από 

άλλους εκπαιδευόµενους ή/και τον εκπαιδευτή. Θα µπορούν να θέτουν απορίες και 

θέµατα προς συζήτηση. Θα βρίσκονται µια δεδοµένη ώρα και µέρα συνδεδεµένοι on-

line για να επικοινωνήσουν σύγχρονα. Θα επικοινωνούν σύγχρονα ή ασύγχρονα µε 

συνεκπαιδευµένους και/ή σε προσωπικό επίπεδο µε τον εκπαιδευτή και τους βοηθούς. 

Θα συµµετέχουν στις οµαδικές διδακτικές συναντήσεις-σεµινάρια. 

Η επικοινωνία µεταξύ των εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων θα γίνεται µέσω 

εργαλείων ασύγχρονης και σύγχρονης τηλε-συνεργασίας του «Συστήµατος 

∆ιαχείρισης εξ αποστάσεως διά βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης Ενηλίκων» της 

Γ.Γ.Ε.Ε. 

Στα επιµορφωτικά προγράµµατα η πρόσβαση στο µαθησιακό υλικό είναι 

ελεύθερη. Οι ενδιαφερόµενοι θα αποκτούν πρόσβαση στις προσφερόµενες θεµατικές 

ενότητες του υλικού των επιµορφωτικών προγραµµάτων µετά τη συµπλήρωση 

σύντοµου ερωτηµατολογίου µε δηµογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις σχετικά µε τους 

λόγους µελέτης του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Οµαδικές διδακτικές συναντήσεις 
 

Σηµαντικό ρόλο παίζουν οι οµαδικές διδακτικές συναντήσεις-σεµινάρια. 

Προβλέπονται τρεις (3) συναντήσεις για κάθε διδακτική ενότητα των 8 βδοµάδων. 

Οι συναντήσεις αυτές θα οργανώνονται στην αρχή, στη µέση και στο τέλος της 

µαθησιακής διαδικασίας. Οι συναντήσεις αυτές θα είναι υποχρεωτικές, και θα πραγµα-

τοποιούνται στους χώρους του Κ.Ε.Ε. της µονάδας υποστήριξης κάθε περιφέρειας.  
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Κάθε συνάντηση θα διαρκεί 4 ώρες. Θα χωρίζεται σε τρία (3) µέρη. Στο πρώτο 

µέρος θα γίνεται ενηµέρωση και θα υπάρχει χρόνος για ερωταπαντήσεις σχετικά µε 

τη µαθησιακή πορεία. Οι εκπαιδευτές θα µπορούν διά ζώσης να αποσαφηνίσουν 

δυσνόητα σηµεία ώστε οι εκπαιδευόµενοι να κατανοήσουν πληρέστερα το γνωστικό 

αντικείµενο.  

Στο δεύτερο µέρος οι εκπαιδευόµενοι συγκροτούν µικρές οµάδες εργασίας στο 

πλαίσιο των οποίων θα συνεργάζονται µεταξύ τους διά ζώσης για την εκπόνηση 

µαθησιακών δραστηριοτήτων.  

Οι συναντήσεις αυτές θα συµβάλλουν στη σύσφιξη σχέσεων αλλά και στη 

συνεργατική µελέτη και την κατανόηση της διδακτέας ύλης. Οι δραστηριότητες 

βοηθούν στην εµπέδωση της αποκτηθείσας γνώσης και στην προετοιµασία για την 

καλύτερη κατανόηση και αφοµοίωση της νέας γνώσης. 

Στο τρίτο µέρος γίνεται µία επισκόπηση της οµαδικής εργασίας και συζήτηση για 

τα θέµατα του γνωστικού αντικειµένου που αφορούν την οµαδική δραστηριότητα. Σε 

καµιά περίπτωση οι συναντήσεις δεν περιέχουν από «καθέδρας» διδασκαλία, όπως οι 

διαλέξεις στα συµβατικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  

 

Αξιολόγηση Επίδοσης 
 

Η αξιολόγηση για κάθε διδακτική ενότητα θα βασίζεται στην απόδοση των 

εκπαιδευόµενων στις δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να παραδίδονται σε τακτά, 

σαφώς ορισµένα, διαστήµατα, στη συµµετοχή στα θέµατα συζήτησης µέσω των 

ασύγχρονων τηλε-διασκέψεων και στην επίδοση στα διαγωνίσµατα αξιολόγησης που 

θα πρέπει να απαντά ο εκπαιδευόµενος µέσω του «Προσαρµοστικού Περιβάλλοντος 

Αυτό-Αξιολόγησης Ενηλίκων» της Γ.Γ.Ε.Ε.  

Ο τελικός βαθµός της επίδοσης των εκπαιδευόµενων σε κάθε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα θα εξάγεται µε βάση τις επιδόσεις των εκπαιδευόµενων στις επιµέρους 

διδακτικές ενότητες. Εφόσον ο εκπαιδευόµενος έχει «προβιβάσιµο» βαθµό σε όλες 

τις διδακτικές ενότητες για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 250 ωρών, θα του 

απονέµεται «Πιστοποιητικό ∆ιά βίου Εκπαίδευσης». 

Οι ατοµικές και οµαδικές εργασίες-projects θα είναι ποικίλες: 

- Γραπτές εργασίες (µικρής έκτασης). 

- Συνεργατικές-οµαδικές ασκήσεις. 

∆ραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων (projects) που εµπλέκουν τους 
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εκπαιδευόµενους σε δράση κατά τη διάρκεια της µάθησης και συντελούν στην 

ανάπτυξη της αλληλεπιδραστικότητας µε το υλικό και της συµµετοχής στην 

εκπαιδευτική πράξη. 

Μελέτες περίπτωσης (case studies) για ενεργοποίηση των προϋπαρχουσών 

γνώσεων των ενηλίκων και πληρέστερη κατανόηση του µαθησιακού αντικειµένου. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε τα κριτήρια αξιολόγησης των ατοµικών και οµαδικών 

εργασιών-projects: 

- Απόκτηση γνώσεων. 

- Μεθοδολογία επίλυσης (problem solving). 

- Σχεδιασµός και οργάνωση εργασίας. 

- Πληρότητα κάλυψης θέµατος. 

- Ικανότητα εντοπισµού και ανάλυσης εννοιών συναφών µε το γνωστικό 

αντικείµενο. 

- Οικοδόµηση και παράθεση επιχειρηµάτων (επιχειρηµατολογία, κριτική σκέψη, 

κ.λπ.). 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

- Ανάπτυξη θετικών στάσεων σε σχέση µε το αντικείµενο. 

Η αξιολόγηση της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στις ασύγχρονες συζητήσεις 

µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής µάθησης στοχεύει στην αποτίµηση της 

ποιότητας της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται στα πλαίσια των εικονικών οµάδων 

(διαµόρφωση κοινών στόχων, ανταλλαγή και διαπραγµάτευση γνώσης, κ.λπ.). 

Κριτήρια αξιολόγησης της συµµετοχής των εκπαιδευοµένων στις ασύγχρονες 

συζητήσεις: 

- Ενεργητική συµµετοχή (ερωτήσεις, απαντήσεις, δράσεις). 

- Ποιότητα της αλληλεπίδρασης (εποικοδοµητική επικοινωνία, ανταλλαγή 

γνώσεων-εµπειριών κ.λπ.). 

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για κινητοποίηση της οµάδας. 

 Επίπεδο ισότιµης συµµετοχής (βαθµός εµπλοκής των µελών). 

- Παροχή βοήθειας µεταξύ των µελών της οµάδας (έγκαιρη, κατανοητή, 

εφαρµόσιµη κ.λπ.). 

- Ανταλλαγή και διαπραγµάτευση της γνώσης κατά την υλοποίηση της ανατεθείσας 

οµαδικής εργασίας. 
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Συνολικά παροχή δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα 
 

Οι φορείς παροχής δια βίου µάθησης σήµερα στην Ελλάδα σε ότι αφορά στη δια 

βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, καλύπτουν θα λέγαµε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 

µέσα από τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις 

Σχολές Γονέων, τις Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης, τα Ινστιτούτα ∆ια 

Βίου Εκπαίδευσης, τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τα Κέντρα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, το Εθνικό Κέντρο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και τους φορείς παροχής δια βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που δηµιουργούνται από συνδικαλιστικές οργανώσεις 

εργαζοµένων, εργοδοτών και δηµοσίων υπαλλήλων. 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας αποτελούν ένα καινοτόµο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα το οποίο στοχεύει στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού των 

ατόµων που δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες ώστε να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Απευθύνεται σε άτοµα 

18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση προκειµένου να αποκτήσουν απολυτήριο Γυµνασίου και να ενταχθούν 

οµαλά στη κοινωνική, οικονοµική και επαγγελµατική ζωή.  

Κεντρικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: 1. η επανασύνδεση µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία ατόµων που έχουν αποµακρυνθεί από τη βασική 

εκπαίδευση, 2. η δηµιουργία δικτύων συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο, την τοπική 

κοινωνία, τον επιχειρηµατικό κόσµο και την εκπαίδευση. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα καλύπτει τρεις θεµατικές ενότητες: α) ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στη γλώσσα, τα µαθηµατικά και την επικοινωνία, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στις ξένες γλώσσες και την πληροφορική, β) βασική κατάρτιση και προετοιµασία για 

την εργασιακή ζωή σε συνεργασία µε τοπικές αρχές και γ) ανάπτυξη δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο των προσωπικών ενδιαφερόντων των εκπαιδευοµένων, όπως άθληση, 

µουσική, θέατρο κ.λπ.  

Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι 18 µήνες (∆ύο 9µηνα) και σήµερα 

στην Ελλάδα λειτουργούν 43 Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. 

(http://www.gsae.edu.gr/sde.asp) 

Στα πλαίσια της στρατηγικής της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Γ.Γ.Ε.Ε.) ιδρύονται Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.). Το έργο «Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων» εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. II του Υπουργείου Εθνικής 
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Παιδείας και Θρησκευµάτων (Μέτρο 1.1. ενέργεια 1.1.2.) και συγχρηµατοδοτείται 

από το Ε.Κ.Τ. και το Ε.Τ.Π.Α. κατά 75%. Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

συνιστούν µια καινοτόµο προσέγγιση στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης και της 

ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Αποτελούν το συντονιστικό φορέα σε 

επίπεδο νοµού για την ανάπτυξη των προγραµµάτων, τη συνεργασία µε τοπικούς 

φορείς αλλά και τη σύνδεσή τους µε τον κεντρικό φορέα υλοποίησης, προωθώντας 

ταυτόχρονα την ιδέα της δια βίου µάθησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Σκοπός των προγραµµάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι η 

απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων αλλά και η αναβάθµιση και 

επικαιροποίηση ήδη υπαρχουσών ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες προϋποθέσεις 

ισότητας ευκαιριών και ένταξης των εκπαιδευοµένων στην αγορά εργασίας, µείωση 

του κοινωνικού αποκλεισµού αλλά και διαµόρφωση στάσης ενεργού πολίτη µέσα από 

την απόκτηση και αναβάθµιση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο σχεδιασµός των 

προγραµµάτων έγινε µε βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ χρησιµοποιούνται 

καινοτόµες µέθοδοι διδασκαλίας και ειδικά σχεδιασµένο εκπαιδευτικό υλικό.  

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι 

οργανωµένα γύρω από τις εξής θεµατικές περιοχές: α) Υπηρεσίες, β) ∆ικαιώµατα, γ) 

Χώρος εργασίας, δ) Νέες τεχνολογίες, ε) Οικογένεια-Σχολείο, στ) Τοπική κοινωνία 

και ζ) Ελεύθερος χρόνος-πολιτισµός. Σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν 10 Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. (http://www.gsae.edu.gr/kee.asp) 

Τα δεδοµένα στην εποχή που ζούµε αλλάζουν συνεχώς και οι εξελίξεις είναι 

ραγδαίες σε όλους τους τοµείς της ζωής. Η οικογένεια λοιπόν δεν αποτελεί εξαίρεση, 

καθώς οι ρόλοι και οι σχέσεις µεταξύ των µελών της είναι διαφορετικές από εκείνες 

του παρελθόντος. Οι σηµερινοί γονείς προβληµατίζονται, καθώς αντιµετωπίζουν 

σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια να µεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. 

Αναζητούν τρόπους για να «µάθουν» πώς θα ανταποκρίνονται καλύτερα στο δύσκολο 

και σύνθετο ρόλο τους, ο οποίος δεν στηρίζεται πια µόνο στην εµπειρία, στο ένστικτο 

και στη αγάπη. Το Πρόγραµµα «Συµβουλευτική Γονέων» έρχεται εδώ µε στόχο να 

υποστηρίξει τους γονείς στο δύσκολο ρόλο τους, προσφέροντάς τους γνώσεις και 

ευκαιρίες για προβληµατισµό και ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα που τους 

απασχολούν.  

Το Πρόγραµµα απευθύνεται: α) σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, β) σε γονείς 

κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης και γ) σε µελλοντικούς γονείς. 
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Στο πλαίσιο του προγράµµατος προσφέρονται τµήµατα µάθησης, τα οποία 

λειτουργούν ως 23µελείς οµάδες, διάρκειας 40 ωρών. Καταρτισµένοι εκπαιδευτές, µε 

κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιάζουν τα θέµατα και δίνουν στους γονείς τη 

δυνατότητα να συµµετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω ανταλλαγής 

εµπειριών αλλά και βιωµατικών ασκήσεων. 

Τα βασικά θέµατα που απασχολούν τους γονείς στα τµήµατα είναι: α) η 

λειτουργία της οικογένειας ως οµάδας, β) επικοινωνία-διαπροσωπικές σχέσεις, 

γ) ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών και εφήβων και δ) οικογένεια και σχολείο. 

Για την υλοποίηση του Προγράµµατος αναπτύσσονται συνεργασίες µε Συλλόγους 

Γονέων και Κηδεµόνων, µε ∆ιευθύνσεις και Σχολεία Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Στη πρώτη φάση υλοποίησης του Προγράµµατος, το 2003-2004, λειτούργησαν 

238 τµηµάτων σε 14 νοµούς (98 τµήµατα στην Αττική και 140 τµήµατα στην 

υπόλοιπη Ελλάδα) ενώ στη δεύτερη φάση υλοποίησης του Προγράµµατος, το 2004-

2005, τέθηκαν σε λειτουργία 262 τµήµατα συµβουλευτικής γονέων, σε όλους τους 

νοµούς. (42 τµήµατα στην Αττική και 220 στην υπόλοιπη Ελλάδα). 

(http://www.gsae.edu.gr/sxg.asp) 

Οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), στη συνέχεια, 

φορείς υλοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων της Γ.Γ.Ε.Ε., αποτελούν 

αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Σε κάθε νοµό η Ν.Ε.Λ.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του νοµάρχη, από 

εκπροσώπους τους οποίους προτείνουν οι συµµετέχοντες τοπικοί φορείς (Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Εργατικό Κέντρο, Ένωση Αγροτικών ή Γεωργικών Συνεταιρισµών, 

Ο.Α.Ε.∆. κ.ά.). 

Οι αρµοδιότητές της συνίστανται στο συντονισµό του επιµορφωτικού έργου σε 

επίπεδο νοµού (έγκριση επιµορφωτικών προγραµµάτων, πρόσληψη επιµορφωτών 

κτλ.), σύµφωνα µε τις τοπικές ανάγκες και τις κατευθύνσεις της Γ.Γ.Ε.Ε. Σήµερα 

λειτουργούν 54 Ν.Ε.Λ.Ε. σε όλους νοµούς της χώρας.  

Από το 2005 προσφέρονται επιµορφωτικά προγράµµατα στις παρακάτω 

θεµατικές ενότητες: α) πολιτισµός-τέχνες, β) κοινωνική οικονοµία - 

επιχειρηµατικότητα, γ) αγωγή των πολιτών, δ) προγράµµατα για Α.Μ.Ε.Α  

Τα τµήµατα µάθησης λειτουργούν ως ολιγοµελείς οµάδες, µε εξειδικευµένους 

εκπαιδευτές και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στους συµµετέχοντες χορηγείται 
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«Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης». Τα προγράµµατα των Ν.Ε.Λ.Ε. χρηµατοδοτούνται 

από τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.). 

Η Λαϊκή Επιµόρφωση ως δραστηριότητα εµφανίζεται στην Ελλάδα µε το νόµο 

4397/29, µε κύριο θέµα το πρόβληµα του αναλφαβητισµού ενηλίκων. Ακολουθούν 

διάφορες νοµοθετικές παρεµβάσεις, χωρίς όµως ιστορική συνέχεια, και το 1981 ο 

θεσµός της Λαϊκής Επιµόρφωσης ενεργοποιείται ως κεντρικός άξονας επιµορφωτικής 

πολιτικής. Στα επόµενα χρόνια, η λειτουργία των Ν.Ε.Λ.Ε. ενισχύεται και αποτελούν 

πλέον δίκτυο πανελλαδικής εµβέλειας που καλύπτει και τις πιο αποµακρυσµένες 

περιοχές. Το περιεχόµενο της παρεχόµενης εκπαίδευσης αφορά θέµατα 

αλφαβητισµού και συµπλήρωσης βασικής παιδείας, κοινωνικά και πολιτιστικά 

θέµατα, επαγγελµατική προκατάρτιση και κατάρτιση και απευθύνεται στο γενικό 

πληθυσµό, αλλά και σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Μετά από διαδοχικές 

νοµοθετικές παρεµβάσεις που αφορούν τόσο τη Γ.Γ.Ε.Ε. όσο και τις Ν.Ε.Λ.Ε., το 

1994, µε την ίδρυση της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης (νόµος 2218/94), οι Ν.Ε.Λ.Ε. 

µεταφέρονται µαζί µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. 

(http://www.gsae.edu.gr/organ_nele.asp) 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δηµόσια και ιδιωτικά, 

διοικούνται και εποπτεύοντα από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ)  

Στόχος τους είναι να παρέχουν οποιουδήποτε τύπου επαγγελµατική κατάρτιση, 

αρχική ή συµπληρωµατική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόµενους τα ανάλογα 

προσόντα, µέσω της παροχής επιστηµονικών, τεχνικών, επαγγελµατικών και 

πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις 

αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελµατική ένταξή τους στην 

κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

Οι διάφορες ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. δέχονται απόφοιτους Λυκείων και Γυµνασίων. 

Η κατάρτιση διαρκεί έως 4 εξάµηνα, για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου, και 2 

εξάµηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου Γυµνασίου. 

Οι καταρτιζόµενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και 

µικτά µαθήµατα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των 

καταρτιζοµένων γίνεται, τόσο µε τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια 

του εξαµήνου, όσο και µε τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του αυτού. 
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Οι καταρτιζόµενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την φοίτησή τους στα ∆ηµόσια 

και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαµβάνουν Βεβαίωση Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση 

αυτή, τους δίνει το δικαίωµα να συµµετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης 

επαγγελµατικής κατάρτισης για την απόκτηση ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης επιπέδου µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Ο αριθµός των καταρτιζοµένων στα ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ. ανέρχεται περίπου σε 20.000, 

ενώ στα Ιδιωτικά σε 11.000 το χρόνο. Από την έναρξη λειτουργίας των δηµοσίων 

Ι.Ε.Κ., έχουν αποφοιτήσει συνολικά πάνω από 60.000 καταρτιζόµενοι. 

(http://www.oeek.gr/index2.htm) 

Ορισµένες από τις ειδικότητες που παρέχονται στα δηµόσια Ινστιτούτα 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι οι εξής: πληροφορική-τηλεπικοινωνίες, 

χρηµατοπιστωτικές και διοικητικές υπηρεσίες, τουρισµού-µεταφορών, τροφίµων-

ποτών, µηχανολογίας-ηλεκτρολογίας-ηλεκτρονικών, εφαρµοσµένων τεχνών, υγείας-

αισθητικής-κοινωνικών υπηρεσιών, επικοινωνίας και µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

καθώς και µια άλλη µεγάλη σειρά ειδικοτήτων που αναδιαµορφώνεται ανάλογα µε τις 

νέες ανάγκες της αγοράς που προκύπτουν. (www.ypepth.gr)  

Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) έχει ως στρατηγικούς στόχους 

την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τοµέα της επαγγελµατικής 

κατάρτισης ενηλίκων (σε ανέργους – εργαζοµένους), καθώς και την ανάπτυξη 

µηχανισµών προώθησης στην απασχόληση των ανέργων καταρτισθέντων από το 

φορέα.  

Ειδικότερα, οι επί µέρους στόχοι του αναφέρονται σε:   

-  παροχή εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε αντικείµενα άµεσα 

συνδεδεµένα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,  

- βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καταρτιζοµένων στην αγορά εργασίας,  

- ενίσχυση της αυτοπεποίθησης,  

- δηµιουργία επαγγελµατικής συνείδησης και ενθάρρυνση της ενεργούς 

συµµετοχής των ανέργων καταρτιζοµένων στις διαδικασίες ένταξης στην 

αγορά εργασίας,  

- παροχή έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών που σχετίζονται µε την αγορά 

εργασίας,  

- ανάπτυξη µηχανισµών υποστήριξης της προώθησης ανέργων στην 

απασχόληση,  
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- ενίσχυση της απασχολησιµότητας και ενδυνάµωση των κοινωνικά ευαί-

σθητων οµάδων,  

- υποστήριξη της ισότητας των ευκαιριών,  

- ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και µεθοδολογιών,  

- εφαρµογή καινοτοµικών προσεγγίσεων,  

- ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο,  

- µελέτη και έρευνα σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, αγοράς 

εργασίας και ειδικών κοινωνικών οµάδων,  

- διάδοση ορθών πρακτικών και εφαρµογών,  

- συµβολή στην ενίσχυση της εθνικής οικονοµικής πολιτικής στο επίπεδο 

αναβάθµισης ανθρωπίνων πόρων και επιχειρηµατικής ανάπτυξης  
 

Το Κ.Ε.Κ. της Γ.Γ.Ε.Ε. απευθύνεται σε: ανέργους, εργαζόµενους και κοινωνικά 

ευαίσθητες οµάδες (µετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, τσιγγάνοι, φυλακι-

σµένοι, αποφυλακισµένοι, νέοι σε κίνδυνο, πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών κ.ά.)  

Το Κ.Ε.Κ. Γ.Γ.Ε.Ε. είναι θεµατικό Κ.Ε.Κ. εθνικής εµβέλειας, το οποίο ως 

εξαιρούµενος φορέας πιστοποίησης καλύπτει όλα τα θεµατικά πεδία. 

(http://www.gsae.edu.gr/organ_kek.asp) 

Το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης λειτουργεί από το 

1985 ως θεσµός εκσυγχρονισµού της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, κατ’ αντιστοιχία 

ανάλογων θεσµών και φορέων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εποπτεύεται από το 

υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και έχει ως κύρια 

αποστολή τη διαρκή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας, οργάνωσης και 

λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, την αύξηση ικανότητας 

ανταπόκρισης της δηµόσιας διοίκησης στις σύγχρονες ανάγκες, την προώθηση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα καθώς και την αποτελεσµατική εκπροσώπηση 

της χώρας στο εξωτερικό.  

Ως στόχοι του εκπαιδευτικού προγράµµατος της Σχολής είναι η ενίσχυση των 

γνώσεων, η ανάπτυξη των αναγκαίων επαγγελµατικών δεξιοτήτων, η καλλιέργεια 

πνεύµατος πρωτοβουλίας και καινοτοµίας και η διαµόρφωση κατάλληλων στάσεων 

και συµπεριφορών εκ µέρους των σπουδαστών. 

Το πρόγραµµα σπουδών της ΕΣ∆∆ εξοικειώνει τους σπουδαστές µε τις πλέον 

σύγχρονες µεθόδους άσκησης δηµόσιας πολιτικής και µάνατζµεντ, καθώς και µε τη 

βελτίωση της ικανότητας χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ακόµα, διευρύνει τους 
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ορίζοντες των µελλοντικών στελεχών στο θέµα της λειτουργίας της ελληνικής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο πλαίσιο λειτουργίας της ευρωπαϊκής, οικονοµικής και 

νοµισµατικής ένωσης. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στην ΕΣ∆∆ διακρίνεται σε δύο αλληλοδιαδεχόµενες 

φάσεις σπουδών: α) τη κοινή φάση σπουδών, διάρκειας τεσσάρων µηνών και β) την 

ειδική φάση σπουδών κατά τµήµα εξειδίκευσης, συνολικής διάρκειας δώδεκα µηνών, 

κατά τη διάρκεια της οποίας πραγµατοποιείται και πρακτική άσκηση των 

σπουδαστών σε φορείς της Κεντρικής και Περιφερειακής ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης. 

Κατά την κοινή φάση Σπουδών επιδιώκεται η οµογενοποίηση βασικών γνώσεων 

που αφορούν στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ανεξάρτητα από το Τµήµα το οποίο οι 

σπουδαστές θα ακολουθήσουν στην ειδική φάση. 

Κατά την ειδική φάση οι σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευµένα µαθήµατα, 

προκειµένου να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στους ειδικούς τοµείς δράσης 

των Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου όπου θα τοποθετηθούν µετά την αποφοίτησή τους. Σ΄ 

αυτή τη φάση σπουδών λειτουργούν πέντε τµήµατα εξειδίκευσης: 1. Τµήµα 

Ακολούθων Τύπου, 2. Τµήµα Εµπορικών Ακολούθων, 3. Τµήµα Γενικής ∆ιοίκησης, 

4. τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης και τέλος 5. Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, λογίζονται ως δηµόσιοι 

υπάλληλοι µε τα προβλεπόµενα µισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώµατα. Ο 

χρόνος φοίτησης αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και µετά την αποφοίτηση ο 

σπουδαστής της σχολής κατατάσσεται σε ανώτερες θέσεις του ∆ηµοσίου ή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης κερδίζοντας προϋπηρεσία εννέα ετών. Οι εξετάσεις 

διενεργούνται κάθε χρόνο σε δύο στάδια-περιοδούς και στο διαγωνισµό µπορούν να 

λάβουν µέρος : α) Ιδιώτες, κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οι οποίοι δεν έχουν 

συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και β) Υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών 

και ΟΤΑ, κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 40ο 

έτος της ηλικίας τους. (www.ekdd.gr) 

Στο επίπεδο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τα Πανεπιστήµια που βασίζονται 

στην «πρόσωπο µε πρόσωπο» διδασκαλία χαρακτηρίζονται από µια σειρά 

περιορισµών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτά. Αδυναµία φυσικής παρουσίας του 

φοιτητή στις αίθουσες διδασκαλίας, υποχρέωση εισαγωγικών εξετάσεων, µικρή 

κάλυψη του φάσµατος ηλικιών, µονοσήµαντος καθορισµός της µορφωτικής πορείας 



 80

από την αρχική επιλογή που κάνουν οι φοιτητές καθώς και έλλειψη προσφοράς 

αυτοτελών µορφωτικών κύκλων µικρής διάρκειας. 

Τα ανοικτά συστήµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης διέπονται από την αντίληψη 

ότι η µόρφωση είναι δικαίωµα όλων, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Κατά 

συνέπεια απευθύνονται σε πολύ µεγάλο φάσµα ενδιαφεροµένων και παρέχουν, όσο 

γίνεται, περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιµοποιείται ως 

κύριος χώρος µάθησης, ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο µελέτης και το ρυθµό µε τον 

οποίο µαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο φοιτητής διαµορφώνει ο 

ίδιος τη µορφωτική του φυσιογνωµία, επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών 

µέσα από το αρθρωτό σύστηµα. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, που ο Νόµος 

για τη λειτουργία του ψηφίστηκε το 1997 (ΦΕΚ 266/24-12-1997), ήλθε να καλύψει 

αυτή την ανάγκη στο πεδίο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας µας, όπως 

εξάλλου έγινε και µε Ανοικτά Πανεπιστήµια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, 

τα οποία άρχισαν να ιδρύονται από τη δεκαετία του '70 και σήµερα απορροφούν 

εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές (το Α.Π. της Μεγ. Βρετανίας έχει 250.000 φοιτητές, το 

Α.Π. της Ισπανίας 150.000, της Γερµανίας 70.000 κ.ο.κ.). 

Σήµερα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο φοιτούν 10.368 πτυχιακοί φοιτητές 

και 6.430 µεταπτυχιακοί φοιτητές. Ο αριθµός των φοιτητών που αποφοίτησαν από 

την ίδρυση του µέχρι και σήµερα είναι 2.083 φοιτητές. Οι υποψήφιοι φοιτητές για το 

ακαδηµαϊκό έτος του 2004-2005 ήταν 65.979. Τα παραπάνω νούµερα αποτελούν 

δείγµατα της αποτελεσµατικότητας του Α.Ε.Π. στην Ελλάδα και του βαθµού 

επιτυχίας που το χαρακτηρίζει. 

Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο προσφέρονται τα εξής προγράµµατα σπου-

δών που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου: «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό», 

«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό», «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισµός», «Σπουδές 

στις Φυσικές Επιστήµες», «Πληροφορική» καθώς και «∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και 

Οργανισµών». Παράλληλα προσφέρεται και µια σειρά προγραµµάτων σπουδών που 

οδηγούν σε µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης γύρω από την εκπαίδευση, την 

πληροφορική, τη διοίκηση, το περιβάλλον και τα έργα υποδοµής. Τέλος µέσω του 

ΕΑΠ απονέµονται ∆ιδακτορικά διπλώµατα, Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιµόρ-

φωσης, Πιστοποιητικά µεταπτυχιακής επιµόρφωσης και Πιστοποιητικά παρακο-

λούθησης θεµατικών ενοτήτων.  

Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών του ΑΕΠ γίνεται έπειτα από ηλεκτρονική 

κλήρωση και µε τη παρουσία εισαγγελικής αρχής. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στις 
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περιπτώσεις που ο αριθµός των υποψηφίων ανά Πρόγραµµα Σπουδών είναι 

µεγαλύτερος από τον αριθµό των παρεχοµένων θέσεων, δίνεται προτεραιότητα σε 

όσους έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.  

Εκπαιδευτικές Σταθερές που διέπουν τη λειτουργία του ΑΕΠ είναι: α) Πέντε 

Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις ετησίως σε 8 πόλεις (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - 

Πάτρα - Ηράκλειο - Ιωάννινα - Ξάνθη - Πειραιά - Λάρισα), β) Τέσσερις έως έξι 

εργασίες ετησίως, γ) Συµβουλευτική από απόσταση, δ) Τελικές Εξετάσεις σε 8 

πόλεις, ε) Μέση αναλογία ∆ιδασκόντων - ∆ιδασκοµένων 1/20, στ) Μελέτη από ειδικά 

διαµορφωµένο διδακτικό υλικό. (www.aep.gr)  

Κάθε ίδρυµα της ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο και Τεχνολογικό Εκπαι-

δευτικό Ίδρυµα, έχει το δικαίωµα να ιδρύει ένα Ινστιτούτο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης την 

εποπτεία, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του οποίου θα αναλαµβάνει το οικείο 

Ίδρυµα. Τα Ινστιτούτα θα δέχονται µόνο αποφοίτους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

στους οποίους θα παρέχουν πιστοποιητικά επιµόρφωσης που δεν θα είναι ισότιµα µε 

το πτυχίο που δίνουν τα πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα ή τα ΤΕΙ.  

Οι λειτουργικές δαπάνες των Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης προέρχονται 

από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του οικείου Ιδρύµατος. Οι επενδυτικές και 

αναπτυξιακές δαπάνες των Ινστιτούτων καλύπτονται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) του οικείου Ιδρύµατος. Όσες από τις παραπάνω δαπάνες δεν 

καλύπτονται µε αυτούς τους τρόπους µπορούν να καλύπτονται από πρόσθετους 

πόρους όπως : πρόσθετη επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, έσοδα από 

χρηµατοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έσοδα από τη συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στην 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών εφόσον η διοίκηση του Ινστιτούτου το 

αποφασίσει, έσοδα από εκπόνηση µελετών, την εκτέλεση επιµορφωτικών έργων που 

αφορούν τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση και τη ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, ειδικές 

εισφορές και χρηµατοδοτήσεις από φορείς του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα και 

από διεθνείς οργανισµούς, περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύµατος καθώς και δωρεές 

καθώς και κάθε είδους δάνεια. 

Τα Ινστιτούτα ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης θα ιδρυθούν µε κοινοτικά κονδύλια, αφού 

διατίθενται 120 εκατ. ευρώ από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κατόπιν 

διευρωπαϊκής συµφωνίας για έµφαση στις δοµές συνεχιζόµενης κατάρτισης.  

Η φοίτηση στα προγράµµατα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης µπορεί να 

είναι µικρής ή παρατεταµένης διάρκειας, µερική ή εντατική, µε ευέλικτο ωράριο 
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προσαρµοσµένο στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων. Επιπλέον, η διδασκαλία µπορεί 

να πραγµατοποιείται και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις αργίες και κατά την περίοδο 

των θερινών διακοπών, ενώ είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κάποιος και µε 

µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, ένα πρόγραµµα 

διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 250 

ώρες διδασκαλίας. 

Προσδιορίζονται οι φορείς παροχής της δια βίου µάθησης καλύπτοντας όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευσης : Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

Σχολές Γονέων, Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης, Ινστιτούτα ∆ια Βίου 

Εκπαίδευσης, Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης, Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και 

φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης που δηµιουργούνται από 

συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων, εργοδοτών και δηµοσίων υπαλλήλων. Οι 

φορείς παροχής της δια Βίου Μάθησης θα λέγαµε ότι δεν ορίζονται κατά τρόπο 

εξαντλητικό καθώς παρέχεται η δυνατότητα µε υπουργική απόφαση να 

χαρακτηρίζονται και άλλοι φορείς ως φορείς παροχής υπηρεσιών ∆ια Βίου Μάθησης. 

Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να δηµιουργήσουν 

τέτοιους φορείς και να συµµετέχουν ενεργά στη δια βίου εκπαίδευση καθώς τελικός 

αποδέκτης όλων αυτών των υπηρεσιών είναι η ίδια η κοινωνία. Επίσης θεσµοθετείται 

ένα όργανο, η Επιτροπή ∆ια βίου Μάθησης που θα συντονίζει την πολιτική και τις 

διαδικασίες της δια βίου εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί το σηµείο 

επαφής της δια βίου εκπαίδευσης µε το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). 

Καθορίζονται τα χορηγούµενα πιστοποιητικά τα οποία, ανάλογα µε τις ώρες 

διάρκειας των προγραµµάτων, διακρίνονται σε πιστοποιητικά: α) επιµόρφωσης (µέχρι 

50 ώρες), β) συνεχιζόµενης εκπαίδευσης/κατάρτισης (µέχρι 175 ώρες) και γ) 

συµπληρωµατικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (µέχρι 250 ώρες). Προβλέπεται η 

πιστοποίηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων, θεσµοθετούνται τα προγράµµατα 

∆ια βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για τη δοµή και 

τη λειτουργία τους και λαµβάνεται πρόνοια έτσι ώστε να µην υπάρχει αντίθεση µε 

ήδη θεσµοθετηµένα πλαίσια εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο έβδοµο άρθρο 

περιγράφεται ο τρόπος εισαγωγής των ενδιαφεροµένων σε προγράµµατα ∆ια Βίου 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε στόχο την όσο το δυνατόν αξιοκρατικότερη 

πρόσβαση στα προγράµµατα αυτά ενώ στο όγδοο άρθρο προβλέπεται η διαδικασία 
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αξιολόγησης των προγραµµάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωσή τους. 

Η αξιολόγηση διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική και θεσπίζονται συγκεκριµένα 

κριτήρια µε τα οποία καθίσταται δυνατή η διαπίστωση του επιπέδου ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών της δια βίου εκπαίδευσης και της αποτελεσµατικότητας 

τους. Μέσω του σχεδίου νόµου ολοκληρώνεται νοµοθετκά επίσης το ζήτηµα των 

Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής, τα οποία έπειτα από απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ θα 

σταµατήσουν στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006, ώστε να παρασχεθεί µια 

ικανή χρονική περίοδο για την ολοκλήρωση των σπουδών από τους φοιτητές (οι 

εγγραφές νέων φοιτητών για τα λειτουργούντα Π.Σ.Ε. είχε ήδη σταµατήσει από το 

ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001).  

Τα κυριότερα νέα στοιχεία τα οποία θεσµοθετούνται από το παρόν Σχέδιο νόµου 

επικεντρώνονται:  

α)  στην ίδρυση των Ινστιτούτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήµια και 

Τ.Ε.Ι., σε αντικατάσταση του θεσµού των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.).  

β)  στον καθορισµό των φορέων υλοποίησης, του είδους, της διάρκειας και των 

πιστοποιητικών των προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 

γ)  στην σύσταση επιτελικού οργάνου µε την ονοµασία Επιτροπή ∆ια Βίου 

Μάθησης για το συντονισµό της παροχής υπηρεσιών ∆ια Βίου Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 

Τα Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής, υπήρξαν η πρώτη προσπάθεια εφαρµογής 

προγραµµάτων δια βίου µάθησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Θεσµοθετήθηκαν µε 

το Νόµο 2525 Αρ. Φύλλου 188, 23 Σεπτεµβρίου 1997 και στη συνέχεια η λειτουργία 

τους έληξε το 2005 µε το Νόµο 3369 Αρ. Φύλλου 171, 6 Ιουλίου 2005. Η συγκε-

κριµένη µεταρρύθµιση δεν έτυχε αποδοχής ούτε από το σύνολο της πανεπιστηµιακής 

κοινότητας, ούτε από τους πολιτικά κόµµατα. Στην εργασία αυτή, έχω συγκεντρώσει 

το σύνολο των Νόµων που αφορούν στα Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής, δεν 

κατάφερα όµως να προσκοµίσω στοιχεία για το σύνολο των φοιτητών που 

αφορούσαν, αριθµός που προσεγγίζει τις 6.500 εγγεγραµµένων στο σύνολο της 

χώρας. 
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Α.Ε.Ι. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2.  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

3.  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

6.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

10. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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Τ.Ε.Ι. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

2. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

3. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

4. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

5. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

6. ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

7.  ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

8. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

9. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

10. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 

11.  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

12.  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

13.  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

14. ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

15. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

 

 



 86

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στον κόσµο των επιχειρήσεων, η δια βίου µάθηση γίνεται αναπόσπαστο στοιχείο 

της λειτουργίας τους. Η όξυνση του ανταγωνισµού καθώς και οι αλλεπάλληλες 

τεχνολογικές αλλαγές, οδηγούν σε νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, που µε τη 

σειρά τους απαιτούν την αξιοποίηση εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού, ικανό να 

ανταποκριθεί. 

Ταυτόχρονα όµως, η ανεργία αυξάνεται, µε νέους να δυσκολεύονται να 

ενταχθούν στην αγορά εργασίας και µεγάλοι ηλικιακά εργαζόµενοι να χάνουν την 

εργασία τους. Η δια βίου εκπαίδευση παρουσιάζεται ως ένα µέσο για την βελτίωση 

της κατάστασης. Η εκπαίδευση των ενηλίκων αφορά διάφορα γνωστικά αντικείµενα 

και πραγµατοποιείται για ποικίλους λόγους, οργανώνεται για διάφορους σκοπούς, 

απόκτηση νέων γνώσεων, προσόντων, αλλαγή προσωπικών στάσεων, προσωπική 

ανάπτυξη, νέες επαγγελµατικές δεξιότητες, νέοι δρόµοι µόρφωσης. 

Πλήθος ενηλίκων συµµετέχουν σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης. Έρευνα 

που έγινε το 1998 στην ευρωπαϊκή ένωση, έδειξε ότι µεταξύ ατόµων έως 64 ετών, 

που είχαν λάβει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 15% από αυτούς είχαν 

συµµετάσχει σε επιµορφωτικά προγράµµατα (EURO STATISTICS 2001). Στην 

Ελλάδα ακολουθούµε προς αυτήν τη κατεύθυνση έχοντας περισσότερους από 

300.000 ενήλικες να συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης δια βίου µάθησης, 

στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, σε Κ.Ε.Κ., Ν.Ε.Λ.Ε., σε ενδοεπιχειρησιακά 

προγράµµατα. H δια βίου εκπαίδευση απευθύνεται σε ενήλικες µε κοινά κατά µία 

έννοια χαρακτηριστικά. Οι συµµετέχοντες είναι εξ ορισµού ενήλικοι, βρίσκονται σε 

εξελισσόµενη διεργασία ανάπτυξης και όχι στο ξεκίνηµα, φέρουν ήδη ένα αξιακό 

σύστηµα και ένα σύνολο εµπειριών, έρχονται στη δια βίου εκπαίδευση µε δεδοµένες 

προθέσεις, σκοπούς και προσδοκίες, έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα και έχουν 

ήδη αναπτύξει δικά τους µοντέλα µάθησης.  

Το δυναµικό που στελεχώνει και εφαρµόζει τα προγράµµατα δια βίου 

εκπαίδευσης, αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για το ποιοτικό αποτέλεσµα των 

παρεχόµενων µορφών εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι οι διδάσκοντες, οι 

σχεδιαστές, οι οργανωτές, οι υπεύθυνοι για την εφαρµογή και υλοποίηση των 

προγραµµάτων. 
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Στην Ελλάδα περίπου 16.000 στελέχη εργάζονται µε πλήρη ή µερική απασχόληση 

σε υπουργεία, δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισµούς, κέντρα 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να διαθέτουν συγκεκριµένα 

προσόντα και γνώσεις, να µπορούν να εντοπίζουν τις ανάγκες και τις δεξιότητες των 

εκπαιδευοµένων, να κάνουν χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών µεθόδων. Σε επίπεδο 

Α.Ε.Ι. το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο δηµιούργησε µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

ειδίκευσης µε τίτλο << εκπαίδευση ενηλίκων>>, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

προπτυχιακό τµήµα µε κατεύθυνση << εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική>>, το 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου έπραξε όµοια µε τη δηµιουργία αντίστοιχου τµήµατος 

<<εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής>> και << Μονάδα Επιµόρφωσης και 

Κατάρτισης>> στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας. 

Στη σηµερινή ρευστή και ολοένα µεταβαλλόµενη παγκόσµια πραγµατικότητα 

όπου επικρατεί η διασύνδεση, η ανταλλαγή και η αλληλεξάρτηση µεταξύ των κρατών 

της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσµου, καθίσταται απαραίτητη η δηµιουργία και 

ανάπτυξη θεσµών οι οποίοι θα προσφέρουν διαρκή στήριξη των πολιτών ανεξαρ-

τήτως ηλικίας ή κοινωνικής οµάδας ώστε να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις αυτής 

της νέας παγκοσµιότητας. Κυρίαρχος στόχος σήµερα θα πρέπει να είναι η αλλαγή 

νοοτροπίας αναφορικά µε τη µορφή και την έννοια της εργασίας, πράγµα που θα 

επιτευχθεί µέσα από την παιδεία και τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση σε 

όλα τα στάδια της ζωής των πολιτών. Η εργασία σήµερα δεν αποτελεί και δεν πρέπει 

να εκλαµβάνεται ως µια στατική και επαναλαµβανόµενη πράξη. Αντίθετα, η εργασία 

τόσο ως προς τη δοµή της όσο και ως προς το περιεχόµενό της µετατρέπεται σε µια 

διαρκή διαδικασία ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και νέων ιδεών, απαραίτητων 

δηλαδή στοιχείων για την ανάπτυξη της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της 

τεχνολογίας και εν τέλει της ανάπτυξης που απαιτεί η σηµερινή οικονοµία. 

Στο πλαίσιο αυτό η εθνική πολιτική για τη δια βίου µάθηση στοχεύει στη 

δηµιουργία θεσµών και µηχανισµών οι οποίοι θα βοηθήσουν το εργατικό δυναµικό να 

αποκτήσει και αναβαθµίσει τις δεξιότητες που απαιτούνται προκειµένου να 

ανταπεξέλθει στις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές µεταβολές που 

συντελούνται στη διάρκεια της ζωής του. Με άλλα λόγια, οι εθνικοί στόχοι της δια 

βίου µάθησης αφορούν στην ολοκλήρωση πολιτικών σχετικών µε 

1) την ατοµική εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών σε όλα τα στάδια της ζωής 

τους, 
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2) την προώθηση της απασχολησιµότητας και της κοινωνικής ένταξης µέσα από την 

επένδυση στις γνώσεις και τις ικανότητες των πολιτών, 

3) τη δηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους και την προώθηση της 

κινητικότητας, 

4) την προσαρµογή στις απαιτήσεις που προέρχονται από την εισαγωγή των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 

5) την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ικανότητας και 

6) τις δεξιότητες και τις στρατηγικές της επικοινωνίας και ειδικότερα τις βασικές και 

νέες δεξιότητες στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. 
 

Συγχρόνως, µε βάση τα στοιχεία έρευνας του ΣΕΒ (Ιούνιος 2004) οι επιχειρήσεις 

δηλώνουν ‘κατά µεγάλη πλειοψηφία ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν εξοπλίζει 

επαρκώς τα νέα στελέχη µε τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται’. Το 

φαινόµενο αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων και παράλληλα οδηγεί σε δυσκαµψίες στη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην 

ανεύρεση στελεχών επαρκώς καταρτισµένων σε σύγχρονες γνώσεις και ειδικότητες, 

όπως είναι η χρήση νέων τεχνολογιών. Έχει ενδιαφέρον ότι το 68% των εταιρειών 

που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή σχεδιάζει να καταρτίσει στελέχη αποφοίτους της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ 50% προσωπικό χαµηλότερης εκπαίδευσης. Στις 

πρώτες θέσεις για θέµατα κατάρτισης βρίσκονται ειδικότητες οικονοµικών 

κατευθύνσεων και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Τέλος, οι καλές γνώσεις 

χρήσης εφαρµογής ηλεκτρονικών υπολογιστών κατατάσσονται στα «βασικά εφόδια» 

για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.  

• Η δηµιουργία και λειτουργία ενός ενιαίου συστήµατος για την έρευνα, την 

καταγραφή και τεκµηρίωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο 

δυναµικό που αντιστοιχούν στα επαγγέλµατα, τα οποία µπορούν να προέλθουν 

από την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

• Ο συντονισµός των προγραµµάτων σπουδών και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

των συστηµάτων αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. 

• Η διαµόρφωση και η συνεχής λειτουργία αποτελεσµατικού συστήµατος 

συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού και σύνδεσης µε την 

αγορά εργασίας. 
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• Η διαµόρφωση ενιαίων κανόνων για τα συστήµατα πιστοποίησης των φορέων, 

των προγραµµάτων σπουδών, των εκπαιδευτών και των επαγγελµατικών 

προσόντων. 
 

Η σύνδεση των συστηµάτων της επαγγελµατικής κατάρτισης αποτελεί µία 

δέσµευση της χώρας µας και απέναντι στην Ε.Ε., η οποία χρηµατοδοτεί µε σηµαντικά 

ποσά τις δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στη χώρα µας. 

‘Έµφαση δίδεται στην ενοποίηση των συστηµάτων πιστοποίησης δοµών, 

εκπαιδευτών, προγραµµάτων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων. Για το σκοπό 

αυτό λειτουργεί ήδη Οµάδα Εργασίας µε στελέχη του ΟΕΕΚ (αρχική επαγγελµατική 

κατάρτιση), του ΕΚΕΠΙΣ (συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση) και συντονίζεται 

από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας. 

Η υπόθεση της ∆ια Βίου Μάθησης είναι πλέον µια παγκόσµια πραγµατικότητα 

την οποία κανείς δεν µπορεί να αγνοήσει. 

Η αλλαγή των δοµών στην παγκόσµια οικονοµία που βιώνουµε τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει καταστήσει τη δια βίου µάθηση αναγκαία συνθήκη για την οικονοµική 

και επαγγελµατική επιβίωση των ανθρώπων σε ένα ανταγωνιστικό και πλουραλιστικό 

εργασιακό περιβάλλον µιας πολύ-πολιτισµικής κοινωνίας ανθρώπων και κρατών.  

Αυτό που χρειάζεται πάνω από όλα η εποχή µας είναι προτάσεις και λύσεις για 

µια δυναµική αντιµετώπιση της υφιστάµενης νέας κατάστασης. 

Η ιστορία της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης στη χώρα µας είναι γνωστή . Όπως συνέβη 

µε πολλούς άλλους τοµείς, η Ελλάδα φάνηκε ανέτοιµη να ενσωµατώσει τις δοµές της 

Ε.Ε. και µόλις τα τελευταία χρόνια έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόµου για να καλύψει την 

απόσταση που µας χωρίζει µε τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη στον τοµέα αυτό. 

Στην Ελλάδα η ∆ια Βίου Εκπαίδευση άργησε να αναπτυχθεί και ο σαφέστερος 

λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι τα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισµού ως τη 

δεκαετία του 1970. Από το 1970 και έπειτα η UNESCO παρείχε συµβουλευτικές 

υπηρεσίες στις ελληνικές κυβερνήσεις για την οργάνωση της συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα την αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

διάσπαρτες αρµοδιότητες σε υπουργεία και φορείς να συγκεντρωθούν στο Υπουργείο 

Παιδείας. Στην κορυφή οργανώθηκε η Κεντρική Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης, 

κάτω από την οποία λειτουργούσαν σε νοµαρχιακό επίπεδο οι Νοµαρχιακές 
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Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης και σε επίπεδο κοινοτήτων τα Κέντρα Λαϊκής 

Επιµόρφωσης. 

H Ελλάδα παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση µε άλλες 

ευρωπαϊκές κοινωνίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από µεγάλη ζήτηση για δια βίου 

εκπαίδευση. Ίσως, ένας ισχυρός λόγος αυτών των διαφορών είναι η διαφορές στη 

συγκρότηση της οικονοµίας της χώρας µας, µιας και η Ελλάδα δεν είναι ούτε 

βιοµηχανική, ούτε λειτουργεί σε πολύ υψηλά τεχνολογικά επίπεδα, µε συνέπεια η 

ενεργός ζήτηση για δια βίου µάθηση και επιµόρφωση να βρίσκεται σε χαµηλά 

επίπεδα, ανάλογα των αναγκών που προκύπτουν από το εργασιακό περιβάλλον. Κατά 

µία έννοια, δεν προκύπτουν υψηλές µαθησιακές προκλήσεις στους χώρους εργασίας 

από τις µεταβαλλόµενες τεχνολογίες όπως συµβαίνει σε περισσότερο ανεπτυγµένες 

τεχνολογικά χώρες τις ∆υτικής Ευρώπης. 

Η στατικότητα και η επιφυλακτικότητα επίσης, είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της νοοτροπίας των περισσότερων Ελλήνων, πράγµα που λειτουργεί ανασταλτικά για 

τη διαµόρφωση κινήτρων για τη δια βίου µάθηση στο σύνολό της. Ένας καθοριστικός 

λόγος για τη διάθεση των ενηλίκων για δια βίου µάθηση είναι η πρόκληση που ίσως 

προκύπτει µέσα σε επαγγελµατικούς χώρους, δίνοντας συχνά την αίσθηση πως δεν 

επιθυµούµε να µάθουµε αν δεν αναγκαστούµε από το περιβάλλον εργασίας µας. 

Η δια βίου µάθηση, συνδέεται άρρηκτα µε τη µαθησιακή κουλτούρα ενός λαού, 

έννοια που προάγεται και καθορίζεται κυρίως από λόγους ιστορικούς. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σχέση µας µε την εκπαίδευση είναι εργαλειακή 

και δεν προέρχεται από την ανάγκη για την παιδευτική αξία των πανεπιστηµιακών 

σπουδών αλλά η απόκτηση πτυχίων ως µέσο για κοινωνική και επαγγελµατική άνοδο. 

Προϋπόθεση λοιπόν για την επίτευξη ενός δυναµικού περιβάλλοντος δια βίου 

µάθησης, είναι οι κοινωνικές προϋποθέσεις και οι στόχοι που θέτει µία κοινωνία προς 

το µέλλον της. 

Η Ελλάδα, µε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφάλισε πόρους για 

δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και άρχισε να χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό Ταµείο και από τα προγράµµατα σύγκλισης των οικονοµιών των χωρών 

µελών, δηλαδή από τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα και από το Α΄ και 

Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

Το ζητούµενο για την καθιέρωση της δια βίου µάθησης στη νοοτροπία µας, είναι 

να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες δοµές και οι αντικειµενικές προϋποθέσεις, έτσι 
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ώστε η δια βίου εκπαίδευση να παραµείνει ένα δυναµικό πεδίο ακόµα και όταν 

αναλωθούν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η κοινωνία της γνώσης, παράλληλα µε ευρύτερες οικονοµικές τάσεις και τάσεις 

σε επίπεδο κοινωνίας όπως η παγκοσµιοποίηση, οι αλλαγές σε οικογενειακές δοµές, η 

δηµογραφική αλλαγή και ο αντίκτυπος της ψηφιακής τεχνολογίας, παρουσιάζει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της πολλά πιθανά οφέλη καθώς και προκλήσεις. 

Οι πολίτες έχουν τεράστιες νέες ευκαιρίες όσον αφορά την επικοινωνία, τα ταξίδια 

και την απασχόληση. Το να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες και να 

συµµετάσχουν ενεργά στην κοινωνία εξαρτάται από τη συνεχή απόκτηση γνώσεων 

και ικανοτήτων. Την ίδια στιγµή το συγκριτικό πλεονέκτηµα εξαρτάται όλο και 

περισσότερο από την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνεπώς οι γνώσεις και οι 

ικανότητες είναι επίσης µια ισχυρή µηχανή οικονοµικής ανάπτυξης. Με δεδοµένο το 

παρόν αβέβαιο οικονοµικό κλίµα, η επένδυση στους ανθρώπους γίνεται πολύ πιο 

σηµαντική. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αξιοσηµείωτοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που 

σχετίζονται µε την κοινωνία της γνώσης, καθώς αυτή απειλεί να δηµιουργήσει 

µεγαλύτερες ανισότητες και κοινωνικούς αποκλεισµούς. Οι σπόροι της ανισότητας 

αρχίζουν από νωρίς στη ζωή µε τη συµµετοχή στην αρχική εκπαίδευση να είναι ένας 

βασικός παράγοντας. Το 2000 το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 25-60 ετών στην ΕΕ 

που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ήταν 

µόλις 60,3%. Σηµαντικές ανισότητες µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να 

αµβλύνονται εξαιτίας της καλύτερης εκπαίδευσης για διαδοχικές οµάδες νέων 

ανθρώπων, αλλά σχεδόν 150 εκατοµµύρια άνθρωποι στην ΕΕ χωρίς αυτό το βασικό 

επίπεδο εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν έναν υψηλότερο κίνδυνο περιθωριοποίησης. 

Η δια βίου µάθηση όµως έχει να κάνει µε πολύ περισσότερα πράγµατα από τα 

οικονοµικά. Προάγει επίσης τους στόχους και τις φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών χωρών 

να γίνουν πιο ανεκτικές και δηµοκρατικές και να αποφύγουν τους αποκλεισµούς. Και 

υπόσχεται µια Ευρώπη στην οποία οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιούν τις φιλοδοξίες τους και να συµµετέχουν στην 

οικοδόµηση µιας καλύτερης κοινωνίας. Ενώ οι παραδοσιακές πολιτικές έχουν τείνει 

να εστιάζουν υπερβολικά σε θεσµικές ρυθµίσεις, η δια βίου µάθηση δίνει έµφαση 

στους ανθρώπους και στις συλλογικές φιλοδοξίες για τη δηµιουργία µιας καλύτερης 

κοινωνίας. Η δια βίου µάθηση λαµβάνει συνολικά υπόψη της την προσφορά και τη 

ζήτηση ευκαιριών στη µάθηση. Εκτιµάει τη γνώση και τις ικανότητες που 
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αποκτήθηκαν σε όλες τις σφαίρες της σύγχρονης ζωής και οι οποίες, κατά συνέπεια, 

είναι σχετικές µε την αντιµετώπιση της σύγχρονης κοινωνίας.  

Η δηµιουργία µιας κουλτούρας της µάθησης συγκροτεί µια αναγκαιότητα. Το να 

γίνουν οι πολίτες ικανοί να συνδυάζουν και να οικοδοµούν πάνω στη µάθηση από το 

σχολείο, τα πανεπιστήµια, τους οργανισµούς κατάρτισης, την εργασία, τον ελεύθερο 

χρόνο και τις οικογενειακές δραστηριότητες προϋποθέτει ότι όλα τα είδη της µάθησης 

µπορούν να προσδιοριστούν, να αξιολογηθούν και να αναγνωριστούν. Χρειάζεται µια 

συνολική νέα προσέγγιση στην αποτίµηση της µάθησης, προκειµένου να 

οικοδοµηθούν γέφυρες ανάµεσα σε διαφορετικά πλαίσια και είδη µάθησης, και να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ατοµικούς τρόπους µάθησης.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης των 

διαδικασιών, ώστε στη χώρα µας να υπάρχει µία συνεκτική στρατηγική που να 

συνδέει όλα τα επιµέρους τµήµατα της ∆ια Βίου Μάθησης. H εµπειρία και τα 

πρότυπα των διεθνών οργανισµών όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, η ∆ιεθνής Οργάνωση 

Εργασίας, η UNESCO και αδιαµφισβήτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση συµβάλλουν προς 

αυτή την κατεύθυνση. Εντούτοις, ο σχεδιασµός της πολιτικής οφείλει να έχει έναν 

χαρακτήρα περισσότερο ανθρωποκεντρικό, συµπεριλαµβάνοντας τις ιδιαιτερότητες 

και της ανάγκες της κοινωνίας σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.  

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η σύνδεση της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης µε την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Η ανάπτυξη και η 

καλλιέργεια των δηµιουργικών δυνάµεων του ανθρώπινου παράγοντα, ο εντοπισµός 

και η αξιοποίηση των οποίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσα από 

ανθρωποκεντρικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής, συνιστά το σύνδεσµο µεταξύ 

εκπαίδευσης-απασχόλησης και απασχόλησης-ανάπτυξης.  

Οι αρχές οι οποίες διέπουν τη δια βίου µάθηση και καθοδηγούν την 

αποτελεσµατική της εφαρµογή δίνουν έµφαση στην κεντρική θέση του 

µαθητευοµένου, τη σπουδαιότητα των ίσων ευκαιριών, και την ποιότητα και τη 

συνάφεια των ευκαιριών στη µάθηση: 

• Το άτοµο πρέπει να διαθέτει γενική και εξειδικευµένη γνώση, που χαρακτηρίζεται 

από εύρος και βάθος. Ασφαλώς, δεν δύναται να αποκτηθεί αυτή κατά τη διάρκεια 

της τυπικής εκπαίδευσης, που σηµαίνει ότι η «δια βίου µάθηση» καθίσταται πια 

µια αναγκαιότητα, αφού η τυπική µάθηση δεν είναι δυνατό να ανταποκριθεί σ’ 

αυτή την, για όλους, ισχύουσα απαίτηση, αξίωση. 
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• Η αυτοκατευθυνόµενη µάθηση, ως ο ενδεδειγµένος τρόπος µάθησης στη «δια 

βίου µάθηση», πρακτικοποιείται ευκολότερα, εάν υπάρχει διαθέσιµη µετα-γνώση 

πάνω στα διάφορα είδη γνώσης. 

• Προβλήµατα της καθηµερινότητας, τα οποία είναι εν δυνάµει διδακτικά 

αξιοποιήσιµα, προσφέρονται για το σκοπό αυτό, κατά κανόνα, σε διεπιστηµονική 

θεώρηση και εξέταση, γιατί αυτή ανταποκρίνεται στη συνθετότητά τους. Η 

διεπιστηµονική θεώρηση και εξέταση διαφόρων προβληµάτων ή καταστάσεων 

της καθηµερινότητας, στην προσπάθεια κατανόησής τους (ή επίλυσής τους), 

παιδευτικά, δρα αποτρεπτικά σε ανάπτυξη τάσεων ή στάσεων µονοµερούς 

(µονόπλευρης) προσέγγισης αυτών, η οποία µονοµέρεια οδηγεί εύκολα σε 

ακαµψίες συµπεριφοράς και σκέψης ή δογµατικές θέσεις. Γι’ αυτό πρέπει να 

ασκείται η διεπιστηµονικότητα από την πρώιµη σχολική µάθηση. 

• Μέσα από τις συνειδητά οργανωµένες και σε στόχους προσανατολισµένες 

µαθησιακές διαδικασίες πρέπει να προκύπτει µια στοχαστική σχέση µε την 

πληροφορία και τη γνώση.  

• Προκύπτει η αναγκαιότητα µετασχηµατισµού του παραδοσιακού µοντέλου 

αποθέµατος και συσσώρευσης γνώσης σε ένα διαρκές µοντέλο ανανέωσης 

γνώσης. Το πρώτο παραπέµπει στις βασικές γνώσεις και βασικές ικανότητες που 

οικοδοµούνται στη σχολική ηλικία και τις οποίες χρειάζονται τα άτοµα αργότερα 

ως ενήλικες για να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και αποστολές της ζωής σε 

προσωπικό και επαγγελµατικό πεδίο. Αυτό το µοντέλο ασφαλώς και δεν αρκεί 

σήµερα, γιατί στις νέες κοινωνικές συνθήκες η ανάγκη ανανέωσης της ατοµικής 

γνώσης του καθενός γίνεται επιτακτικότερη και συχνότερη. Γι’ αυτό η «δια βίου 

µάθηση» συγκροτείται ως µια υπαρξιακή αναγκαιότητα για όλους. 
 

Μία άλλη σκέψη για τη δια βίου µάθηση, όχι και τόσο ενθαρρυντική και 

αισιόδοξη είναι ότι η εµφάνισή της συνδέεται µε τη συρρίκνωση του κράτους 

κοινωνικής πρόνοιας, και την κυριαρχία της εποχής της εξατοµίκευσης, της 

παγκοσµιοποίησης και της υπονόµευσης της δηµόσιας σφαίρας (Griffin 2003). Ένα 

βασικό στοιχείο του επιχειρήµατος είναι ότι η δια βίου µάθηση είναι ένα 

αναπόσπαστο τµήµα του τρόπου µε τον οποίο τα νεοφιλελεύθερα κράτη 

µετασχηµατίζουν τη δηµόσια παροχή της εκπαίδευσης µε το να την αντικαταστήσουν 

µε τα συστήµατα αγοράς και της εξατοµικευµένης ευθύνης. Το µήνυµα είναι ότι οι 

άνθρωποι δεν µπορούν πλέον να στηριχθούν στο κράτος για τα οφέλη της 
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εκπαίδευσης, αλλά αντ’ αυτού, θα ενθαρρυνθούν οι όροι για την ατοµική δράση 

.Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι ωθούνται να συµµετέχουν στη δια βίου µάθηση και να 

θεωρηθούν ως ενεργοί µαθητές- ενήλικες συνδέοντας τη δια βίου µάθηση µε την 

προοπτική της επιτυχίας στον επαγγελµατικό στίβο.  

Στην εξέταση των επιπτώσεων της ανωτέρω τάσης, ο Griffin (2001) επισηµαίνει 

ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής ανάλυσης για τη δια βίου µάθησης είναι 

µια ανησυχία για τη δηµόσια παροχή εκπαίδευσης και πώς αυτή µπορεί να 

επηρεαστεί. Υποστηρίζει ότι πρέπει να καταστήσουµε σαφή τη διάκριση µεταξύ της 

δια βίου µάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εκπαίδευση µπορεί να είναι ένα 

αντικείµενο της κοινωνικής πολιτικής, δεδοµένου ότι η εκπαιδευτική παροχή µπορεί 

να επηρεαστεί και να ελεγχθεί µέχρι ενός ορισµένου βαθµού. Η µάθηση, αφ' ετέρου, 

είναι κάτι που αφορά και την ατοµική πρωτοβουλία και τα ενδιαφέροντα και δεν 

µπορεί να εξασφαλιστεί µε τον ίδιο τρόπο.  

Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω πως η µάθηση συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής, και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της ίδιας της ζωής. Πρέπει να 

συνεχίσουµε να µαθαίνουµε, γιατί δεν µπορούµε να µάθουµε εφάπαξ όλα όσα θα 

χρειαστούµε στη διάρκεια της ζωής µας. Όλοι µαθαίνουµε στο πλαίσιο της εργασίας 

µας, όποια κι αν είναι αυτή, µαθαίνουµε µέσα από τους πολλαπλούς κοινωνικούς µας 

ρόλους, διαµέσω των σχέσεών µας. Ο τελικός στόχος της µαθησιακής διαδικασίας 

είναι η ελευθερία, η απελευθέρωση, ο αυτοκαθορισµός. 
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« Όταν σχεδιάζεις για ένα χρόνο, να σπέρνεις σιτάρι.  

Όταν σχεδιάζεις για µια δεκαετία, να φυτεύεις δένδρα. 

Όταν σχεδιάζεις µια ζωή, να καταρτίζεις και να εκπαιδεύεις ανθρώπους. » 

κινέζικη παροιµία Guanzi (περίπου 645 π.Χ.) 

 

« Είναι πολύ πιθανό η δια βίου µάθηση να ξεπεράσει πλέον τη µητρότητα,  

τη µηλόπιτα και τη σηµαία ως κοινό αγαθό.  

Όλοι σχεδόν τάσσονται υπέρ της δια βίου µάθησης, παρά την αυξανόµενη 

σύγχυση όσον αφορά την έννοια του όρου.»  

K.P. CROSS 

 

 




