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ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με την εκπαίδευση και 
κατάρτιση ενηλίκων στην Ευρώπη και τη στήριξη της λήψης αποφάσεων σε επίπεδο χάραξης πολιτικής. 
Παράλληλα με την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της δια βίου μάθησης, η έκθεση δίνει 
έμφαση σε πολιτικές και μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες για 
ενήλικες των οποίων οι δεξιότητες και οι πιστοποιήσεις, δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες 
απαιτήσεις τόσο της αγοράς εργασίας όσο και της κοινωνίας. Έτσι, η έκθεση μελετά το θέμα από μια 
ευρεία οπτική, λαμβάνοντας υπ’ όψη και μελετώντας μια σειρά αλληλοσχετιζόμενων πεδίων. 

Ξεκινώντας από μια επιλογή γενικών δεικτών σχετικών με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 
(Κεφάλαιο 1), η έκθεση μελετά τις δεσμεύσεις πολιτικής σε επίπεδο ανώτερης δημόσιας αρχής για 
παροχή πρόσβασης στη δια βίου μάθηση για τις πιο ευάλωτες ομάδες ενηλίκων εκπαιδευόμενων, 
ιδιαίτερα όσων στερούνται βασικών δεξιοτήτων ή διαθέτουν χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή 
καθόλου πιστοποιήσεις (Κεφάλαιο 2). Στη συνέχεια πραγματοποιεί μια διακρατική γενική επισκόπηση 
των κρατικά επιχορηγούμενων προγραμμάτων και των προγραμμάτων πλαισίων που στοχεύουν στην 
παροχή ευκαιριών σε ενήλικες για αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των πιστοποιήσεών τους καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους (Κεφάλαιο 3). Η έκθεση επίσης καταπιάνεται με το θέμα της 
ευελιξίας στη μάθηση, εξετάζοντας μέτρα που πιθανόν να διευκολύνουν την επιστροφή των ενηλίκων 
σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Κεφάλαιο 4). Πρωτοβουλίες (επικουρικές/ εκτός 
δομών) και συμβουλευτικές υπηρεσίες συνιστούν ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας (Κεφάλαιο 5). 
Τέλος, ερευνώνται τα χρηματοδοτικά μέτρα που είναι πιθανό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 
ενηλίκων στην εκπαίδευση και κατάρτιση, εστιάζοντας κυρίως στα χρηματο-οικονομικά κίνητρα για 
ομάδες με περιορισμένη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση (Κεφάλαιο 6). 

Η έκθεση αντλεί δεδομένα από διάφορες πηγές. Η κύρια πηγή είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται 
από τις Εθνικές Μονάδες του Δικτύου Ευρυδίκη, που συμπληρώνονται από μια σειρά εκθέσεων 
ερευνών, όπως εξίσου και από εκθέσεις και βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών. Παράλληλα με 
τις ποσοτικές πληροφορίες, τα περισσότερα κεφάλαια περιέχουν επίσης και στατιστικά δεδομένα από 
διεθνείς έρευνες. 

Ακολουθώντας τη δομή της έκθεσης, τα βασικά συμπεράσματα τονίζουν τα καίρια σημεία που θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Κάθε δήλωση παραπέμπει τον 
αναγνώστη στην αντίστοιχη ενότητα, όπου είναι παρέχεται ενδελεχής ανάλυση του εκάστοτε θέματος.  

Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ευρώπη: περιγράφοντας την 
υπάρχουσα κατάσταση 

Ένας στους τέσσερις ενήλικες στην Ευρώπη έχει ολοκληρώσει μόνο την πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης – οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών και των ηλικιακών ομάδων είναι σημαντικές 
• Περίπου το 25% των ενηλίκων (25-64) στην ΕΕ – δηλαδή γύρω στα 70 εκατομμύρια άτομα – 

έχουν ολοκληρώσει μόνο την χαμηλότερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (το 
αντίστοιχο του ελληνικού Γυμνασίου). Εξ αυτών, γύρω στα 20 εκατομμύρια ενήλικες (6,5 % των 
ενηλίκων της ΕΕ) εγκατέλειψαν την εκπαίδευση έχοντας ολοκληρώσει μόνο την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση (βλέπε Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.1.1, Σχεδιάγραμμα 1.1) 

• Οι χώρες της νότιας Ευρώπης είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από χαμηλά εκπαιδευτικά 
επιτεύγματα μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού (βλέπε Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.1.1, Σχεδιάγραμμα 1.1) 

• Οι νέοι ενήλικες έχουν κατά μέσο όρο σημαντικά υψηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα σε σχέση 
με τον μεγαλύτερης ηλικίας πληθυσμό (βλέπε Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.1.1, Σχεδιάγραμμα 1.2).  
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Περίπου ένας στους πέντε ενήλικες έχει χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων αλφαβητισμού και αριθμητισμού, και σχεδόν 
ένας στους τρεις έχει πολύ χαμηλό επίπεδο ή καθόλου δεξιότητες ΤΠΕ (Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών) 
• Κατά μέσο όρο, και στις 17 χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν στον πρώτο γύρο της Έρευνας για τις 

Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIACC), το 19,9 % και το 23,6% των ενηλίκων αντίστοιχα έχει χαμηλό 
επίπεδο επιτευγμάτων στον αλφαβητισμό και τον αριθμητισμό (βλέπε Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.1.2, 
Σχεδιάγραμμα 1.3) 

• Περίπου το 30% των ενηλίκων στην ΕΕ έχει πολύ χαμηλές ή καθόλου δεξιότητες ΤΠΕ. Επιπλέον, 
σχεδόν οι μισοί ενήλικες θεωρούν ότι οι δεξιότητές τους στην ΤΠΕ δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις 
ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας (βλέπε Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.1.2, Σχεδιάγραμμα 1.4).  

Οι ενήλικες με τις μεγαλύτερες ανάγκες για εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να 
επωφεληθούν από τη δια βίου μάθηση 
• Η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση διαφοροποιείται σημαντικά από χώρα σε χώρα, 

με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής να καταγράφονται στις Βόρειες χώρες (βλέπε Κεφάλαιο 1, 
Ενότητα 1.1.2, Σχεδιαγράμματα 1.5 και 1.6). 

• Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, 
κυρίως τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα, το καθεστώς απασχόλησης, τον τομέα απασχόλησης, την 
ηλικία και τις δεξιότητες: οι ενήλικες με χαμηλές ή καθόλου πιστοποιήσεις, οι εργαζόμενοι σε 
θέσεις που απαιτούν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, οι άνεργοι και οι οικονομικά ανενεργοί, 
μεγαλύτερης ηλικίας άτομα και τα λιγότερα καταρτισμένα άτομα, είναι λιγότερο πιθανόν να 
συμμετάσχουν στη δια βίου μάθηση. Εν ολίγοις, οι ενήλικες που έχουν περισσότερη ανάγκη από 
εκπαίδευση και κατάρτιση είναι αυτοί με τη μικρότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης 
(βλέπε Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.1.2, Σχεδιάγραμμα 1.7). 

Δεσμεύσεις πολιτικής σε επίπεδο ανώτερων δημόσιων αρχών 

Αν και στην ατζέντα πολιτικής των χωρών δίνεται συχνά έμφαση στο θέμα της δια βίου μάθησης για ενήλικες που 
στερούνται βασικών δεξιοτήτων ή επαρκών πιστοποιήσεων, σπάνια καθορίζονται συγκεκριμένοι προς επίτευξη 
στόχοι. 
• Η στήριξη για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων ενσωματώνεται 

συχνά πλέον στην ατζέντα πολιτικής των χωρών, συχνά ως μέρος πολιτικών για την εκπαίδευση 
και κατάρτιση. Σε αυτό το πλαίσιο, λίγες χώρες έχουν εκδώσει στρατηγικές αναφερόμενες 
αποκλειστικά στον αλφαβητισμό και τις βασικές δεξιότητες των ενηλίκων. Πέρα από τον 
εκπαιδευτικό τομέα, οι κεντρικές αρχές παρέχουν ρητή στήριξη της πρόσβασης σε δεξιότητες και 
πιστοποιήσεις και μέσω των οικονομικών μεταρρυθμίσεών τους, ή πιο συγκεκριμένα, των 
στρατηγικών τους για την απασχόληση. Επιπλέον, οι χώρες τείνουν να εστιάζουν σε ομάδες όπου 
η έλλειψη δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων ίσως χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, όπως για παράδειγμα 
οι άνεργοι, οι νέοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, οι μετανάστες και οι εθνικές μειονότητες 
(βλέπε Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.1, Σχεδιάγραμμα 2.1). 

• Παρά το γεγονός ότι τα έγγραφα πολιτικής συνήθως περιλαμβάνουν ρητές αναφορές στην 
προώθηση της πρόσβασης σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για διάφορες ευάλωτες 
ομάδες, σπάνια αναφέρονται σε συγκεκριμένες επιδιώξεις και προς επίτευξη στόχους. Γι’ αυτό το 
σκοπό, ακόμη κι όταν οι διαδικασίες αποτίμησης υπάρχουν ήδη, δεν είναι βέβαιο ότι τα 
σημαντικότερα προβλήματα που επηρεάζουν ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ή 
πιστοποιήσεων αντιμετωπίζονται. Έτσι, εγείρεται το ζήτημα του κατά πόσον η στρατηγική και η 
ατζέντα πολιτικής της κάθε χώρας έχουν πράγματι τη δυναμική να ενισχύσουν τις ευκαιρίες δια 
βίου μάθησης των ενηλίκων χαμηλού επιπέδου τυπικών προσόντων και άλλων ευάλωτων 
ομάδων. Ο συγκεκριμένος τομέας χρήζει περαιτέρω μελέτης (βλέπε Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.1). 
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της PIAAC έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη χάραξη πολιτικής, ωστόσο είναι 
πολύ νωρίς για εντοπισμό μέτρων που να μπορούν να αποδοθούν πλήρως στα αποτελέσματα της έρευνας 
• Τα αποτελέσματα της Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC) λειτούργησαν στις 

περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες ως αφορμή για την ανάληψη πρωτοβουλιών. Σχεδόν 
όλες τους επιδόθηκαν στη μελέτη των δεδομένων και πολλές διέθεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά 
για περαιτέρω έρευνα στο εν λόγω πεδίο. Επιπλέον, από τον Οκτώβριο του 2013 και μετά, οι 
αναφορές στα αποτελέσματα της έρευνας PIACC συναντώνται σε πολλά έγγραφα πολιτικής που 
έχουν εκδοθεί από ανώτερες αρχές (βλέπε Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.2.3). 

• Μερικές χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει μέτρα με αναφορές στα αποτελέσματα της έρευνας PIACC. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη μέτρα που να μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά 
στα αποτελέσματα της έρευνας. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για τη διατύπωση οριστικών 
συμπερασμάτων σχετικά με την επιρροή της έρευνας PIACC στη χάραξη πολιτικής και απαιτείται 
περαιτέρω μελέτη (βλέπε Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.2.3). 

Κύριοι τύποι πρόβλεψης παροχής για ενήλικες που στερούνται βασικών 
δεξιοτήτων ή επαρκών πιστοποιήσεων 

Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μεγάλη γκάμα προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν βασικές 
δεξιότητες σε ενήλικες εκπαιδευόμενους – απαιτείται περισσότερη έρευνα για την καλύτερη κατανόηση του πεδίου 
• Τα προγράμματα που παρέχουν βασικές δεξιότητες για ενήλικες ποικίλουν: κάποια από αυτά 

αναφέρονται αποκλειστικά στη βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων ενώ άλλα, αν και με διαφορετικές 
ονομασίες το καθένα, ωστόσο ενσωματώνουν γνώσεις αλφαβητισμού, αριθμητισμού και ΤΠΕ στο 
πρόγραμμα σπουδών τους. Επιπλέον, οι βασικές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν σε μια 
ποικιλία χώρων, όπως ινστιτούτα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ή εργασιακές και κοινοτικές 
εγκαταστάσεις (βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2, Σχεδιάγραμμα 3.1 και 3.2). 

• Σε όλες σχεδόν τις χώρες, υπάρχουν προγράμματα για ενήλικες εκπαιδευόμενους τα οποία 
συνδέονται με το αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα ως το επίπεδο της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αυτά στοχεύουν στην απόκτηση ενός λειτουργικού επιπέδου ικανοτήτων σε μια 
σειράς τομέων, που περιλαμβάνουν την ανάγνωση, τη γραφή, τον αριθμητισμό και τις ΤΠΕ, αλλά 
συχνά και επαγγελματικές δεξιότητες. Κάποιες χώρες οργανώνουν αυτού του τύπου την 
πρόβλεψη παροχής επί τη βάσει μεμονωμένων μαθημάτων, επιτρέποντας έτσι στους 
εκπαιδευόμενους την παρακολούθηση συντομότερων μαθημάτων σε συγκεκριμένους τομείς του 
προγράμματος σπουδών (για παράδειγμα ΤΠΕ, γλώσσες, κλπ) (βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2.1, 
Σχεδιάγραμμα 3.3). 

• Οι μισές σχεδόν χώρες της Ευρώπης έχουν καθιερώσει εξειδικευμένα προγράμματα ή προγράμματα-
πλαίσια για την παροχή βασικών δεξιοτήτων. Αυτά ποικίλουν από προγράμματα με σαφώς 
καθορισμένους παρόχους, προγράμματα σπουδών και πρότυπα, έως προγράμματα που εμπίπτουν 
σε ένα σαφώς προσδιορισμένο γενικό πλαίσιο, αλλά που όλα αυτά τα στοιχεία καθορίζονται σε 
τοπικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εξειδικευμένα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων δεν είναι 
αναγκαστικά μη-τυπικά, καθώς μερικές χώρες τα αναγνωρίζουν εντός των πλαισίων και δομών των 
πιστοποιήσεών τους (βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2.2, Σχεδιάγραμμα 3.4). 

• Υπάρχει ποικιλία προγραμμάτων που παρέχουν βασικές δεξιότητες, αλλά όχι με ξεκάθαρο τρόπο. 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν «προπαρασκευαστικά» προγράμματα που αποσκοπούν στο να 
αυξήσουν τα κίνητρα του εκπαιδευόμενου για σπουδές όπως επίσης και να του παράσχουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες για την παρακολούθηση ενός τυπικού προγράμματος πιστοποίησης, 
Υπάρχουν επίσης τα μαθησιακά προγράμματα στο χώρο εργασίας και όσα εμπίπτουν στο πλαίσιο 
των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Ακόμη, τα προγράμματα εντός του πλαισίου της 
φιλελεύθερης (ή λαϊκής) εκπαίδευσης ενηλίκων, και τέλος, τα προγράμματα στα όρια μεταξύ μη 
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, όπως τα προγράμματα οικογενειακού αλφαβητισμού (βλέπε 
Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2.3). 
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• Η έρευνα υποδεικνύει ότι για να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στις βασικές δεξιότητες 
απαιτούνται τουλάχιστον 100 ώρες διδασκαλίας. Επίσης τονίζεται ότι η αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτιμάται σε βάθος χρόνου, καθώς για τους 
ενήλικες εκπαιδευόμενους, και ιδίως για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βασικές δεξιότητες, 
η μαθησιακή πορεία σπανίως είναι ευθεία και χωρίς διαστήματα διακοπής των σπουδών. Αυτό 
σημαίνει ότι τα υψηλότερα ποσοστά διακοπής που παρατηρούνται στα προγράμματα 
αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αποτυχία του 
προγράμματος. Πράγματι, η παρακολούθηση μιας σύντομης σειράς μαθημάτων ή ακόμη και 
μέρους των μαθημάτων μπορεί να αποτελεί ορόσημο στη μαθησιακή πορεία ενός ενήλικα που 
επιστρέφει στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε Κεφάλαιο3, Ενότητα 3.2.4).  

Σε όλες τις χώρες δίνονται ευκαιρίες στους ενήλικες να αποκτήσουν μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση (κατά τη 
διάρκεια της ενήλικης ζωής τους), ωστόσο, το ποσοστό των ενηλίκων που έχουν αποκτήσει κάποια πιστοποίηση 
ενδιάμεσου επιπέδου μεταγενέστερα στη ζωή τους ποικίλλει από χώρα σε χώρα 
• Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επενδύσει στη δημιουργία συστημάτων 

επαγγελματικής πιστοποίησης που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ενήλικες με περιορισμένη 
παλαιότερα αποκτηθείσα γνώση. Αυτά ίσως να αποτελούν το πρώτο σκαλοπάτι προς την 
απόκτηση υψηλότερου επιπέδου πιστοποιήσεων (βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3.1). 

• Οι χώρες χρησιμοποιούν διάφορες προσεγγίσεις για την παράδοση γενικών ή επαγγελματικών 
πιστοποιήσεων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ενήλικες εκπαιδευόμενους: κάποιες 
έχουν καθιερώσει ένα αυτόνομο πρόγραμμα-πλαίσιο που περιγράφεται ως «ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενηλίκων», ενώ άλλες έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο για ενήλικες 
που καλύπτει πολλαπλά επίπεδα πιστοποιήσεων. Σε αντιδιαστολή, μια σειρά χωρών παραδίδει 
προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας προσβάσιμα σε ενήλικες εντός του κύριου 
συστήματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3.2). 

• Κατά μέσο όρο, ένα 3,6% των ενηλίκων στην Ευρώπη έχει αποκτήσει κάποια πιστοποίηση 
ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του (δηλαδή από τα 25 
και άνω). Ωστόσο, παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους χωρών, 
που ποικίλουν από περίπου ένα ποσοστό της τάξης του 12% έως λιγότερο από 1% (βλέπε 
Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3.2, Σχεδιάγραμμα 3.6). 

Ευελιξία και τρόποι ανέλιξης 

Ο περιορισμός των εμποδίων για τη συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση απαιτεί τρόπους παράδοσης των 
μαθημάτων που να βοηθούν στην υπερπήδηση των χρονικών περιορισμών. Ωστόσο, και στις περιπτώσεις που 
αυτοί οι τρόποι είναι διαθέσιμοι, λίγα στοιχεία υπάρχουν σχετικά με το κατά πόσον αξιοποιούνται καταλλήλως από 
τους ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων 
• Τα εμπόδια για τη συμμετοχή των ενηλίκων σε μαθησιακά προγράμματα συχνά σχετίζονται με 

χρονικούς περιορισμούς λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων ή εργασιακού προγράμματος, και η 
απουσία, όμως, των «προαπαιτούμενων» (δηλαδή των κατάλληλων πιστοποιήσεων εισόδου) είναι 
επίσης σημαντικός παράγοντας (βλέπε Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.1, Σχεδιάγραμμα 4.1). 

• Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν μερικά τουλάχιστον προγράμματα αρθρωτής 
δόμησης για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο ή καθόλου πιστοποιήσεις και πολλές έχουν πρόσφατα 
σημειώσει πρόοδο στον εν λόγω τομέα (βλέπε Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.3.1, Σχεδιάγραμμα 4.4) 

• Αν και τα προγράμματα που βασίζονται σε ακαδημαϊκές μονάδες είναι συνηθισμένα στον τομέα 
της ανώτερης εκπαίδευσης, γύρω στις μισές μόνο ευρωπαϊκές χώρες προσφέρονται 
προγράμματα βασισμένα στο σύστημα των μονάδων σε χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 
Γενικά, όσο χαμηλότερο το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο λιγότερες και οι πιστοποιήσεις που 
βασίζονται στο σύστημα μαθησιακών μονάδων. Όσον αφορά τα προγράμματα βασικών 
δεξιοτήτων, σχεδόν σε κανένα δεν παρέχεται η δυνατότητα των μονάδων, πράγμα που σημαίνει, 
ότι τα άτομα που μειονεκτούν περισσότερο από πλευράς εκπαιδευτικών επιτευγμάτων, 
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ωφελούνται λιγότερο από τη συγκεκριμένη διευκόλυνση (βλέπε Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.3.2, 
Σχεδιάγραμμα 4.5). 

• Μόνο μια μειονότητα χωρών διαθέτει πρόβλεψη παροχής εξ αποστάσεως μάθησης που να είναι 
και ολοκληρωμένη και θεσμοθετημένη, αλλά και άλλα ευρείας- κλίμακας προγράμματα μπορεί να 
είναι εξίσου σημαντικά όσον αφορά τη συμμετοχή σε αυτόν τον τρόπο μάθησης. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά δεδομένα δε φαίνεται να υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ της συμμετοχής στην εξ 
αποστάσεως μάθηση και στο βαθμό ολοκλήρωσης της πρόβλεψης παροχής στην εκάστοτε χώρα 
(βλέπε Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.2, Σχεδιαγράμματα 4.2 και 4.3). 

• Λίγες μόνο χώρες συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως μάθηση 
που να εμπεριέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους συμμετέχοντες. Αυτό δυσχεραίνει την 
αξιολόγηση των επιπέδων συμμετοχής μεταξύ των ενηλίκων με χαμηλά τυπικά προσόντα (βλέπε 
Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.2.2). 

Καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση της παροχής ευέλικτων μαθησιακών οδών, αλλά στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης εξαρτάται ακόμη από 
την ολοκλήρωση του προηγούμενου επιπέδου 
• Αν και όλα τα τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα έχουν ιεραρχική δομή, κάποιες χώρες επιτρέπουν 

κάποιο βαθμό ευελιξίας για υποψηφίους που επιθυμούν την πρόσβαση σε συγκεκριμένη 
εκπαιδευτική βαθμίδα, αλλά δε διαθέτουν τις συνηθισμένες πιστοποιήσεις εισόδου. Για 
παράδειγμα, η πρόσβαση στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς την ολοκλήρωση της 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή η ανέλιξη στην ανώτερη εκπαίδευση χωρίς 
απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αντίστοιχο απολυτηρίου Λυκείου). Σε 
γενικές γραμμές, η εξελικτική μαθησιακή πορεία στη δυτική και βόρεια Ευρώπη είναι πιο ευέλικτη 
σε σχέση με τις χώρες της ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο, όσον αφορά 
εναλλακτικούς τρόπου πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι 
κι εκεί που υπάρχουν, ο βαθμός χρησιμοποίησής τους διαφοροποιείται (βλέπε Κεφάλαιο 4, 
Ενότητα 4.4). 

• Μεταξύ των χωρών που προσφέρουν εναλλακτική πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, μερικές 
μόνο έχουν δημιουργήσει ευρείας κλίμακας προγράμματα για την προετοιμασία των μη-
παραδοσιακών υποψηφίων (ενήλικες με χαμηλά τυπικά προσόντα) για το επόμενο επίπεδο 
σπουδών τους. Γεγονός που εγείρει το ερώτημα του κατά πόσον η διαθέσιμη ευελιξία πρόσβασης 
σε κάποιες χώρες συνοδεύεται από επαρκή μαθησιακή στήριξη που θα καταστήσει τους ενήλικους 
εκπαιδευόμενους ικανούς να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους (βλέπε Κεφάλαιο 4, 
Ενότητα 4.4.2, Σχεδιάγραμμα 4.7 και Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3.3). 

Αν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς την επικύρωση των μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης 
(VNIL), η δυνατότητα πρόσβασης των πιο ευάλωτων ομάδων σε αυτή την υπηρεσία εξακολουθεί να αποτελεί 
πρόκληση 
• Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν σημαντική πρόοδο στη διαδικασία δημιουργίας συστημάτων 

πιστοποίησης μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης (VNIL) στην Ευρώπη, και ιδίως σε τομείς 
όπως οι στρατηγικές, τα νομικά πλαίσια, οι σύνδεσμοι με συστήματα μονάδων και επίσης, σε 
μικρότερη έκταση, της εφαρμογής. Ωστόσο, οι κυριότερες προκλήσεις που εξακολουθούν να 
υπάρχουν σχετικά με το VNIL είναι η πρόσβαση, η ενημέρωση, η αναγνώριση, η οικονομική 
βιωσιμότητα και η συλλογή δεδομένων (βλέπε Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.5.1).  

• Τα δεδομένα σχετικά με το ποσοστό πιστοποιήσεων που εκδίδονται με χρήση του συστήματος 
VNIL είναι σχεδόν ανύπαρκτα, και λίγες μόνο χώρες συλλέγουν δεδομένα VNIL που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του τύπου των εκπαιδευόμενων που επωφελούνται από 
την υπηρεσία (βλέπε Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.5.2, Σχεδιάγραμμα 4.8). 
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• Μια μειοψηφία μόνο χωρών δίνει σε μη-προνομιούχες ομάδες, μεταξύ των οποίων και οι ενήλικες 
χαμηλών τυπικών προσόντων, προτεραιότητα στην πρόσβαση στο VNIL, και λιγότερο του εν 
τρίτου των χωρών αναφέρουν τους ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων μεταξύ των κύριων 
ομάδων χρήσης του συστήματος (βλέπε Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.5.2, Σχεδιάγραμμα 4.8). 

Πρωτοβουλίες προβολής εκτός δομών και υπηρεσίες προσανατολισμού 

Οι πρωτοβουλίες προβολής εκτός δομών είναι ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο, ωστόσο, πολύ λίγα στοιχεία είναι 
γνωστά όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους στην προσέγγιση ατόμων με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή 
καθόλου πιστοποιήσεις 
• Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι ενήλικες με χαμηλά επίπεδα εκπαιδευτικών επιτευγμάτων όχι 

μόνο είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 
αλλά και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή είναι επίσης χαμηλότερο σε σχέση με ενήλικες με 
υψηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Επιπλέον, άτομα χαμηλότερων εκπαιδευτικών 
επιτευγμάτων είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές 
ευκαιρίες σε σχέση με άτομα με υψηλότερα επιτεύγματα (βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.1.1, 
Σχεδιαγράμματα 5.1 και 5.2). 

• Οι δημόσιες αρχές στις περισσότερες χώρες γνωρίζουν την ανάγκη παρέμβασης για την 
προσέγγιση των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο ή καθόλου πιστοποιήσεις ώστε να τους δοθούν τα 
κίνητρα συμμετοχής στη δια βίου μάθηση. Πράγματι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, 
οι περισσότερες χώρες διεξήγαγαν μεγάλες εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής. Ωστόσο, η 
επιρροή αυτών των πρωτοβουλιών στη συμμετοχή των πιο ευάλωτων ομάδων σπάνια αποτιμάται 
(βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.1.2, Σχεδιάγραμμα 5.3). 

Ο προσανατολισμός ενηλίκων που περιλαμβάνει φυσική και όχι εικονική επαφή και γίνεται εκτός του πλαισίου των 
δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης είναι περιορισμένος, ωστόσο οι χώρες επενδύουν στην ανάπτυξη εργαλείων 
αυτοβοήθειας και διαδικτυακών εφαρμογών 
• Ανά την Ευρώπη, γύρω στο ένα τέταρτο των ατόμων ηλικίας 15 και άνω έχει χρησιμοποιήσει 

υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, δηλαδή υπηρεσίες που συνήθως περιλαμβάνουν 
στοιχεία εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία 
υποδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών (βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.2.1, 
Σχεδιάγραμμα 5.4). 

• Αν και συνήθως οι παρεμβάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνουν φυσική 
και όχι εικονική επαφή απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους άνεργους που αναζητούν εργασία, οι 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν επενδύσει στο να καταστήσουν τις παροχές τους 
διαθέσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό, κυρίως μέσω της ανάπτυξης εργαλείων αυτό-προσανατολισμού 
και αυτό-αξιολόγησης (βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.2.2). 

• Οι δημόσια επιδοτούμενες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού εστιάζουν στην 
επιστροφή των ανέργων στην αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, οι αποτιμήσεις τείνουν να 
προσμετρούν την επιρροής στα νούμερα της ανεργίας παρά στους αριθμούς συμμετοχής σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.2.2). 

• Πέραν των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των ΔΥΑ, ο δημόσια επιδοτούμενος 
προσανατολισμός που είναι προσβάσιμος σε ενήλικες είναι περιορισμένος στις περισσότερες 
χώρες. Ωστόσο, συναντούμε κάποια παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Αυτά είτε 
απευθύνονται σε όλους τους πολίτες (δηλαδή τόσο σε ενήλικες, όσο και σε νέους), ή κυρίως σε 
ενήλικες. Επιπλέον, χώρες με σημαντικές δεσμεύσεις πολιτικής στο πεδίο του αλφαβητισμού ή 
των βασικών δεξιοτήτων τείνουν επίσης να παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμού που 
απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στους εν λόγω τομείς 
(βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.2.2).  
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• Τα δημόσια επιδοτούμενα δίκτυα ιδρυμάτων που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες για 
ενήλικες (μεταξύ των οποίων προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επικύρωση μη-τυπικής 
και άτυπης μάθησης όπως επίσης και προσανατολισμό) σε ένα μόνο σημείο είναι σπάνια. 
Ωστόσο, κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πιλοτικά αυτό τον τύπο πρόβλεψης 
παροχής (βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.3).  

• Εκτός των εγκαταστάσεων των ιδρυμάτων, περίπου οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
δημιουργήσει ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 
διαθέσιμες μαθησιακές ευκαιρίες, που απευθύνονται είτε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ή ειδικά 
στους ενήλικες. Αν και κάποιες χώρες μπορεί να μη διαθέτουν κάποια ολοκληρωμένη βάση 
δεδομένων, έχουν ωστόσο δημιουργήσει ειδικές βάσεις δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με 
μαθησιακές ευκαιρίες για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων 
(βλέπε Κεφάλαιο 5, Ενότητα 5.2.3, Σχεδιάγραμμα 5.5). 

Στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη 

Τα συγχρηματοδοτικά μέσα που απευθύνονται συγκεκριμένα σε εκπαιδευόμενους χαμηλών τυπικών προσόντων 
είναι διαθέσιμα μόνο σε λίγες ευρωπαϊκές χώρες 
• Στοιχεία διεθνών ερευνών δείχνουν ότι η οικονομική συμμετοχή στο κόστος της μάθησης, αποτελεί 

ένα ακόμη εμπόδιο στη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. Τα δεδομένα επίσης 
υποδεικνύουν ότι σε κάποιες χώρες, η χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικότερο εμπόδιο στη 
συμμετοχή για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων σε σχέση με αυτούς που 
διαθέτουν μια πιστοποίηση ενδιάμεσης κλίμακας ή κάποιο πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης (βλέπε 
Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.1, Σχεδιάγραμμα 6.1). 

• Ανά την Ευρώπη, υπάρχει μια σειρά συγχρηματοδοτικών μέσων που απευθύνονται σε ενήλικες 
που επιστρέφουν στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά λαμβάνουν πολλές μορφές και 
συμπεριλαμβάνουν υποτροφίες, επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας, δάνεια ή εκπαιδευτική 
άδεια μετ’ αποδοχών. Ωστόσο, μόνο λίγες χώρες διαθέτουν μέσα συγχρηματοδότησης που 
προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες, ή που συνεπάγονται προνομιακή μεταχείριση αυτής της 
ομάδας. Συνήθως λαμβάνουν τη μορφή ειδικών υποτροφιών, επιδομάτων και επιταγές ένταξης 
στην αγορά εργασίας, αλλά μπορεί επίσης να παρέχονται με τη μορφή εκπαιδευτικής άδειας με 
αποδοχές (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3.2, Σχεδιάγραμμα 6.1). 

• Αν και οι άνεργοι που αναζητούν εργασία αντιπροσωπεύουν μια από τις κύριες ομάδες-στόχους 
των δημοσίων παρεμβάσεων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, κάποιες εφαρμόζουν ειδικά 
χρηματοδοτικά κίνητρα για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ομάδας σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά συνήθως λαμβάνουν τη μορφή εκπαιδευτικών 
επιδομάτων, τα οποία λαμβάνει ο άνεργος πέραν του επιδόματος ανεργίας (βλέπε Κεφάλαιο 6, 
Ενότητα 6.3.2, Σχεδιάγραμμα 6.3). 

Ειδικά χρηματοδοτικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των εργοδοτών να παράσχουν μαθησιακές ευκαιρίες σε 
εργαζομένους με χαμηλά τυπικά προσόντα δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο 
• Οι δημόσιες αρχές συνήθως προσφέρουν συγχρηματοδοτικά σχήματα στους εργοδότες ως 

βοήθεια στην κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων τους. Πέραν 
από τα γενικά συγχρηματοδοτικά μέσα, το ένα τέταρτο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών έχουν 
υιοθετήσει ειδικά χρηματοδοτικά κίνητρα για εργοδότες ώστε να παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε εργαζόμενους χαμηλών τυπικών προσόντων. Αυτά λαμβάνουν τη μορφή 
επιδοτήσεων και επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας για την κάλυψη του κόστους κατάρτισης, 
εξαίρεση από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή επιχορηγήσεις για να συνδράμουν τον 
εργοδότη στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους εργαζομένων που συμμετέχουν σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 6.3.3, Σχεδιάγραμμα 6.4). 



Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Διευρύνοντας την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης 

14 

• Σε κάποιες χώρες, οι εργοδότες δικαιούνται χρηματοδοτική στήριξη σε περίπτωση που παρέχουν 
κατάρτιση σε άτομα που απείχαν από την αγορά εργασίας για κάποιο διάστημα, ή σε μεγαλύτερης 
ηλικίας εργάτες ή ομιλητές άλλων γλωσσών (πλην της τοπικής). Επιδοτήσεις, επιταγές ένταξης 
στην αγορά εργασίας και επιδόματα για την κάλυψη του κόστους κατάρτισης του εργοδότη είναι τα 
συνηθέστερα συγχρηματοδοτικά μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις (βλέπε Κεφάλαιο 6, Ενότητα 
6.3.3, Σχεδιάγραμμα 6.4). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Από το 2011, η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων γίνεται υπό τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ενημερωμένης ευρωπαϊκής ατζέντας για την εκπαίδευση ενηλίκων (1), που καλεί 
τα κράτη μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειές τους σε μια σειρά τομέων προτεραιότητας, ευθυγραμμισμένων 
με αυτούς που καθορίζονται από το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΚ 2020» (2). Μεταξύ των προτεραιοτήτων που 
καθορίζονται, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα μέτρα που έχουν ως στόχο να καταστήσουν δυνατή για όλους 
τους ενήλικες την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους. Ειδικότερα, η ενημερωμένη ατζέντα εστιάζει σε προβλέψεις παροχής για ενήλικες που στερούνται 
βασικών δεξιοτήτων και αυτών που εγκατέλειψαν πρόωρα το αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα, π.χ. με χαμηλό 
επίπεδο πιστοποιήσεων ή καμία πιστοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ατζέντα αναγνωρίζει ότι: 

[ι] για να αντιμετωπιστούν τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, οι ενήλικες θα 
πρέπει να βελτιώνουν τακτικά τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες και ικανότητες. Δεδομένης της τρέχουσας 
αστάθειας στην αγορά εργασίας και της ανάγκης περιορισμού του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού, η παραπάνω παραίνεση 
αφορά κυρίως σε άτομα χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων και τυπικών προσόντων […] Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει αντίστοιχα να δοθεί 
για τη βελτίωση της πρόβλεψης παροχής που απευθύνεται στον υψηλό αριθμό ευρωπαίων χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων στους 
οποίους επικεντρώνεται η Ευρώπη 2020, ξεκινώντας με τον αλφαβητισμό, τον αριθμητισμό και τα μέτρα δεύτερης ευκαιρίας ως ένα 
πρόδρομο στάδιο βελτίωσης των δεξιοτήτων τους τόσο για την εργασία όσο και τη ζωή τους γενικότερα. 

Αυτή η έκθεση συντάχθηκε ως άμεση ανταπόκριση στην ενημερωμένη ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μάθηση 
ενηλίκων, και, πιο συγκεκριμένα, στον διατυπωμένο στόχο της αύξησης πρόσβασης στις μαθησιακές 
ευκαιρίες για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων, όπως επίσης και αυτών με χαμηλό επίπεδο 
πιστοποιήσεων ή καμία πιστοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση καταπιάνεται με τα ακόλουθα 
ερωτήματα: 

• Έχουν δεσμευθεί επίσημα οι ανώτερες αρχές στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων˙ 

• Τι είδους προβλέψεις υπάρχουν για τις εν λόγω μαθησιακές ομάδες˙ 

• Τι μέσα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της επιστροφής τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση˙ 

• Έχουν ληφθεί άλλα μέτρα για τη στήριξη αυτών των ενήλικων εκπαιδευόμενων, όπως ενημέρωση, 
δραστηριότητες προβολής και προσανατολισμός˙ 

• Πώς χρηματοδοτούνται οι υπάρχουσες προβλέψεις παροχής και τι είδους εξειδικευμένη βοήθεια είναι 
διαθέσιμη για στήριξη των ομάδων- στόχων˙ 

Περιεχόμενο και πεδίο αναφοράς της έκθεσης 
Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα, η έκθεση είναι δομημένη σε έξι κεφάλαια: 

Το Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει μια επιλογή δεικτών σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων που θέτουν το 
πλαίσιο για περαιτέρω ανάλυση των διαθέσιμων μαθησιακών ευκαιριών για ενήλικες στην Ευρώπη. 
Περιλαμβάνει δεδομένα για το ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ευρώπη όπως επίσης και δεδομένα σχετικά με τη 
συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. 

Το Κεφάλαιο 2 εξετάζει το κατά πόσον η πρόσβαση στις μαθησιακές ευκαιρίες για ενήλικες με χαμηλό 
επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων έχει ενσωματωθεί εμφανώς στις εγχώριες ατζέντες 
πολιτικής. Επίσης ερευνά την πιθανή επιρροής της Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC) στη 
χάραξη πολιτικής της κάθε χώρας. 

Το Κεφάλαιο 3 χαρτογραφεί τα δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα που είναι διαθέσιμα για τις 
ομάδες-στόχους της έκθεσης. Αρχικά εξετάζει τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων, προτού μετακινηθεί 
προς άλλου τύπου προγράμματα, ειδικότερα αυτά που επιτρέπουν στους ενήλικες να αποκτήσουν 
περαιτέρω πιστοποιήσεις. 

Το Κεφάλαιο 4 καταπιάνεται με το θέμα της ευελιξίας στη μάθηση, εξετάζοντας τα μέτρα που πιθανόν να 
διευκολύνουν την επιστροφή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η μάθηση εξ αποστάσεως, 
ο καταμερισμός της ύλης σε επιμέρους θεματικές ενότητες, η διευκόλυνση της συνέχισης των σπουδών 

                                                      
(1) Απόφαση του Συμβουλίου για μια ενημερωμένη Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μάθηση ενηλίκων, OJ C 372/1, 20.12.2011 
(2) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαϊου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020), OJ C 119, 28.5.2009 
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μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της εκπαίδευσης και η επικύρωση των μη-τυπικών ή άτυπων μορφών 
μάθησης αποτελούν τον πυρήνα αυτού του κεφαλαίου. 

Το Κεφάλαιο 5 εξετάζει τις εκτός δομών δραστηριότητες προβολής και τις υπηρεσίες προσανατολισμού για 
ενήλικες εκπαιδευόμενους. Επίσης ερευνά την ύπαρξη εργαλείων αυτό-βοήθειας, και πιο συγκεκριμένα, τις 
μεγάλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με πληροφορίες για μαθησιακές ευκαιρίες διαθέσιμες για ενήλικες. 
Επιπλέον, εξετάζει το ζήτημα της πρόβλεψης παροχής ενιαίας εξυπηρέτησης, ιδίως τη δημιουργία των 
«κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης», όπου οι ενήλικες έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές δια βίου μαθησιακές 
υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές τους εξατομικευμένες ανάγκες. 

Τέλος, το Κεφάλαιο 6 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ενηλίκων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις μεθόδους χρηματοδότησης που πιθανόν να ενθαρρύνουν 
περισσότερους ενήλικες που ανήκουν στις ομάδες – στόχους να συμμετάσχουν σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Στο τέλος της έκθεσης παρατίθεται Γλωσσάρι όπου εξηγούνται οι έννοιες–κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν. 
Κάποιοι όροι και έννοιες αναλύονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα επιμέρους κεφάλαια. Πιο 
ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τα θέματα που αναλύονται στην έκθεση παρέχονται στο Παράρτημα. 
Επιπλέον, για τους αναγνώστες που επιθυμούν επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα βασικής 
εκπαίδευσης και βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων, παρατίθεται υποστηρικτικό έγγραφο που περιλαμβάνει 
περιγραφές 35 συστημάτων που συντάχθηκε κατά την προετοιμασία της παρούσας έκθεσης (βλέπε 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA Δίκτυο Ευρυδίκη, 2015). 

Πηγή δεδομένων και μεθοδολογία 
Η έκθεση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε πληροφορίες που συγκέντρωσε το Δίκτυο Ευρυδίκη τον Απρίλιο και 
το Μάιο του 2014. Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε σε ένα ενδελεχές ερωτηματολόγιο που προετοιμάστηκε 
από κοινού από το Erasmus+ : από την Ανάλυση Πολιτικής για την Εκπαίδευση και τη Νεολαία – μια 
Μονάδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) 
και των Εθνικών Μονάδων του Δικτύου. Συμμετείχαν 35 Εθνικές Μονάδες του Δικτύου Ευρυδίκη (3), που 
εκπροσωπούσαν 32 χώρες (4). Οι συλλεχθείσες πληροφορίες αποτελούν τη βάση για τα Κεφάλαια 2, 3, 4, 5 
και 6 της έκθεσης. 

Τα δεδομένα και οι δείκτες του Δικτύου Ευρυδίκη είναι γενικά ποιοτικής φύσης. Αναφέρονται σε 
πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο ή πληροφορίες γνωστές στις ανώτερες αρχές. Γενικά 
δεν περιλαμβάνουν περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες και προγράμματα. Συνεπάγεται ότι οι 
περισσότεροι ποιοτικοί δείκτες καλύπτουν προγράμματα που κατά μεγάλο μέρος επιχορηγούνται από το 
δημόσιο ή προγράμματα/ δράσεις που συντονίζονται από ανώτερες αρχές. 

Σε όλη την έκταση της έκθεσης, οι πληροφορίες που κατατέθηκαν από τις Εθνικές Μονάδες του Δικτύου 
Ευρυδίκη συμπληρώνονται και από δεδομένα άλλων πηγών. Αυτές περιλαμβάνουν μια σειρά αναφορών 
από έρευνες, εκθέσεων και βάσεων δεδομένων διαφόρων διεθνών οργανισμών (κυρίως του Cededof και 
του ΟΟΣΑ) και δεδομένα από προηγούμενες μελέτες του Δικτύου Ευρυδίκη. Παράλληλα με τις ποιοτικές 
πληροφορίες, τα περισσότερα κεφάλαια περιλαμβάνουν και στατιστικά δεδομένα διεθνών ερευνών. Το 
Κεφάλαιο 1 βασίζεται σε δεδομένα διεθνών ερευνών, και συγκεκριμένα δεδομένα της Eurostat από την 
Έρευνα της ΕΕ για το Εργατικό Δυναμικό (EU LFS), την Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES) και 
τις Στατιστικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ISOC). Επίσης περιλαμβάνει δεδομένα από την Έρευνα 
του ΟΟΣΑ για τις Δεξιότητες Ενηλίκων (PIACC).  

Η προετοιμασία και το προσχέδιο της έκθεσης συντονίστηκε από την μονάδα Erasmus + (βλέπε πιο πάνω). 
Το προσχέδιο υποβλήθηκε στις Εθνικές Μονάδες του Δικτύου Ευρυδίκη για σχολιασμό και έγκριση τον 
Οκτώβριο του 2014. Το έτος αναφοράς για τα περισσότερα ποιοτικά στοιχεία είναι το σχολικό/ ακαδημαϊκό 
έτος 2013/2014.  

Όλοι όσοι συνεισέφεραν σε αυτή την έκθεση αναφέρονται στο κεφάλαιο με τις ευχαριστίες στο τέλος της 
έκθεσης. 

                                                      
(3) Ο αριθμός των Εθνικών Μονάδων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των χωρών.Το Βέλγιο περιλαμβάνει τρεις μονάδες 

του Δικτύου Ευρυδίκη (Γαλλική, Φλαμανδική και γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου) και το Ηνωμένο Βασίλειο από δύο 
Μονάδες (μία για την Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία και άλλη μία για τη Σκωτία). 

(4) Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, η Νορβηγία και η Τουρκία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει μια επιλογή δεικτών που παρέχουν το πλαίσιο για την παρούσα 
συγκριτική έκθεση. Η πρώτη ενότητα εστιάζει σε δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο στην 
Ευρώπη. Παρέχει μια γενική επισκόπηση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων όπως επίσης και των 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ενήλικου ευρωπαϊκού πληθυσμού. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει 
δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση, μελετώντας αρχικά τα γενικά 
στατιστικά προτού εξεταστούν οι διαφορές κατά εκπαιδευτικά επιτεύγματα, ηλικία, καθεστώς 
απασχόλησης, κατηγορία απασχόλησης, καθεστώς μετανάστευσης και επίπεδο δεξιοτήτων. Η ανάλυση 
βασίζεται σε δεδομένα της Eurostat από την Έρευνα της ΕΕ για το Εργατικό Δυναμικό (EU LFS), την 
Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES) και τις Στατιστικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ISOC). 
Επίσης περιλαμβάνει δεδομένα από την Έρευνα του ΟΟΣΑ για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIACC). 

1.1. Το ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ευρώπη 

1.1.1. Εκπαιδευτικά επιτεύγματα του ευρωπαϊκού ενήλικου πληθυσμού 
Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του ενήλικου πληθυσμού συχνά χρησιμοποιούνται ως κατά προσέγγιση 
δείκτης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι διαθέσιμα σε μια οικονομία. Έχουμε μια εικόνα τους 
υπολογίζοντας τα επίπεδα τυπικής εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκαν από τον ενήλικο πληθυσμό. 

Σύμφωνα με την Έρευνα της ΕΕ για το Εργατικό Δυναμικό (EU LFS), περίπου το 75% των ενήλικων 
(25-64) στην Ευρώπη έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την ανώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευση (1). Αυτό σημαίνει πως οι ενήλικες με εκπαιδευτικό επίτευγμα κάτω από αυτή τη βαθμίδα 
αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο περίπου του ενήλικου ευρωπαϊκού πληθυσμού (βλέπε 
σχεδιάγραμμα 1.1). Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 70 εκατομμύρια ενήλικες στην ΕΕ.  

Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών όσων αφορά τα ποσοστά του ενήλικου 
πληθυσμού χωρίς ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, τη 
Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, το ποσοστό δεν υπερβαίνει το 10%. Είναι επίσης σχετικά 
χαμηλό – μεταξύ 10% και 20% – στη Βουλγαρία, τη Γερμανία τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, 
τη Σλοβενία και σε τρεις Βόρειες χώρες, δηλαδή τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Σε 
αντίθεση, οι ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% του πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών στην Ισπανία και την Ιταλία, 
γύρω στο 60% στη Μάλτα και την Πορτογαλία και σχεδόν το 70% στην Τουρκία. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κατηγορία των ενηλίκων με χαμηλά επίπεδα εκπαιδευτικών 
επιτευγμάτων περιλαμβάνει άτομα που εγκατέλειψαν το αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα πριν την 
ολοκλήρωση της κατώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (το αντίστοιχο του ελληνικού 
Γυμνασίου). Αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων επηρεάζει περίπου το 6.5% 
των ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλέπε Σχεδιάγραμμα 1.1), που αντιστοιχεί σε περίπου 20 
εκατομμύρια άτομα. 

Σε δώδεκα χώρες (Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Αυστρία, 
Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία), το ποσοστό ενήλικου πληθυσμού 
χωρίς ολοκληρωμένη κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν υπερβαίνει το 2%. Στη Βουλγαρία, τη 
Γερμανία, την Κροατία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία, είναι επίσης σχετικά χαμηλό, περίπου γύρω στο 
3% με 4%. Η Πορτογαλία και η Τουρκία βρίσκονται στο άλλο άκρο. Ενώ στην Πορτογαλία γύρω στο 
39% των ενηλίκων δεν έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
στην Τουρκία το ποσοστό αγγίζει το 57%. Το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, η Μάλτα και η 

                                                      
(1) Η ολοκλήρωση της ανώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται σήμερα ως το βασικό 

προαπαιτούμενο για επιτυχή είσοδο στην αγορά εργασίας και συνεχή απασχολησιμότητα. Η Ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό 
τον τομέα εστιάζει κατά κύριο λόγο στους νέους και τους νέους ενήλικες και επικεντρώνεται στην έννοια της «πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου» (ELS) ή της «πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης» (ELET), που 
εκλαμβάνεται ότι σημαίνει την εγκατάλειψη της εκπαίδευσης ή της αρχικής κατάρτισης πριν την ολοκλήρωση της 
ανώτερης δευτεροβάθμιας βαθμίδας. Σε αυτό το θέμα γίνεται αναφορά σε μια σειρά σημαντικών εγγράφων ευρωπαϊκής 
ακολουθητέας πολιτικής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-
leavers_en.htm (προσπελάστηκε στις 29 Ιανουαρίου 2015). 

http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_en.htm
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Ισλανδία χαρακτηρίζονται επίσης από ένα σχετικά υψηλό ποσοστό ενήλικου πληθυσμού που δεν έχει 
ολοκληρώσει την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γύρω στο 10% και 20%). 

Σχεδιάγραμμα 1.1: Ενήλικες (25-64) με εκπαιδευτικό επίτευγμα κάτω από το ανώτερο ή κατώτερο δευτεροβάθμιο 
επίπεδο (%), 2013 

% % 

 

 
Εκπαιδευτικό επίτευγμα κάτω από το 
ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο  
(ISCED 3) 

 
Εκπαιδευτικό επίτευγμα κάτω από το 
κατώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο 
(ISCED 2) 

 
%  EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

Κάτω από ISCED 3 24.8 27.2 18.2 7.2 21.7 13.7 9.4 23.3 32.8 44.5 24.9 20.3 41.8 21.5 10.6 6.6 19.5 
Κάτω από ISCED 2 6.5 11.4 3.5 0.2 0.5 3.3 0.8 8.6 19.4 14.4 9.2 3.0 9.1 11.2 0.6 0.8 7.0 
 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
Κάτω από ISCED 3 17.5 59.4 24.2 16.9 9.9 60.0 23.7 14.5 8.1 14.1 16.8 21.6  27.8 : 17.6 68.1 
Κάτω από ISCED 2 1.3 11.5 6.8 0.9 0.7 38.9 3.7 1.1 0.5 4.9 3.3 0.3  15.6 : 0.2 56.9 

Πηγή: Eurostat (EU LFS). Δεδομένα για τον ενήλικο πληθυσμό με εκπαιδευτικό επίτευγμα κάτω από το ISCED 3: Διαδικτυακός 
κωδικός δεδομένων: edat_lfs_9903 (ημερομηνία εξαγωγής δεδομένων Σεπτέμβριος 2014); δεδομένα για τον ενήλικο πληθυσμό 
με εκπαιδευτικό επίτευγμα κάτω του ISCED 2: Η εξαγωγή και ο υπολογισμός δεδομένων έγιναν από την Eurostat. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα της EU LFS δείχνουν επίσης ότι οι νεαροί ενήλικες πλήττονται λιγότερο από το 
χαμηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα σε σχέση με τον μεγαλύτερο ηλικιακά πληθυσμό. Πράγματι, όπως 
φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα 1.2, στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, οι διαδοχικές γενεές, 
ξεκινώντας από τους γεννημένους γύρω στο 1950 ενήλικες, έχουν πρόσβαση σε ολοένα αυξανόμενες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης. Τα χαμηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα είναι ως εκ τούτου συχνότερα μεταξύ 
των μεγαλύτερων ηλικιακά γενεών. Πιο συγκεκριμένα, ενώ μόλις το 18% περίπου του ενήλικου 
πληθυσμού της ηλικιακής ομάδας 25-34 έχει εκπαιδευτικό επίτευγμα κάτω της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας κλίμακας, το ποσοστό αυτό αγγίζει σχεδόν το 27% για άτομα της ηλικιακής ομάδας 
45-54 και το 34% για ενήλικες μεταξύ 55 και 64 ετών. 

Δεδομένα ανά χώρα προέλευσης δείχνουν ότι σε δώδεκα χώρες (Βέλγιο, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία και Τουρκία) έχει πραγματοποιηθεί μια 
ιδιαίτερα σημαντική άνοδος στα επίπεδα εκπαίδευσης (μια διαφορά μεγαλύτερη των 20 ποσοστιαίων 
μονάδων μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 25-34 και 55-64). Ενώ σε κάποιες από αυτές, ειδικότερα σε 
αρκετές νοτιοευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ακόμη υψηλά ποσοστά ενηλίκων χωρίς ολοκληρωμένη 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το σχεδιάγραμμα δείχνει μια άνοδο στις διαθέσιμες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες.  
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Σχεδιάγραμμα 1.2: Ενήλικες με εκπαιδευτικό επίτευγμα κάτω από την ανώτερη δευτεροβάθμια κλίμακα ανά 
ηλικιακές ομάδες (%), 2013 

% % 

 
 

 25-34  35-44  45-54  55-64 

 
%  EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

25-34 17.7 18.3 17.0 5.6 18.1 13.0 12.1 13.2 18.9 35.3 14.6 7.4 27.3 13.5 13.3 9.6 14.0 
35-44 21.4 19.8 15.5 4.6 17.5 13.6 9.7 17.4 25.7 36.6 18.8 16.1 36.8 15.2 12.8 7.2 17.9 
45-54 26.6 29.2 16.5 6.0 21.5 13.0 5.9 27.3 37.5 48.3 27.5 21.0 46.9 21.8 5.2 3.1 21.2 
55-64 34.0 42.1 23.6 12.8 29.6 15.2 9.8 41.5 51.6 62.6 38.5 29.4 55.9 40.9 11.7 7.1 26.8 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
25-34 12.7 40.0 15.2 10.8 5.8 38.6 22.4 5.5 5.9 9.2 12.8 16.2  26.8 : 17.7 54.4 
35-44 15.3 54.0 19.4 13.9 7.1 52.7 19.3 10.0 5.7 9.9 12.0 18.3  21.6 : 14.0 68.1 
45-54 18.5 67.1 26.4 17.4 9.5 70.3 18.9 16.7 7.2 11.7 16.6 24.6  28.3 : 20.5 77.4 
55-64 23.9 77.1 35.2 26.3 17.1 78.9 35.3 25.6 14.5 24.5 26.5 28.3  35.4 : 18.5 83.3 

Πηγή: Eurostat (EU LFS). Διαδικτυακός κωδικός δεδομένων: edat_lfs_9903 (εξαγωγή δεδομένων Νοέμβριος 2014). 

Το εκπαιδευτικό προφίλ του πληθυσμού των μεταναστών είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Παρά το ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα, τα στοιχεία 
της EU LFS δείχνουν ότι κατά μέσο όρο, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ όσων έχουν γεννηθεί 
έξω από τη χώρα διαμονής (γεννηθέντες στο εξωτερικό) παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά 
χαμηλού εκπαιδευτικού επιτεύγματος (π.χ. κάτω της ανώτερης κλίμακας της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης) σε σχέση με τον ευρύτερο ενήλικο πληθυσμό (34% έναντι 24,8% το 2013) (2). Το 
πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα και 
Πορτογαλία) και τη Γαλλία, όπου περισσότεροι από το 40% των κατοίκων που έχουν γεννηθεί στο 
εξωτερικό δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε όλες αυτές τις χώρες, 
οι γεννημένοι στο εξωτερικό κάτοικοι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού 
ενήλικου πληθυσμού.  

                                                      
(2) Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τον ιστότοπο της Eurostat, διαδικτυακός κωδικός: edat_lfs_9912 (Προσπέλαστηκε 

στις 28 Οκτωβρίου 2014). 
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1.1.2. Δεξιότητες και ικανότητες του ενήλικου πληθυσμού 
Παρά το ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο αποτελεί σημαντικό δείκτη του ανθρώπινου κεφαλαίου σε μια 
κοινωνία, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε έγκυρος δείκτης για τη μέτρηση δεξιοτήτων σε διαφορετικά 
πλαίσια. Ειδικότερα, δεξιότητες που αποκτούνται εντός του εκπαιδευτικού συστήματος αν δε 
καλλιεργηθούν κινδυνεύουν να πέσουν σε αχρηστία, ή από την άλλη, άτομα με χαμηλό επίπεδο 
τυπικής εκπαίδευσης είναι δυνατόν να αποκτήσουν ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων μέσω πολυποίκιλων 
προσωπικών και εργασιακών εμπειριών. Επιπλέον, το ίδιο εκπαιδευτικό επίτευγμα μπορεί να 
συνδέεται με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων ανά χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Έρευνα του ΟΟΣΑ για 
τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC), που αποτιμά άμεσα τα επίπεδα δεξιοτήτων του ενήλικου 
πληθυσμού (16-65), προσθέτει μια νέα προοπτική στη διακρατική συγκρισημότητα του ανθρώπινου 
κεφαλαίου. Η έρευνα μετρά το επίπεδο αλφαβητισμού, αριθμητισμού και της δυνατότητας επίλυσης 
προβλημάτων σε τεχνολογικά ανεπτυγμένα περιβάλλοντα. Ο πρώτος γύρος της περιλάμβανε, πέραν 
των εκτός της ΕΕ χωρών, 17 κράτη μέλη (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
συμμετέχουσες χώρες, βλέπε Κεφάλαιο 2, Σχεδιάγραμμα 2.2). 

Τα δεδομένα δείχνουν (βλέπε σχεδιάγραμμα 1.3) ότι κατά μέσο όρο, στις 17 συμμετέχουσες χώρες 
της ΕΕ, το 19.9% και το 23,6% των ενηλίκων αντίστοιχα έχουν χαμηλό επίπεδο επιδόσεων στον 
αλφαβητισμό και τον αριθμητισμό. 

Σχεδιάγραμμα 1.3: Ενήλικες (16-65) με χαμηλές επιδόσεις στον αλφαβητισμό και τον αριθμητισμό (%), 2012 
% % 

 

 Αλφαβητισμός  Αριθμητισμός : Μη διαθέσιμα στοιχεία (δεν συμμετείχε στην έρευνα PIAAC 
του 2011) 

 

% EU (*) BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
Αλφαβητισμός 19.9 14.0 : 11.8 15.7 17.5 13.0 17.4 : 27.5 21.6 : 27.7 11.8 : : : 
Αριθμητισμός 23.6 13.4 : 12.9 14.2 18.4 14.3 25.2 : 30.6 28.0 : 31.7 15.5 : : : 
 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK-ENG/NIR IS LI NO TR 
Αλφαβητισμός : : 11.7 15.3 18.8 : : : 11.6 10.6 13.3 16.4 : : 12.3 : 
Αριθμητισμός : : 13.2 14.3 23.5 : : : 13.8 12.8 14.7 24.1 : : 14.6 : 
Πηγή: ΟΟΣΑ (PIAAC). 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις 
EΕ (*): Μέσος όρος δεδομένων για τις 17 συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ. 
Στο πλαίσιο της έρευνας PIAAC, οι δεξιότητες των ενηλίκων αποτιμήθηκαν με βάση μια κλίμακα 5-επιπέδων.Τα δεδομένα στο 
σχεδιάγραμμα αναφέρονται στους ενήλικες που με ανώτερη επίδοση επιπέδου 1 (δηλαδή Επίπεδο 1 και κάτω).  

Παρατηρώντας την κατάσταση μεμονωμένα στην κάθε χώρα, η Ιταλία και η Ισπανία φαίνεται να έχουν 
τα υψηλότερα ποσοστά ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων αλφαβητισμού και αριθμητισμού. 
Χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού πλήττουν περίπου το 28% των ενηλίκων, και χαμηλά επίπεδα 
αριθμητισμού γύρω στο 30%. Στον αντίποδα βρίσκεται η Φινλανδία, της οποίας ο ενήλικος πληθυσμός 
πλήττεται λιγότερο από χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων σχετικών με αλφαβητισμό και αριθμητισμό σε 
σχέση με άλλες συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ. Εδώ, τα χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού και 
αριθμητισμού συναντώνται στο 10,6% και 12,8% του ενήλικου πληθυσμού αντίστοιχα. Λίγες ακόμη 
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χώρες είχαν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της Φινλανδίας τόσο στον αλφαβητισμό όσο και στον 
αριθμητισμό, και συγκεκριμένα η Δημοκρατία της Τσεχίας, οι Κάτω Χώρες και η Σλοβακία. 

Τα σχετικά με τον αλφαβητισμό και τον αριθμητισμό δεδομένα (βλέπε σχεδιάγραμμα 1.3), σε γενικές 
γραμμές συμπίπτουν με τα δεδομένα που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του ενήλικου 
πληθυσμού (βλέπε σχεδιάγραμμα 1.1). Συγκεκριμένα, η Ισπανία και η Ιταλία φαίνεται να έχουν ένα 
υψηλό ποσοστό ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων αλφαβητισμού και αριθμητισμού και, 
ταυτόχρονα, υψηλό ποσοστό ατόμων μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού με πιστοποιήσεις χαμηλότερες 
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αντίθεση, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Σλοβακία 
συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά ενηλίκων με επίπεδο πιστοποιήσεων 
κάτω της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (χαμηλότερο του 10%) και με επίσης σχετικά 
χαμηλό ποσοστό ενηλίκων με χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού και αριθμητισμού. Ωστόσο, οι δύο 
ομάδες δεδομένων δεν συμπίπτουν πάντοτε. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, γύρω στο 10% μόνο των 
ενηλίκων δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά 18,8% και 23,5% 
αντίστοιχα, έχουν χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων αλφαβητισμού και αριθμητισμού. Επιπλέον, τα 
δεδομένα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή ακόμη και σε περιπτώσεις χωρών για τις οποίες τα 
σχεδιαγράμματα 1.1 και 1.3 συμπίπτουν. Πράγματι, η έρευνα PIACC δείχνει ότι ενήλικες με το ίδιο 
επίπεδο τυπικών εκπαιδευτικών επιτευγμάτων σε μια χώρα, έχουν πολύ διαφορετικά επίπεδα 
βασικών δεξιοτήτων. Με άλλα λόγια, μεταξύ ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο τυπικών εκπαιδευτικών 
επιτευγμάτων, μια σημαντική μερίδα διαθέτει επίπεδο δεξιοτήτων αναμενόμενο από άτομα 
υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Παράλληλα, είναι δυνατό να υπάρχουν ενήλικες με χαμηλά 
επίπεδα αλφαβητισμού και αριθμητισμού και μεταξύ των ατόμων με σχετικά υψηλά εκπαιδευτικά 
επιτεύγματα3. Αυτό δείχνει ότι η σχέση μεταξύ τυπικού εκπαιδευτικού επιτεύγματος και δεξιοτήτων δεν 
είναι τόσο απλή. Ωστόσο, υπάρχει στενή θετική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού επιτεύγματος και 
δεξιοτήτων, στο ότι χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων συνήθως συνυπάρχει με αυξημένη 
πιθανότητα χαμηλών επιπέδων βασικών δεξιοτήτων.  

Παρατηρώντας τις βασικές δεξιότητες του πληθυσμού των μεταναστών, η έρευνα PIACC δείχνει ότι στις 
περισσότερες χώρες, οι γεννημένοι στο εξωτερικό κάτοικοι έχουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά 
επάρκειας σε επίπεδο αλφαβητισμού και αριθμητισμού σε σχέση με τους γεννημένους στη χώρα 
διαμονής (γεννημένοι στο εσωτερικό). Ωστόσο, αυτό εν μέρει εξηγείται από το γεγονός ότι η αξιολόγηση 
ικανοτήτων γίνεται μόνο στην τοπική γλώσσα (ή γλώσσες), ώστε οι ομιλητές άλλων γλωσσών πιθανόν 
να αντιμετωπίσουν το εμπόδιο της γλώσσας κατά την αξιολόγηση. Γι’ αυτούς η έρευνα PIACC είναι κατά 
κάποιο τρόπο ένα τεστ των γλωσσικών τους ικανοτήτων στην τοπική γλώσσα. Μεταξύ των χωρών της 
ΕΕ που συμμετείχαν και της Νορβηγίας, τα χαμηλότερα επίπεδα επάρκειας σε επίπεδο αλφαβητισμό 
των γεννημένων στο εξωτερικό ενηλίκων καταγράφηκαν στην Ιταλία, και ακολουθούν η Γαλλία, η 
Ισπανία και η Σουηδία (ΟΟΣΑ 2013a, σελ. 126). Οι μεγαλύτερες διαφορές σε επίπεδο επάρκειας 
σχετιζόμενης με τον αλφαβητισμό μεταξύ γεννημένων στο εξωτερικό και γεννημένων στο εσωτερικό 
παρατηρούνται στη Σουηδία και έπεται η Φινλανδία. Αυτές οι διαφορές φαίνεται να είναι αποτέλεσμα του 
πολύ χαμηλού μέσου όρου αποτελεσμάτων μεταξύ των πρόσφατα αφιχθέντων μεταναστών. Άλλες 
χώρες με διαφορές άνω του μέσου όρου στα αποτελέσματά τους είναι οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η 
Δανία, η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου και η Γερμανία (ό.α., σελίδα 127).  

Πέρα από τις δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητισμού, η Έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων 
(PIAAC) αξιολόγησε επίσης τις πληροφοριακές και επικοινωνιακές δεξιότητες (ΤΠΕ) των ενηλίκων, και 
πιο συγκεκριμένα τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε τεχνολογικά ανεπτυγμένα περιβάλλοντα. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 27% των ενηλίκων περίπου στις συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ 4 
διαθέτουν «πολύ χαμηλές» έως «καθόλου» δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων σε τεχνολογικά 
ανεπτυγμένα περιβάλλοντα. Μεταξύ αυτών ένα 14% μπορεί να επιτελέσει μόνο πολύ απλές 
διεργασίες σε τεχνολογικά εξελιγμένα περιβάλλοντα και ένα περαιτέρω 13% στερείται εντελώς 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή έχει τόσο χαμηλά επίπεδα επάρκειας που 

                                                      
(3) Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τους διαδικτυακούς πίνακες που σχετίζονται με τον ΟΟΣΑ, 2013a, που είναι 

διαθέσιμοι στην: http://www.oecd.org/site/piaac/chapter3thesocio-demographicdistributionofkeyinformation-processingskills.htm, 
Table A3.10 (L) (Προσπελάστηκε στις 7 Nοεμβρίου του 2014). 

(4) Σε αυτό το στάδιο συμμετείχαν μόνο 13 κράτη-μέλη της ΕΕ, ή υπο-εθνικές οντότητες εντός κρατών- μελών της ΕΕ: η 
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, οι Κάτω 
Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Βόρεια Ιρλανδία). 

http://www.oecd.org/site/piaac/chapter3thesocio-demographicdistributionofkeyinformation-processingskills.htm
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δεν μπορούσε να συμμετέχει στην αξιολόγηση που γινόταν με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014a).  

Οι Στατιστικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ISOC) της Eurostat παρέχουν επίσης ενημέρωση 
αναφορικά με τις δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ που σχετίζονται με τη χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποκαλύπτουν (βλέπε σχεδιάγραμμα 1.4) ότι κατά μέσο όρο στις χώρες 
της ΕΕ, το 30% των ενηλίκων (25-64) είτε δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 
δεν έχει ποτέ επιτελέσει κάποια από τις ενέργειες που ζητούσε η έρευνα, η οποία περιλάμβανε κάποια 
από τις πιο βασικές λειτουργίες ΤΠΕ (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε την επεξηγηματική 
σημείωση του σχεδιαγράμματος 1.4). 

Πέρα από τους μέσους όρους, υπάρχουν συντριπτικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Η Ρουμανία και η 
Βουλγαρία έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ενηλίκων (67% και 55% αντίστοιχα) που είτε δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει ποτέ τους υπολογιστή είτε δεν έχουν επιτελέσει κάποια από τις ενέργειες της έρευνας. 
Στον αντίποδα βρίσκονται το Λουξεμβούργο και τέσσερις Βόρειες χώρες (η Δανία, η Φινλανδία, η 
Ισλανδία και η Νορβηγία), όπου μόνο το 10% των ενηλίκων εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Αυτό, ως 
ένα βαθμό συμπίπτει με τα αποτελέσματα της έρευνας PIAAC που δείχνει ότι οι Βόρειες χώρες (και 
συγκεκριμένα η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Νορβηγία) και οι Κάτω Χώρες έχουν μικρότερο 
ποσοστό ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων σχετιζόμενων με τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν στην αξιολόγηση της PIAAC. 

Σχεδιάγραμμα 1.4: Ενήλικες (25-64) που δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή ή επιτελέσει 
κάποια από τις λειτουργίες ΤΠΕ που αναφέρονται στην έρευνα (%), 2012 

% % 

 

EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
30 22 55 27 10 18 30 32 48 29 21 40 40 44 33 40 9 
HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
24 39 13 19 45 37 67 34 21 10 12 25  7 : 6 : 

Πηγή: Eurostat (ISOC). Διαδικτυακός κωδικός δεδομένων: isoc_sk_cskl_i (Εξαγωγή δεδομένων: Σεπτέμβριος 2014). 
Επεξηγηματική Σημείωση 
Τα δεδομένα αναφέρονται σε άτομα ηλικίας 25-64 που δεν έχουν ποτέ τους χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή ή 
επιτελέσει κάποια από τις λειτουργίες ΤΠΕ που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Οι λειτουργίες περιλάμβαναν: τη χρήση του 
ποντικιού για την εκκίνηση προγραμμάτων (όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή επεξεργασίας κειμένου), τη 
αντιγραφή ή μετακίνηση ενός αρχείου ή φακέλου, τη χρήση των εργαλείων αντιγραφής ή αποκοπής και επικόλλησης για τη 
δημιουργία αντίγραφου ή τη μετακίνηση πληροφοριών που εμφανίζονταν στην οθόνη, τη χρήση βασικών αριθμητικών τύπων 
για πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση αριθμών σε φύλλο δεδομένων, τη συμπίεση αρχείων, το να γραφεί ένα 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη χρήση εξειδικευμένης γλώσσας προγραμματισμού, τη σύνδεση και εγκατάσταση 
νέων συσκευών, π.χ. εκτυπωτή ή μόντεμ, τη σύνδεση υπολογιστών σε τοπικό δίκτυο, την ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων 
σχετιζόμενων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (π.χ. υπολογιστής που τρέχει αργά).  

Τα δεδομένα ISOC του 2011 δείχνουν επίσης ότι το 45% των ενηλίκων (ηλικίας 25-64) στην ΕΕ 
θεωρούν ότι οι τρέχουσες δεξιότητές τους σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή το Διαδίκτυο 
δεν θα επαρκούσαν σε περίπτωση αναζήτησης ή αλλαγής εργασίας εντός του προσεχούς έτους (5). 

                                                      
(5) Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τον ιστότοπο της Eurostat, διαδικτυακός κωδικός: isoc_sk_cskl_i (Προσπελάστηκε 

στις 28 Οκτωβρίου του 2014). 
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1.2. Συμμετοχή ενηλίκων στη δια βίου μάθηση 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τρεις έρευνες που συντονίζονται από τη Eurostat παρέχουν δεδομένα για την 
αποτίμηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και την κατάρτισης: η Έρευνα 
της ΕΕ για το Εργατικό Δυναμικό (EU LFS), η Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES) και η 
Έρευνα για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (CVTS). Ενώ η τελευταία εστιάζει ειδικά στη 
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και χρησιμοποιεί ως μονάδες διεξαγωγής των 
ερευνών της τις επιχειρήσεις, οι δύο πρώτες παρέχουν πιο γενικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή 
των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. Αυτά τα γενικά δεδομένα σχετικά με τη δια βίου μάθηση θα 
αποτελέσουν τον πυρήνα της παρούσας ενότητας, διανθισμένα με δεδομένα για τη συμμετοχή των 
ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση που βασίζονται στην Έρευνα του ΟΟΣΑ για τις 
Δεξιότητες Ενηλίκων (PIAAC).  

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (EU LFS) αποτελεί την πηγή δεδομένων για τον δείκτη 
αναφοράς της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. Ο καθορισμός του 
σημείου αναφοράς σε ποσοστό συμμετοχής της τάξης του 15% έγινε το 2009 (6) με προδιαγραφή 
επίτευξης ως το 2020. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της EU LFS, το 2013, το 10,5% του ενήλικου 
ευρωπαϊκού πληθυσμού (25-64) συμμετείχε σε κάποιας μορφής τυπική ή μη-τυπική εκπαίδευση και 
κατάρτιση κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων που προηγήθηκαν της έρευνας (βλέπε 
σχεδιάγραμμα 1.5). 

Σχεδιάγραμμα 1.5: Ενήλικες (25-64) που συμμετείχαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά την περίοδο των 
τεσσάρων εβδομάδων που προηγήθηκαν της έρευνας (%), 2013 

% % 

 
 

EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
10.5 6.7 1.7 9.7 31.4 7.8 12.6 7.3 2.9 11.1 17.7 2.4 6.2 6.9 6.5 5.7 14.4 
HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
3.0 7.5 17.4 13.9 4.3 9.8 2.0 12.4 2.9 24.9 28.1 16.1  25.8 : 20.4 4.0 

Source: Eurostat (EU LFS). Online data code: trng_lfse_01 (data extracted September 2014). 

Η EU LFS τονίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. Οι ενήλικες στη 
Δανία είναι περισσότερες πιθανότητες να συμμετείχαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τις τέσσερις 
εβδομάδες που προηγήθηκαν της έρευνας (31,4%), και ακολουθεί η Σουηδία όπου το ποσοστό αγγίζει 
το 28,1%. Τα ποσοστά είναι επίσης υψηλά στη Φινλανδία και την Ισλανδία, όπου περίπου ένας στους 
τέσσερις ενήλικες συμμετέχει σε μαθησιακές δραστηριότητες. Η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω 
Χώρες, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία είναι είτε πάνω είτε πολύ κοντά στο σημείο 
αναφοράς του 15% της ΕΕ για το 2020. Σε αντίθεση, η συμμετοχή είναι πολύ χαμηλή στην Κροατία, 
την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Τουρκία, με ποσοστά που κυμαίνονται 
από 2% ως 4,3%. Η Βουλγαρία έχει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής με 1,7%. 

                                                      
(6) Αποτελέσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαίου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για Ευρωπαϊκή συνεργασία στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΚ 2020), OJ C 119, 28.5.2009. 
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Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (AES) προσεγγίζει από μια διαφορετική οπτική τη συμμετοχή των 
ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. Σε αντίθεση με την EU LFS, η AES έχει σχεδιαστεί ειδικά για την 
αποτίμηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως εκ τούτου, παρέχει 
πιο λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν 
ενήλικες (π.χ. περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες που δεν εξετάζονται στην EU LFS όπως 
καθοδηγούμενη κατάρτιση στο χώρο εργασίας). Μια άλλη σημαντική διαφορά μεταξύ της AES και της 
EU LFS είναι το γεγονός ότι η περίοδος αναφοράς της AES είναι 12 μήνες, ενώ για την EU LFS είναι 
τέσσερις εβδομάδες. Αυτή η διαφορά ως προς την περίοδο αναφοράς είναι η κύρια εξήγηση για τις 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών. 

Δεδομένα από την AES δείχνουν ότι το 2011, το 40,3% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 στην Ευρώπη 
συμμετείχε σε τυπικές ή μη-τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες κατά τους 12 μήνες που 
προηγήθηκαν της έρευνας (βλέπε σχεδιάγραμμα 1.6). Το ίδιο σχεδιάγραμμα υποδεικνύει ότι είναι 
πολύ πιθανότερο οι ενήλικες να συμμετάσχουν σε μη-τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες παρά σε 
τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πράγματι, η συμμετοχή σε μη-τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση 
είναι σχεδόν έξι φορές υψηλότερη συγκρινόμενη με την τυπική εκπαίδευση (36,8% έναντι 6,2%). 

Σχεδιάγραμμα 1.6: Ενήλικες (25-64) που συμμετείχαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά την περίοδο των 12 
μηνών που προηγήθηκαν της έρευνας (%), 2011 

% % 

 

 
Συνολική 
συμμετοχή  

Συμμετοχή με μη-τυπική 
Εκπαίδευση και κατάρτιση  

Συμμετοχή σε τυπική 
εκπαίδευση και κατάρτιση 

 
%  EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

Total  40.3 37.7 26.0 37.1 58.5 50.2 49.9 24.4 11.7 37.7 50.5 : 35.6 42.3 32.3 28.5 70.1 
Non-formal 36.8 33.1 24.4 34.9 52.7 48.5 48.0 18.7 9.6 34.1 49.1 : 34.3 40.9 30.0 25.9 68.0 
Formal 6.2 7.4 2.4 3.7 12.6 3.8 6.6 6.7 2.6 7.0 3.5 : 2.9 3.7 4.3 4.0 9.9 
 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
Total  41.1 35.9 59.3 48.2 24.2 44.4 8.0 36.2 41.6 55.7 71.8 35.8  : : 60.0 : 
Non-formal 37.6 34.2 54.8 45.5 21.0 39.6 6.9 34.7 38.3 51.3 67.0 24.3  : : 56.9 : 
Formal 6.5 4.4 12.3 5.9 5.4 10.4 1.4 2.3 5.8 12.0 13.5 14.8  : : 7.6 : 

Πηγή: Eurostat (AES). Διαδικτυακός κωδικός δεδομένων: trng_aes_100 (Εξαγωγή δεδομένων: Σεπτέμβριος 2014). 
Επεξηγηματική σημείωση 
EU-28: Κατά προσέγγιση. 

Η συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης παρουσιάζει ανομοιότητες από 
χώρα σε χώρα. Το 2011, το χαμηλότερα ποσοστά κατεγράφησαν στη Ρουμανία (8%) και την Ελλάδα 
(11,7%). Σε αντίθεση, η Σουηδία και το Λουξεμβούργο κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά 
συμμετεχόντων ενηλίκων σε εκπαίδευση και κατάρτιση (71,8% και 70,1% αντίστοιχα). Ακολουθούν η 
Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία και η Νορβηγία, όπου η συμμετοχή κυμαίνεται 
μεταξύ του 50% και του 60%. Όλες οι χώρες με ένα υψηλό συνολικό ποσοστό συμμετοχής παρουσίαζαν 
επίσης υψηλή συμμετοχή σε μη-τυπικές μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης (που κυμαίνεται από 48,5% 
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στη Γερμανία ως 68% στο Λουξεμβούργο). Αντίστοιχα, η Ρουμανία και η Ελλάδα είχαν επίσης το 
χαμηλότερο ποσοστό παρακολούθησης μη-τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (6,9% και 9,6% 
αντίστοιχα). Όσον αφορά την τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής – 
κάτω του 3% – παρατηρήθηκε στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. 
Στον αντίποδα βρίσκονται η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
όπου η συμμετοχή σε τυπική εκπαίδευση κυμαινόταν μεταξύ του 12,3% και του 14,8%. 

Η AES αποκαλύπτει σημαντικές ανομοιότητες ως προς τα ποσοστά συμμετοχής των διαφορετικών 
κατηγοριών ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. Δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν 
τα επίπεδα συμμετοχής, και ειδικότερα, το εκπαιδευτικό επίτευγμα, το καθεστώς απασχόλησης, η 
κατηγορία απασχόλησης και η ηλικία (βλέπε σχεδιάγραμμα 1.7). 

Σχεδιάγραμμα 1.7: Ενήλικες (25-64) που συμμετείχαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση το 12μηνο που προηγήθηκε 
της έρευνας ανά υψηλότερο εκπαιδευτικό επίτευγμα, καθεστώτος απασχόλησης, κατηγορίας απασχόλησης, 
ηλικίας και μεταναστευτικό καθεστώς(%), 2011 
  

 

% 

Επίπεδο 
εκπαίδευσης 

ISCED 5-6 61.3 
ISCED 3-4 37.7 
ISCED 0-2 21.8 

Καθεστώς 
απασχόλησης 

Εργαζόμενος 48.6 
Άνεργος 26.9 

Ανενεργός 19.6 

Κατηγορία 
απασχόλησης 

Διευθυντές, επαγγελματίες, τεχνικοί και & συναφείς 
επαγγελματίες 64.1 

Διοικητικοί υποστηρικτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι 
εξυπηρέτησης και πωλητές 45.8 

Ειδικευμένοι Εργάτες 32.7 
Ανειδίκευτοι Εργάτες 28.3 

Ηλικία 

25-34 48.5 
35-44 44.0 
45-54 40.9 
55-64 26.6 

Μεταναστευτικό 
Μη-μετανάστης 40.6 
Μετανάστης ΕΕ 39.1 

Μετανάστης εκτός ΕΕ 35.2 
  % 

Πηγή: Eurostat (AES). Διαδικτυακός κωδικός δεδομένων: trng_aes_101, trng_aes_102, trng_aes_103, trng_aes_104 (εξαγωγή 
δεδομένων Σεπτέμβριος 2014). Η εξαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με τη συμμετοχή σύμφωνα με το 
μεταναστευτικό καθεστώς έγινε από την Eurostat. 

Επεξηγηματική υποσημείωση 
Tο σχεδιάγραμμα αναφέρεται στην μέση εκτιμώμενη συμμετοχή στην ΕΕ. 

Τα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή ανά εκπαιδευτικό επίτευγμα δείχνουν ότι ενώ το 61,3% των 
ενηλίκων που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση συμμετέχει στη δια βίου μάθηση, μεταξύ 
αυτών που έχουν μια ενδιάμεσου επιπέδου πιστοποίηση σαν υψηλότερο εκπαιδευτικό τους επίτευγμα, 
το ποσοστό συμμετοχής είναι μόλις 37,7%. Για όσους δε, έχουν φτάσει μόνο ως τη συμπλήρωση της 
χαμηλότερης κλίμακα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 21,8%. 
Παρόμοιες ανομοιότητες εμφανίζονται και σε σχέση με τη καθεστώς απασχόλησης: οι απασχολούμενοι 
είναι πολύ πιθανότερο να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με τους άνεργους ή 
τους οικονομικά ανενεργούς (το ποσοστό συμμετοχής για τις τρεις κατηγορίες είναι 48,6%, 26,9% και 
19,6% αντίστοιχα). Η επαγγελματική κατηγορία είναι άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας συμμετοχής 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πράγματι, άτομα σε θέση που θεωρείται «ως απασχόληση 
ανώτερων δεξιοτήτων» (7), είναι πολύ πιθανότερο να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
σχέση με άλλους που ανήκουν σε εργασίες χαμηλότερων δεξιοτήτων (ποσοστό συμμετοχής της τάξης 
του 64,1% για διευθυντικά στελέχη, επαγγελματίες, τεχνικούς και συναφή επαγγέλματα σε αντιδιαστολή 

                                                      
(7) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χαρτογράφηση των κύριων ομάδων της ISCO-08 ανά επίπεδα δεξιοτήτων, 

βλέπε ILO 2012, σελ. 14. 
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με ποσοστά 28,3% και 32,7% για επαγγέλματα στοιχειώδους εκπαίδευσης και ειδικευμένους 
χειρώνακτες εργάτες αντίστοιχα). Η ηλικία είναι επίσης ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας 
συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, με σημαντική μείωση συμμετοχής σε μαθησιακές δραστηριότητες μετά 
την ηλικία των 55 (π.χ. η συμμετοχή αγγίζει το 48,5% για το την ηλικιακή ομάδα 25-34 σε σχέση με το 
26,6% για όσους ανήκουν στην ηλικία 55-64). Αυτό εν μέρει μπορεί να εξηγηθεί από τη μειωμένη 
δραστηριότητα στην αγορά εργασίας για πιο ηλικιωμένα άτομα, κάτι που συνεπάγεται απουσία 
περαιτέρω εκπαίδευσης που χρηματοδοτείται από τον εργοδότη (8). Η γέννηση σε μια ξένη χώρα, 
επηρεάζει τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε περιορισμένο μόνο βαθμό, ιδίως αν το 
άτομο έχει γεννηθεί σε κάποια χώρα της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο ποσοστό συμμετοχής του 
γηγενή πληθυσμού είναι 40,6% σε σύγκριση με το 39,1% των γεννημένων στο εξωτερικό πολιτών της 
ΕΕ και 35,2% για τους γεννημένους εκτός χωρών μελών της ΕΕ. 

Τέλος, η συμμετοχή ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σχετίζεται στενά με τα επίπεδα 
δεξιοτήτων. Η έρευνα για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC) αποκαλύπτει ότι ενήλικες με χαμηλό 
επίπεδο βασικών δεξιοτήτων είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
σχέση με άλλους με υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων. Ενώ αυτό το γενικό μοτίβο ισχύει σε όλες τις 
χώρες, όταν, ωστόσο, λαμβάνεται υπόψη ένα συγκεκριμένο επίπεδο επάρκειας, παρατηρούνται 
ενδιαφέρουσες δια-κρατικές διαφορές. Για παράδειγμα, όταν η έρευνα επικεντρώνεται σε ενήλικες με 
επίδοση αλφαβητισμού κάτω του Επιπέδου 1 (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την 
επεξηγηματική σημείωση του σχεδιαγράμματος 1.3), παρατηρείται ότι η συμμετοχή τους στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά το 12μηνο που προηγήθηκε της έρευνας PIAAC παρουσιάζει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Τα υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη συγκεκριμένη ομάδα κατεγράφησαν στη Νορβηγία (50,9%), και 
ακολουθούσαν η Σουηδία (41,7%), οι Κάτω Χώρες (40,8%), η Δανία (38,9%) και η Φινλανδία (36,5%). 
Σε αντιδιαστολή, στη Σλοβακία και την Πολωνία, η συμμετοχή των ενηλίκων με αποτελέσματα στις 
επιδόσεις αναλφαβητισμού κάτω από το Επίπεδο 1 ήταν μόνο 7% και 9,8% αντίστοιχα. Τα παραπάνω 
δεδομένα σχετίζονται στενά με το κενό συμμετοχής που υπάρχει μεταξύ ατόμων που πετυχαίνουν 
αποτελέσματα που κατατάσσονται στη χαμηλότερη και την υψηλότερη βαθμίδα επάρκειας. Στη 
Νορβηγία, για παράδειγμα, η διαφορά μεταξύ της συμμετοχής ατόμων με τα χαμηλότερα και τα 
υψηλότερα επίπεδα επάρκειας ως προς τον αλφαβητισμό, είναι μικρότερη από 30 ποσοστιαίες 
μονάδες (50,9% έναντι 77,8%), ενώ σε μερικές χώρες [Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Αυστρία, Πολωνία 
και Σλοβακία) είναι πάνω από 50 ποσοστιαίες μονάδες (OΟΣΑ 2013a, σελ. 208) (9). 

                                                      
(8) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή σε μαθησιακές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον 

εργοδότη, βλέπε τον ιστότοπο της Eurostat, διαδικτυακός κωδικός: trng_aes_121 (Προσπελάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 
2014). 

(9) Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ΟΟΣΑ 2013a, διαδικτυακός κωδικός: http://dx.doi.org/10.1787/888932902246 
(Προσπελάστηκε 7 Nοεμβρίου 2014). 

http://dx.doi.org/10.1787/888932902246
http://dx.doi.org/10.1787/888932902246
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Συμπεράσματα 

Το παρόν κεφάλαιο διερεύνησε δεδομένα που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ευρώπη 
και τη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ξεκινώντας με το 
εκπαιδευτικό επίτευγμα του ευρωπαϊκού ενήλικου πληθυσμού, αποδείχθηκε ότι περίπου 25% των 
ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου- το εκπαιδευτικό 
επίτευγμα που θεωρείται σήμερα ως βασικό προαπαιτούμενο για επιτυχή εισδοχή στην αγορά 
εργασίας και συνεχιζόμενη ικανότητα απασχόλησης. Επιπλέον, 6,5% των ενηλίκων δεν έχουν 
ολοκληρώσει κάποια τυπική μορφή εκπαίδευσης πέρα από την πρωτοβάθμια. Μεταξύ των χωρών της 
ΕΕ, οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από τα χαμηλά επίπεδα 
εκπαίδευσης μεταξύ των ενηλίκων. Η Τουρκία ως υποψήφια χώρα, έχει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 
ατόμων με χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού. Τα δεδομένα επίσης 
υποδεικνύουν ότι οι νεότεροι ενήλικες έχουν κατά μέσο όρο ένα σημαντικό υψηλότερο εκπαιδευτικό 
επίτευγμα σε σχέση με τον ηλικιακά μεγαλύτερο πληθυσμό. Παράλληλα, ο μη γηγενής πληθυσμός 
είναι, κατά μέσο όρο, λιγότερο καταρτισμένος σε σχέση με τους γηγενείς κατοίκους. 

Δεδομένα σχετικά με τις δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού δείχνουν ότι στις 17 χώρες που 
συμμετείχαν στον πρώτο γύρο της έρευνας PIAAC, το 19,9% και το 23,6% των ενηλίκων, διαθέτουν, 
χαμηλές δεξιότητες αλφαβητισμού και αριθμητισμού αντίστοιχα. Τα παρατηρούμενα μοτίβα 
συμπίπτουν συνήθως με δεδομένα σχετικά με το ανώτερο εκπαιδευτικό επίτευγμα του ενήλικου 
πληθυσμού. Όσον αφορά τις δεξιότητες ICT των ενηλίκων, τα δεδομένα δείχνουν ότι γύρω στο 30% 
των ενηλίκων στην ΕΕ διαθέτουν «πολύ χαμηλές» έως «καθόλου» δεξιότητες ICT. Σύμφωνα με τα 
δεδομένα της Eurostat, η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ενηλίκων με 
ανεπαρκείς δεξιότητες ICT. Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην ΕΕ θεωρούν ότι οι 
δεξιότητες ICT τους δεν ανταποκρίνονται επαρκώς / πλήρως στις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας/ στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση, υπάρχουν σημαντικές 
ανομοιότητες μεταξύ των χωρών. Ανεξάρτητα από την λαμβανόμενη υπόψη έρευνα (δηλ. είτε την 
Έρευνα της ΕΕ για το Εργατικό Δυναμικό είτε την Έρευνα για την Ενήλικη Εκπαίδευση) οι 
Σκανδιναβικές χώρες γενικά καταγράφουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Στον αντίποδα βρίσκονται 
αρκετά νεότερα κράτη-μέλη της ΕΕ (ιδίως η Βουλγαρία και η Ρουμανία) και η Ελλάδα, τόσο σε σχέση 
με την EU LFS όσο και με την AES. 

Τα δεδομένα της Έρευνας για την Εκπαίδευση ενηλίκων δείχνουν επίσης ότι η συμμετοχή στη δια βίου 
μάθηση καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, και κυρίως, το ανώτερο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό 
επίτευγμα, το καθεστώς απασχόλησης, η κατηγορία απασχόλησης, η ηλικία και οι δεξιότητες. Πιο 
συγκεκριμένα, διάφορες κατηγορίες ευάλωτων μαθητευομένων, για παράδειγμα άτομα χαμηλής 
κατάρτισης, άτομα σε απασχόληση χαμηλών δεξιοτήτων, οι άνεργοι και οι ανενεργοί, μεγαλύτερης 
ηλικίας και χαμηλότερων δεξιοτήτων άτομα – έχουν λιγότερες πιθανότητες συμμετοχής σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ενηλίκων. Αυτό συνιστά 
πρόκληση για τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς οι ενήλικοι που έχουν 
περισσότερο ανάγκη τη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση/ αυτού του είδους τα προγράμματα 
φαίνεται να έχουν τη μικρότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Το Κεφάλαιο 1 έδειξε ότι δεν έχουν καταφέρει όλες οι ομάδες ενηλίκων να επωφεληθούν εξίσου από 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διεθνείς έρευνες υποδεικνύουν αρκετούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση: ιδιαίτερα σημαντικοί είναι το 
εκπαιδευτικό επίτευγμα, το εργασιακό καθεστώς, η κατηγορία απασχόλησης, η ηλικία και οι 
δεξιότητες. Έγγραφα ευρωπαϊκής πολιτικής έχουν ήδη ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα, 
η ενημερωμένη Ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων (1) περιλαμβάνει σαφείς δεσμεύσεις 
για βελτίωση των ευκαιριών για ενήλικες που στερούνται βασικών δεξιοτήτων ή επαρκών 
πιστοποιήσεων (2). Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να εξεταστεί η έκταση στην οποία οι εθνικές 
ατζέντες πολιτικής έχουν ενσωματώσει αυτό το ζήτημα και, ειδικότερα, το κατά πόσον δεσμεύονται 
ανοιχτά ως προς την παροχή στήριξης σε ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή 
πιστοποιήσεων. 

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τη χάραξη πολιτικής για τον εν λόγω τομέα υπό διττή προοπτική. Η 
πρώτη ενότητα μελετά καίρια έγγραφα πολιτικής που έχουν εκδοθεί από κεντρικές αρχές την τελευταία 
πενταετία (δηλ. μεταξύ 2009 και 2014). Η δεύτερη ενότητα εξετάζει μερικά από τα κίνητρα χάραξης 
πολιτικής σε αυτό το πεδίο, με ιδιαίτερη μνεία να γίνεται στην επιρροή της Έρευνας για τις Δεξιότητες 
των Ενηλίκων (PIACC) στις εθνικές πολιτικές ατζέντες. 

2.1. Σημαντικές πολιτικές για τη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων και 
πιστοποιήσεων των ενηλίκων  

Ένας τρόπος εξέτασης της πολιτικής δέσμευσης για διευκόλυνση της πρόσβασης των ενηλίκων με 
χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
είναι μέσω της ανάλυσης των δεσμεύσεων που έχουν διατυπωθεί στα πρόσφατα έγγραφα 
ακολουθητέας πολιτικής. Συγκεκριμένα, έχει ενδιαφέρον η διερεύνηση του τύπου των εγγράφων όπου 
εμφανίζονται αυτές οι δεσμεύσεις, ο τρόπος διατύπωσης των δεσμεύσεων και οι στόχοι που θέτουν.  

Στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη, ζητήθηκε από τις χώρες να υποδείξουν 
ως τρία σημαντικά έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής που είχαν εκδοθεί εντός της τελευταίας 
πενταετίας και που αναφερόταν ρητά σε ευκαιρίες πρόσβασης για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο 
βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση 
περαιτέρω πιστοποιήσεων. Σε χώρες που είχαν να επιδείξουν περισσότερα τέτοιου τύπου έγγραφα 
ζητήθηκε να επιλέξουν τα τρία σημαντικότερα. Σε χώρες με πολιτικές αποκλειστικά αφιερωμένες στον 
αλφαβητισμό και τις βασικές δεξιότητες ενηλίκων ζητήθηκε να τις συμπεριλάβουν μεταξύ των τριών 
πιο σχετικών με το θέμα εγγράφων τους. Οι ζητούμενες πληροφορίες περιλάμβαναν τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα, τους στόχους, τις δράσεις, τα μέτρα αποτίμησης και τις πηγές χρηματοδότησης. 

Πριν γίνει αναφορά στα αποτελέσματα αυτής της άσκησης, πρέπει να εξηγηθούν οι περιορισμοί της. Ο 
πρώτος έγκειται στο ότι ζητήθηκε στις χώρες να επιλέξουν τα τρία σημαντικότερα έγγραφα 
ακολουθητέας πολιτικής. Αυτό συνεπάγεται ότι αν μια χώρα δεν ανέφερε ένα συγκεκριμένο τύπο 
εγγράφου (βλέπε σχεδιάγραμμα 2.1) αυτό δε σημαίνει ότι αυτός ο τύπος εγγράφου δεν υπάρχει (π.χ. 
μια εκστρατεία δια βίου μάθησης). Σημαίνει απλά ότι το εν λόγω έγγραφο ακολουθητέας πολιτικής δε 
θεωρείται ως ένα από τα τρία σημαντικότερα έγγραφα που εμπίπτουν στη σφαίρα της άσκησης 
αναφοράς. Ο δεύτερος περιορισμός έγκειται στην περίοδο αναφοράς της έρευνας, που κάλυπτε την 
τελευταία πενταετία, δηλαδή την περίοδο από το 2009 ως και το 2014. Συνεπάγεται ότι έγγραφα 
ακολουθητέας πολιτικής που είχαν εκδοθεί πριν από τη δεδομένη περίοδο δεν μπορούσαν να 
ληφθούν υπόψη, ακόμη και σε περιπτώσεις που αυτά ίσως εξακολουθούσαν να επηρεάζουν την 
εκπαιδευτική πρόβλεψη παροχής κατά την περίοδο αναφοράς. Αυτό το θέμα αναλύεται εκτενέστερα 
στην Ενότητα 2.1.3. 

                                                      
(1) Απόφαση του Συμβουλίου για μια ενημερωμένη Ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων, OJ C 372/1, 20.12.2011 
(2) Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μάθηση ενηλίκων στηρίζεται από τακτικές εκκλήσεις υποβολής προτάσεων 

που θα επιτρέπουν στις χώρες – μέσω του δικτύου των εθνικών συντονιστών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη – την 
υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση ώστε να βοηθήσουν στην αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου 
μάθηση. Στο πλαίσιο αυτών των εκκλήσεων, παρέχεται χρηματοδότηση για δραστηριότητες που εστιάζονται κυρίως στη 
στήριξη ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή ανεπαρκείς πιστοποιήσεις. 



Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Διευρύνοντας την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης 

30 

2.1.1. Δεσμεύσεις διατυπωμένες σε πρόσφατα έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής 
Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν ότι στα πρόσφατα έγγραφά τους ακολουθητέας 
πολιτικής δηλώνεται η στήριξη της πρόσβασης των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων 
ή πιστοποιήσεων σε ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους ή απόκτησης περαιτέρω 
πιστοποιήσεων. Η άσκηση αναφοράς δείχνει ότι αυτές οι δεσμεύσεις σε επίπεδο πολιτικής 
εντοπίζονται σε διαφορετικούς τύπους εγγράφων με διαφορετικούς τομείς εστίασης το καθένα. Μπορεί 
να εντοπιστούν σε έγγραφα στρατηγικής αφιερωμένης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, που 
περιλαμβάνουν στρατηγικές αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων, στρατηγικές δια βίου μάθησης, 
στρατηγικές σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων ή άλλα καθοδηγητικά έγγραφα που αναφέρονται σε 
διάφορα πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πέραν του τομέα της εκπαίδευσης, οι κεντρικές αρχές 
συχνά ρυθμίζουν αυτά τα θέματα στο πλαίσιο οικονομικών μεταρρυθμίσεων, ή πιο συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο στρατηγικών απασχόλησης. Επιπλέον, οι χώρες τείνουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε 
ομάδες ατόμων (όπου η έλλειψη δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική) όπως 
είναι οι άνεργοι, οι νέοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργάτες, οι μετανάστες ή οι εθνικές μειονότητες (βλέπε 
σχεδιάγραμμα 2.1, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε έγγραφο ακολουθητέας 
πολιτικής, βλέπε τον κωδικό του στο Παράρτημα 1). 

Σχεδιάγραμμα 2.1: Τύποι πρόσφατων εγγράφων ακολουθητέας (που εκδόθηκαν μεταξύ 2009 και 2014) που 
αναφέρονται στην πρόσβαση σε ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων ή απόκτηση περαιτέρω πιστοποιήσεων για 
ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων 

Έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής 
αφιερωμένα στον αλφαβητισμό και τις 

βασικές δεξιότητες 
BEnl1, DE1, IE2, MT3, NL1, AT2, 

UK-SCT1, UK-SCT3 

         

  
Τομέας εκπαίδευσης και κατάρτισης 

  

    
         

           
           

Έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής για τη 
δια βίου μάθηση και δια βίου 

προσανατολισμό 
BEde1, BG1, EE2, EL1, EL2, ES1, FR1, 
FR3, CY1, LU1, HU1, AT1, PL1, SK1, 

SK2, FI2, TR2 

 Έγγραφο ακολουθητέας πολιτικής για την 
εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 

BEde3, BEnl2, EE1, IE1, IT2, IT3, LT2, 
SI1, UK-ENG2, UK-WLS2, UK-SCT2, IS1 

 Άλλα έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής 
σχετικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση 

CZ1, DK1, HR1, LV2, LT1, MT1, MT2, 
RO1, FI1, LI1, NO1, NO2, TR3 

           
Προγράμματα εθνικής ανάπτυξης και 

μεταρρύθμισης 
BG2, BG3, DK2, EE3, HR2, IT1, CY2, 

CY3, LV1, LV3, LU2, PT1, PT3, IS2, TR1 

         

         

           Έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής 
σχετιζόμενα με τη απασχόληση 

BEde2, BEfr1, BEfr3, BEnl3, ES2, PT2, 
SI3, UK-ENG1, UK-ENG3, UK-WLS1, 

UK-NIR1 

         

         
  

Τομείς πέρα από την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση 

  
      

Έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής που 
απευθύνονται στους νέους και σε 

μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες 
BEfr2, ES3, FR2, PL2, PL3, FI3 

    

         

         
           

Έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής που 
απευθύνονται σε μετανάστες και εθνικές 

μειονόητες 
HU2, SI2, LI2, NO2 

         

         

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Ζητήθηκε από τις χώρες να υποδείξουν ως τρία από τα σημαντικότερα έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής τους. Το 
σχεδιάγραμμα συνεπώς αναφέρει την κάθε χώρα ως τρεις φορές, ανάλογα με τον αριθμό εγγράφων που υπέδειξε η εκάστοτε 
χώρα. Το ευρετήριο όλων των εγγράφων ακολουθητέας πολιτικής που αναφέρθηκαν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1. 
Το σχεδιάγραμμα χρησιμοποιεί την προσέγγιση «βέλτιστης καταλληλότητας», που σημαίνει ότι ένα έγγραφο ακολουθητέας 
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πολιτικής που θα μπορούσε δυνητικά να τοποθετηθεί σε διάφορες κατηγορίες, έχει τοποθετηθεί στην κατηγορία που ταιριάζει 
καλύτερα στο περιεχόμενό του, στις επιδιώξεις και στους στόχους του. 

Υποσημείωση για συγκεκριμένη χώρα 
Σουηδία: Η χώρα ανέφερε πως δεν διέθετε κανένα σχετικό έγγραφο ακολουθητέας πολιτικής που να είχε εκδοθεί κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω πενταετίας (δηλαδή μεταξύ του 2009 και του 2014) όπου να υπάρχει ρητή αναφορά σε ευκαιρίες 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης περαιτέρω πιστοποιήσεων για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή 
πιστοποιήσεων. Κατά συνέπεια, δεν αναφέρεται στο σχεδιάγραμμα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ένα νέο πρόγραμμα 
σπουδών κοινοτικής εκπαίδευσης για ενήλικες εισήχθη το 2013 (βλέπε τον σύνδεσμο στο Παράρτημα 1). Μεταξύ άλλων 
θεματικών τομέων, το πρόγραμμα σπουδών αναφέρεται και σε βασικές δεξιότητες και ικανότητες- κλειδιά, χωρίς ωστόσο να 
γίνεται ρητή αναφορά σε ενήλικες χαμηλού επιπέδου βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων. 

Με βάση τα πρότυπα του σχεδιαγράμματος 2.1, στο υπόλοιπο κομμάτι της παρούσας ενότητας 
παρέχεται περαιτέρω ανάλυση κάθε κατηγορίας εγγράφων πολιτικής, περιγράφοντας τις ποιοτικές 
επιδιώξεις τους και τους ποσοτικούς τους στόχους. Το κείμενο δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους τους 
στόχους όπου γίνεται ρητή αναφορά σε ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων και/ ή 
πιστοποιήσεων. Θα αναφέρονται και σχετικά παραδείγματα, ενδεικτικά των παρατηρούμενων μοτίβων. 

Έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής αφιερωμένα αποκλειστικά στον αλφαβητισμό και τις βασικές 
δεξιότητες 

Μεταξύ των εγγράφων ακολουθητέας πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που εκδόθηκαν 
μεταξύ του 2009 και του 2014, σε κάποιες χώρες ορισμένα εξ αυτών ήταν αποκλειστικά αφιερωμένα 
στον αλφαβητισμό και τις βασικές δεξιότητες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δύο στρατηγικές που 
αναφέρονται ρητά στον αλφαβητισμό ενηλίκων και στις βασικές δεξιότητες, και συγκεκριμένα τη 
Συμφωνία για μια από «Κοινού Εθνική Στρατηγική για τον Αλφαβητισμό και τις Βασικές Δεξιότητες των 
Ενηλίκων στη Γερμανία 2012-2016» (Γερμανία) και τον «Αλφαβητισμό Ενηλίκων στη Σκωτία 2020: 
Στρατηγικός Προσανατολισμός» (Ηνωμένο Βασίλειο- Σκωτία). Αν και δεν αναφέρεται σαφώς ως μια 
«στρατηγική αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων», η «Αυστριακή Πρωτοβουλία για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων» εμπίπτει επίσης σε αυτή την κατηγορία καθώς περιγράφει ένα πλαίσιο ακολουθητέας 
πολιτικής για την πρόβλεψη παροχής προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες (μαθήματα που 
παρέχουν βασικές δεξιότητες ή που οδηγούν στην ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης). Τέσσερις χώρες, ή περιφέρειες χωρών, εξέδωσαν ευρύτερης κλίμακας στρατηγικές 
αλφαβητισμού με ρητές αναφορές στον ενήλικο πληθυσμό. Αυτές είναι η Φλαμανδική Κοινότητα του 
Βελγίου (Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Αύξηση των Επιπέδων Αλφαβητισμού 2012-2016), η Μάλτα 
(Εθνική Στρατηγική Αλφαβητισμού για όλους στη Μάλτα και το Γκότζο 2014-2019), οι Κάτω Χώρες 
(Σχέδιο Δράσης κατά του Αναλφαβητισμού 2012-2015) και το Ηνωμένο Βασίλειο – Σκωτία (Σχέδιο 
Δράσης για τον Αλφαβητισμό: Ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των επιπέδων αλφαβητισμού στη 
Σκωτία 2012-2015).Τέλος, οι κεντρικές αρχές στην Ιρλανδία εξέδωσαν μια αναθεώρηση το 2013 για 
ενημέρωση και για το σχεδιασμό των μελλοντικών πολιτικών με βάση την πρόβλεψη παροχής για τον 
αλφαβητισμό ενηλίκων (Αναθεώρηση της χρηματοδοτούμενης από το ALCES Πρόβλεψης Παροχής για 
τον Αλφαβητισμό). 

Οι επιδιώξεις που διατυπώνονται στα έγγραφα πολιτικής για τον αλφαβητισμό και την ανάπτυξη 
βασικών δεξιοτήτων διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, ενώ η αυστριακή 
στρατηγική εστιάζει στην πρόβλεψη μαθημάτων βασικών δεξιοτήτων και προγραμμάτων για την 
ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γερμανική στρατηγική αναφέρεται σε μια 
ευρύτερη σειρά μέτρων, που περιλαμβάνουν την προετοιμασία κύκλου μαθημάτων και υπηρεσιών 
προσανατολισμού, την υιοθέτηση δραστηριότητες ενημέρωσης, όπως επίσης και την παροχή στήριξης 
για ερευνητικές δραστηριότητες. Ανεξαρτήτως των μέτρων που καλύπτονται, οι πληροφορίες που 
δίδονται από τις χώρες υποδεικνύουν ότι οι στρατηγικές αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων είναι 
συχνά πρωτοβουλίες που περικλείουν πολλούς επιμέρους τομείς και που μπορεί να εμπερικλείουν και 
κοινωνικούς εταίρους ή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς. Η γερμανική 
στρατηγική είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης καθώς συνδυάζει μέτρα και πόρους που 
εμπλέκουν κάπου δώδεκα διαφορετικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι κεντρικές αρχές, 
εκπρόσωποι των 16 Länder, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά ιδρύματα, ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, 
οργανισμοί/ ιδρύματα, κτλ. Παρομοίως, η στρατηγική για τον αλφαβητισμό της Φλαμανδικής Κοινότητας 
του Βελγίου εμπλέκει όχι μόνο τον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά επίσης και αυτούς της πρόνοιας, του 
πολιτισμού και της απασχόλησης. Το χτίσιμο καλά δομημένων συνεργασιών είναι ένας από τους 
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κύριους στόχους της. Η αυστριακή στρατηγική είναι μια από κοινού πρωτοβουλία των Länder – Bund, 
αντλώντας πόρους από τα ομοσπονδιακά κρατίδια από τη μια και από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο 
από την άλλη, καθένα από τα οποία καλύπτει το 50% του συνολικού κόστους. 

Μεταξύ των εγγράφων πολιτικής που εμπίπτουν στην κατηγορία των αφιερωμένων στον αλφαβητισμό 
και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στρατηγικών, η αυστριακή στρατηγική είναι φαινομενικά η μόνη 
που θέτει μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους. Η στρατηγική προσδιορίζει ποσοτικά το συνολικό ενήλικο 
πληθυσμό που στερείται βασικών δεξιοτήτων στους 50 000 ανθρώπους και τον πληθυσμό που δε 
διαθέτει απολυτήριο κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 280.000 περίπου άτομα. Κατά την 
περίοδο 2012-2014, η στρατηγική στοχεύει στην πρόβλεψη παροχής μαθημάτων για την απόκτηση 
βασικών δεξιοτήτων σε 3.400 ενήλικες και την πρόβλεψη παροχής μαθημάτων με στόχο την 
ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 2.400 άτομα.  

Στρατηγικές δια βίου μάθησης ή εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, και άλλα έγγραφα 
ακολουθητέας πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση  

Περίπου οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν διατυπώσει τις πρόσφατες δεσμεύσεις πολιτικής τους σε 
στρατηγικές δια βίου μάθησης ή δια βίου προσανατολισμό, ή σε νομοθεσία για τη δια βίου μάθηση. 
Επιπλέον, σε αρκετές χώρες ή σε περιφέρειες χωρών, οι δεσμεύσεις δηλώνονται σε έγγραφα 
ακολουθητέας πολιτικής ή σε νομοθεσία που εστιάζουν αποκλειστικά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
ενηλίκων. Το περιεχόμενο των εγγράφων που ταξινομούνται σε αυτές τις δύο ξεχωριστές κατηγορίες 
μπορεί εν μέρει να αλληλεπικαλύπτεται, λόγω του ότι η εκάστοτε εθνική αντίληψη σχετικά με τις 
διαφορές μεταξύ δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (κάποιες χώρες, για 
παράδειγμα, χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς με την ίδια έννοια) διαφέρει. Για παράδειγμα, ενώ στη 
Σλοβακία το πλαίσιο στρατηγικής και νομοθεσίας για τη δια βίου μάθηση εστιάζει στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση ενηλίκων, η πολιτική στην Εσθονία διαχωρίζει το πλαίσιο δια βίου μάθησης που αναφέρεται 
σε μάθηση καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής, από τα έγγραφα πολιτικής που είναι ειδικά αφιερωμένα στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Πέρα από τις γενικές στρατηγικές για τη δια βίου μάθηση και την 
εκπαίδευση ενηλίκων, δώδεκα χώρες αναφέρονται σε άλλες εκπαιδευτικές και/ οι ερευνητικές 
στρατηγικές. Αυτές ποικίλουν από γενικές εθνικές στρατηγικές για την εκπαίδευση και/ ή την έρευνα 
(Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία), έως στρατηγικές για την 
πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (Μάλτα) ή για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Δανία). 

Ενώ τα παραπάνω έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, η 
πραγματική τους επίδραση στους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων 
δεν είναι πάντοτε εμφανής. Συγκεκριμένα, οι στρατηγικές δια βίου μάθησης τείνουν να στηρίζουν 
γενικότερα μέτρα που απευθύνονται στο σύνολο των ενηλίκων και κατά συνέπεια δυσχεραίνει ο 
εντοπισμός εξειδικευμένων δράσεων που απευθύνονται αποκλειστικά στα άτομα χαμηλού επιπέδου 
βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων. Ωστόσο, όταν λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρόσφατη 
νομοθεσία, τα εξειδικευμένα μέτρα είναι πιο ευδιάκριτα. Για παράδειγμα, στη Φλαμανδική Κοινότητα 
του Βελγίου, η Κοινοβουλευτική Πράξη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (οριστική έγκριση το 2014) 
δηλώνει την επίσημη κυβερνητική πρόθεση για συνέχιση της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών 
κέντρων βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Centra voor Basiseducatie) και των κέντρων εκπαίδευσης 
ενηλίκων (Centra voor Volwassenenonderwijs) – τα κέντρα βασικής εκπαίδευσης απευθύνονται 
αποκλειστικά σε ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων. Στην Ισλανδία, η 
Πράξη Εκπαίδευσης Ενηλίκων του 2010 παρέχει ένα νομικό υπόβαθρο για αναβάθμισης της 
οικονομικής στήριξης σε προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρομοίως, στη Ρουμανία, ο Εθνικός Νόμος για την 
Εκπαίδευση του 2011 καθιερώνει σταθερή δημόσια στήριξη σε προγράμματα «δεύτερης ευκαιρίας» 
που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Είναι σπάνιο φαινόμενο οι ποσοτικοί στόχοι που εστιάζουν αποκλειστικά σε ενήλικες με χαμηλό 
επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων. Μεταξύ των εγγράφων πολιτικής αυτής της 
κατηγορίας, πολύ λίγα περιλαμβάνουν σαφή στόχευση. Η αυστριακή στρατηγική δια βίου μάθησης 
(Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης, Αυστρία-LLL 2020) περιλαμβάνει ως στόχο την αύξηση του ποσοστού 
εργαζομένων με χαμηλό επίπεδο τυπικών προσόντων που καταρτίζονται κατά τη διάρκεια 
πληρωμένων ωρών εργασίας, από 5,6% το 2007 σε ένα τουλάχιστον 15% το 2020. Στη Γαλλία, 
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σύμφωνα με το Νόμο Προσανατολισμού και Δια Βίου Μάθησης, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
εκπαίδευση και κατάρτιση 500.000 περισσότεροι ενήλικες εργαζόμενοι σε θέσεις χαμηλού επιπέδου 
προσόντων κάθε χρόνο. Η Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2020 της Εσθονίας δηλώνει ότι το ποσοστό 
των ενηλίκων με γενική μόνο παιδεία (δηλ. χωρίς επαγγελματική κατάρτιση) δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 25% ως το 2020. Επίσης δηλώνει ότι, ως το ίδιο έτος, 80% των ατόμων ηλικίας 16-74 
θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες πληροφορικής. Στη Σλοβενία, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Δημοκρατίας της Σλοβενίας από το 2013-2020 ορίζει ότι το ποσοστό των 
ατόμων πάνω των 15 ετών με μη ολοκληρωμένη βασική εκπαίδευση (κατώτερη δευτεροβάθμια), θα 
πρέπει να μειωθεί από το 4,4% το 2011 στο 2,2% ως το 2020) (3). 

Είναι επίσης αρκετά συχνό το φαινόμενο οι χώρες να δηλώνουν γενικές προθέσεις βελτίωσης των 
προβλέψεων παροχής αλλά να μην αναφέρονται σε συγκεκριμένους αριθμούς είτε αναφορικά με την 
υπάρχουσα κατάσταση είτε σχετικά με τους επιδιωκόμενους στόχους. Για παράδειγμα, στην Κροατία, 
ο «Στρατηγικός Σχεδιασμός του Υπουργείου Επιστημών, Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 2013- 2015», 
προτείνει την αύξηση του αριθμού ενηλίκων στα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες 
(Osnovna Skola za odrasle) και του αριθμού των ενηλίκων στους οποίους δίνεται επιχορήγηση για 
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα απόκτησης βασικών δεξιοτήτων ή πρώτης πιστοποίησης. 
Αν και αυτό από μόνο του αποτελεί μια σημαντική πολιτική δέσμευση, η στρατηγική δεν περιέχει καμία 
σαφή ποσοτική αναφορά σχετικά με τους στόχους της. 

Τέλος, μέσα σε έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, 
αρκετές χώρες αναφέρονται σε γενικούς στόχους, και συγκεκριμένα τους εθνικούς τους στόχους σε 
σχέση με τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς, σύμφωνα με τον οποίο το 15% των ενηλίκων θα έπρεπε 
να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ως το 2020 (4). Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
φιλοδοξίες της κάθε χώρας εξαρτώνται και από την τρέχουσα κατάστασή τους (για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση σε όλη την Ευρώπη, βλέπε το σχεδιάγραμμα 1.5 
στο Κεφάλαιο 1). Για παράδειγμα, ενώ η Βουλγαρία έχει θέσει ως στόχο συμμετοχή της τάξης του 5% 
μόνο ως το 2020 (Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2014-2020), η Λιθουανία στοχεύει στο 12% 
(Κρατική Εκπαιδευτική Στρατηγική για το 2013-2022), η Λετονία στο 15% (Γενικές Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης για το 2014-2020), η Σλοβενία στο 19% (Στρατηγικός 
Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας για το 2013-2020), η 
Ισπανία, η Εσθονία και η Αυστρία στο 20% (Σχέδιο Δράσης για τη Δια Βίου Μάθηση, Στρατηγική για τη 
Δια Βίου Μάθηση 2020 και Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση- Αυστρία- LLL 2020, αντίστοιχα) και η 
Φινλανδία στο 27% (Αναπτυξιακός Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση και την Έρευνα 2011-2016). 
Παράλληλα με τον στόχο που σχετίζεται με τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς για τη συμμετοχή των 
ενηλίκων στη δια βίου μάθηση, η Φινλανδία είχε ένα στόχο συμμετοχής της τάξης του 60% για το 
προηγούμενο 12μηνο και 80% για την πενταετία του προγράμματος (Αναπτυξιακός Σχεδιασμός για 
την Εκπαίδευση και την Έρευνα 2011-2016).  

Εθνικά προγράμματα ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων  

Ενώ οι παραπάνω ενότητες εξέτασαν από κοινού έγγραφα πολιτικής με εξειδικευμένη εστίαση στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι επόμενες ενότητες μελετούν πολιτικές με ευρύτερο πλάνο. 
Συγκεκριμένα, δώδεκα περίπου χώρες δηλώνουν τη δέσμευσή τους προς τους ενήλικες χαμηλού 
επιπέδου δεξιοτήτων και προσόντων στα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης και μεταρρύθμισής τους. 
Αυτά τα έγγραφα πολιτικής συχνά συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2010) (5) αλλά κάποιες χώρες αναφέρουν εθνικές πρωτοβουλίες που προχωρούν πέρα 
από τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην Ευρώπη 2020. 

                                                      
(3) Οι αριθμοί αναφέρονται σε εθνικά στατιστικά δεδομένα, και όχι στα δεδομένα του Κεφαλαίου 1, σχεδιάγραμμα 1.1 
(4) Αποφάσεις του Συμβουλίου της 12ης Μαίου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για ευρωπαϊκή συνεργασία στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΚ 2020). OJ C 119, 28.5.2009. Ο δείκτης αναφέρεται στην περίοδο των τεσσάρων 
εβδομάδων που προηγήθηκαν της έρευνας 

(5) Η στρατηγική Ευρώπη 2020 περιλαμβάνει στόχους σε διάφορους τομείς, και συγκεκριμένα στην απασχόληση, την έρευνα 
και την ανάπτυξη, το κλίμα/ ενέργεια, την εκπαίδευση και τη φτώχεια. Σε σχέση με την εκπαίδευση, η στρατηγική δηλώνει 
ότι ως το 2020 το ποσοστό όσων εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι μικρότερο του 10% και 
τουλάχιστον το 40% της νεότερης γενιάς θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, βλέπε: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (Προσπελάστηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2014). 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Κατά συνέπεια, οι επιδιώξεις και οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι στους οποίους αναφέρονται οι χώρες 
είναι στενά συνδεδεμένοι με αυτούς της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αυτό συνεπάγεται ότι οι χώρες 
συχνά αναφέρουν τους εθνικούς τους στόχους σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, την 
ανώτερη εκπαίδευση και/ ή την απασχόληση, παράλληλα με τους στόχους που βασίζονται στις 
συστάσεις της ΕΕ για την εκάστοτε χώρα (6). 

Μεταξύ των εγγράφων ακολουθητέας πολιτικής που δε συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική Ευρώπη 
2020 είναι η το στρατηγικό πλαίσιο της Δανίας για την ανάπτυξη της οικονομίας, που συνίσταται σε 
πέντε ξεχωριστές συμφωνίες (τις Συμφωνίες του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού). Σε διάφορα σημεία του 
πλαισίου γίνονται αναφορές στην εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός 
ποσοτικοποιημένου στόχου αύξησης του αριθμού συμμετεχόντων ενηλίκων σε προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 160.000 μεταξύ του 2014 και του 2018. 

Πέρα από τις χώρες της ΕΕ, η Ισλανδία αναφέρεται στη δήλωση κυβερνητικής πολιτικής της για την 
οικονομία και την κοινότητα (Ισλανδία 2020), η οποία περιλαμβάνει ένα στόχο μείωσης του ποσοστού 
των Ισλανδών ηλικίας 25-64 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση από 30% σε 10% ως το 2020. 

Έγγραφα πολιτικής σχετικά με την απασχόληση 

Αρκετές χώρες εκφράζουν τις δεσμεύσεις τους σε έγγραφα πολιτικής που καλύπτουν θέματα 
απασχόλησης. Αυτό γιατί οι ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων και τα άτομα χωρίς 
επαρκές επίπεδο πιστοποιήσεων είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αγορά 
εργασίας. Οι επιδιώξεις και οι στόχοι που δηλώνονται σε έγγραφα αυτού του τύπου αναφέρονται 
κυρίως στην εκπαίδευση και κατάρτιση άνεργων ενηλίκων. 

Όπως και τα έγγραφα που χαρακτηρίζονται ως «στρατηγικές απασχόλησης», κι αυτή η κατηγορία 
περιλαμβάνει καθοδηγητικά έγγραφα που καλύπτουν ένα μεγαλύτερο εύρος θεμάτων αλλά όπου 
προέχει η προοπτική της απασχόλησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, στρατηγικές 
(ανάπτυξης) δεξιοτήτων έχουν υιοθετηθεί στα διάφορα μέρη της χώρας, και συγκεκριμένα στην Αγγλία 
(Ακριβής και Άμεση Ανταπόκριση στις Δεξιότητες, Δεξιότητες για Βιώσιμη Ανάπτυξη), την Ουαλία 
(Δήλωση Ακολουθητέας Πολιτικής για τις Δεξιότητες) και τη Βόρεια Ιρλανδία (Επιτυχία μέσω των 
Δεξιοτήτων: Μεταμορφώνοντας το Μέλλον). Αυτές οι στρατηγικές παρέχουν χρηματοδότηση σε 
προγράμματα ως το Επίπεδο 2 και/ ή 3 του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποιήσεων (NQF)/ Πλαίσιο 
Πιστοποιήσεων και Ακαδημαϊκών Μονάδων (QCF) (7) για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων 
και βασικών δεξιοτήτων, και εστιάζουν κυρίως στη στήριξη νεότερων ενηλίκων χαμηλών τυπικών 
προσόντων. Μεταξύ αυτών των στρατηγικών, μόνο η στρατηγική της Βόρειας Ιρλανδίας (Επιτυχία 
μέσω των Δεξιοτήτων: Μεταμορφώνοντας το Μέλλον) θέτει συγκεκριμένους ποσοτικοποιημένους 
στόχους. Ωστόσο, αυτοί οι στόχοι σχετίζονται περισσότερο με το ποσοστό απασχόλησης αυτών των 
ομάδων κι όχι τόσο με την αύξηση της συμμετοχής τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Συγκεκριμένα, η στρατηγική επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό των απασχολούμενων 
ατόμων με δεξιότητες Επιπέδου 2 και πάνω στο 84-90% ως το 2020 (από την αφετηρία του 71,2% το 
2008), και των απασχολούμενων Επιπέδου 3 και πάνω στο 68-76% ως το 2020 (από την αφετηρία 
του 55,6% το 2008).  

Έγγραφα πολιτικής για τη νεολαία και  τους μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες 

Το περιεχόμενο των καθοδηγητικών εγγράφων που εκπονήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των 
νέων σχετίζεται άμεσα με την παραπάνω κατηγορία πολιτικών. Πράγματι, πολιτικές που εστιάζουν στις 
ανάγκες των νέων συχνά αναφέρονται ρητά και σε θέματα απασχόλησης. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, η 
                                                      
(6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις σε κάθε κράτος μέλος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 

με το εν λόγω θέμα, βλέπε http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (Προσπελάστηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2014). 
(7) Το Εθνικό Πλαίσιο Πιστοποιήσεων (NQF) και το Πλαίσιο Πιστοποιήσεων και Ακαδημαϊκών Μονάδων (QCF) συνυπάρχουν 

στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία και τα δυό του καλύπτουν τις περισσότερες γενικές και επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις. Και τα δύο πλαίσια είναι οργανωμένα με το ίδιο σύστημα εννέα επιπέδων που είναι σχεδιασμένο να 
στηρίζει την ανέλιξη μεταξύ των επιμέρους επιπέδων όλων των εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων και των 
ενηλίκων: από το Επίπεδο Αρχαρίου (που υποδιαιρείται περαιτέρω σε επίπεδο Αρχάριο Επίπεδο1, 2 και 3 για τη στήριξη 
εκπαιδευόμενων που έχουν ανάγκη βασικών δεξιοτήτων) ως τη βαθμίδα 8. Οι πιστοποιήσεις που υπάγονται στα δύο 
πλαίσια παρέχονται από ανεξάρτητους οργανισμούς. Το Δεκέμβριο του 2014 ανακοινώθηκε ότι τα ρυθμιστικά 
προαπαιτούμενα για το QCF θα αποσύρονταν από το καλοκαίρι του 2015. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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περιφέρεια των Βρυξελλών σκοπεύει να δημιουργήσει επιπλέον ευκαιρίες απασχόλησης για 1.000 
νέους, θέσεις πρακτικής άσκησης για 2.000 νέους και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για 3.000 νέους. Θα 
παρέχει επίσης υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε επιπλέον 10.000 νέους (Σχέδιο 
Δράσης των Βρυξελλών: Εγγυήσεις για τη Νεολαία). Προτεραιότητα δίνεται σε νέους χαμηλών τυπικών 
προσόντων, που αντιπροσωπεύουν το 50% των νέων που αναζητούν εργασία στις Βρυξέλλες. 

Το θέμα της απασχόλησης είναι επίσης κυρίαρχο και όσον αφορά μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Για 
παράδειγμα, η Πολωνία αναφέρεται σε μια στρατηγική (Πρόγραμμα Αλληλεγγύης Μεταξύ των Γενεών: 
Μέτρα για την Ενίσχυση της Οικονομικής Δραστηριότητας μεταξύ Ατόμων ηλικίας 50+) που στοχεύει 
στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 55-60 από το 38,7% το 2012 στο 50% 
ως το 2020. Η στρατηγική επιδιώκει να πετύχει το στόχο εστιάζοντας στις δεξιότητες των μεγαλύτερης 
ηλικίας ατόμων, και περιλαμβάνει αναφορές για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων ατόμων άνω των 
50. Ωστόσο, άλλο ένα έγγραφο πολιτικής στην Πολωνία που επικεντρώνεται σε μεγαλύτερης ηλικίας 
άτομα (Κυβερνητικό Πρόγραμμα για την Κοινωνική Δραστηριότητα Ηλικιωμένων Πολιτών 2014-2020) 
αντιμετωπίζει από άλλη οπτική τις βασικές δεξιότητες. Στοχεύει στην αύξηση των επιλογών εκπαίδευσης 
για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα (άνω των 60) με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

Έγγραφα πολ ιτ ικής γ ια  μετανάσ τες κα ι  εθν ικές μειονότητες  

Δύο χώρες – η Νορβηγία και η Σλοβενία – αναφέρονται σε έγγραφα πολιτικής σχετικά με τον 
πληθυσμό των μεταναστών. Η Νορβηγία αναφέρεται σε μια λευκή βίβλο (Μια Ολοκληρωμένη πολιτική 
Ενσωμάτωσης: Διαφορετικότητα και Κοινότητα) που καλύπτει πρόβλεψη γλωσσικών δεξιοτήτων για 
τους μετανάστες όπως επίσης και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Παρομοίως, η 
Σλοβενία αναφέρεται σε μια στρατηγική για την παροχή σε όλους τους μετανάστες, ακόμη και σε 
αυτούς με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων, ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων (Στρατηγική για 
την Ίση Συμμετοχή των Μεταναστών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων). Η Ουγγαρία εστιάζει τις 
προσπάθειές της στον πληθυσμό των Ρομά (Εθνική Στρατηγική Ενσωμάτωσης των Ρομά). Κανένα 
από αυτά τα έγγραφα πολιτικής δεν περιλαμβάνει ποσοτικοποιημένους στόχους. 

2.1.2. Έλεγχος και αποτίμηση 
Περίπου στα τρία τέταρτα των εγγράφων πολιτικής που αναφέρθηκαν γίνεται ρητή αναφορά σε 
διεργασίες αποτίμησης της εφαρμογής των πρωτοβουλιών. Ενώ οι αποτιμήσεις που προηγούνται της 
εφαρμογής των στρατηγικών είναι σπάνιες, αυτές που γίνονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (δηλ. 
διαμορφωτικές αποτιμήσεις) ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση είναι σύνηθες φαινόμενο. Ωστόσο, το 
κατά πόσον έχουν προβλεφθεί διεργασίες αποτίμησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον 
έχει χορηγηθεί ειδική χρηματοδότηση για την εφαρμογή της πολιτικής και την επίτευξη των 
επιδιώξεων. Πολιτικές που δεν έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό τείνουν να υπόκεινται σε λιγότερο 
ενδελεχή αποτίμηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υπόκεινται καν (για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλέπε Παράρτημα 1). 

Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τον έλεγχο και την αποτίμηση είναι το γεγονός ότι τα 
έγγραφα πολιτικής σπανίως περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και σαφώς καθορισμένες επιδιώξεις και 
στόχους αναφορικά με ενήλικες χαμηλού επιπέδου βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων και τη 
συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ως εκ τούτου, ακόμη κι όταν υπάρχουν 
οι διεργασίες αποτίμησης, δεν ανταποκρίνονται απαραιτήτως στα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ομάδες – στόχοι της παρούσας έκθεσης. 

2.1.3. Κατανοώντας το περιεχόμενο των πρόσφατων δηλώσεων πολιτικής 
Οι δεσμεύσεις που περιέχονται στα έγγραφα πολιτικής που συζητήθηκαν προηγουμένως πρέπει να 
διαβαστούν και να ερμηνευθούν με προσοχή, έχοντας υπόψη μια σειρά υποκείμενων παραγόντων. 
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των μακροχρόνιων και ετερογενών 
θεσμοθετημένων πλαισίων των χωρών για παροχή και στήριξη της δια βίου μάθησης. Πράγματι, σε 
πολλές χώρες, πολλοί οργανισμοί και θεσμοθετημένες διευθετήσεις που βρίσκονται ακόμη σε 
λειτουργία, εγκαινιάστηκαν στα τέλη του προηγούμενου (19ου) αιώνα. Πιο πρόσφατα, τα πλαίσια 
στήριξης των σημερινών μαθησιακών ευκαιριών ενηλίκων δημιουργήθηκαν, σε πολλές χώρες, στα 
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τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές του 1970, μια περίοδο κατά την οποία οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων έδειξαν για πρώτη φορά ενδιαφέρον για την εκπαίδευση ενηλίκων και ήταν τότε που 
καθιερώθηκαν πολλές από τις σημερινές αρχές προσανατολισμού. Έκτοτε, αν και δεν είναι πάντοτε 
ξεκάθαρο, η εκπαίδευση ενηλίκων έχει καταστεί ένα θέμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος και σε τομείς 
εκτός της εκπαίδευσης, όπως η απασχόληση, η πρόνοια, η υγεία, ο εθελοντισμός και η συμμετοχή στα 
κοινά, η καινοτομία, η νεολαία, η μετανάστευση, η τοπική ανάπτυξη και άλλα. Με το ενδιαφέρον της 
χάραξης πολιτικής να στρέφεται στη δια βίου μάθηση στα μέσα στης δεκαετίας του 1990, η 
αδιαμφισβήτητη συνεισφορά της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων σε αυτούς τους τομείς 
δραστηριότητας αναγνωρίστηκε σταδιακά σε διάφορα καθοδηγητικά έγγραφα, με σημαντικές ωστόσο 
διαφοροποιήσεις ανά χώρα. 

Κατά δεύτερον, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες που αποτυπώνονται από τη συλλογή δεδομένων του 
Δικτύου Ευρυδίκη συχνά δημιουργούν το έργο τους πάνω στις βάσεις που τέθηκαν από πολιτικές που 
πρωτοεισήχθησαν στα τέλη του 1990 ή στις αρχές του 2000. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία πρόσφατων 
δεσμεύσεων πολιτικής δε συνεπάγεται απαραίτητα απουσία πολιτικής δέσμευσης. Για παράδειγμα, σε 
χώρες όπως η Σουηδία και η Νορβηγία, σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής βούλησης εφαρμόστηκαν 
μεταξύ του 2000 και των αρχών της περιόδου αναφοράς (δηλαδή το 2009) και συνεχίζουν να 
επηρεάζουν τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Επιπλέον, σε κάποιες χώρες, καίρια 
έγγραφα πολιτικής υιοθετήθηκαν λίγο πριν την περίοδο αναφοράς. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των 
Κάτω Χωρών όπου μια συνεχιζόμενη συμφωνία πολλών εταίρων που υιοθετήθηκε το 2007 – η 
Συμφωνία για τον Αναλφαβητισμό για την περίοδο 2007-2015 – στοχεύει σε μια μείωση του αριθμού 
των αναλφάβητων εργαζομένων από περίπου 420.000 το 2007 στο ανώτατο όριο των 168.000 ως το 
2015. Η Ιρλανδία υιοθέτησε επίσης μια στρατηγική το 2007 με την ονομασία «Οι Δεξιότητες του Αύριο: 
Προς μια Εθνική Στρατηγική Δεξιοτήτων», η οποία επιδιώκει να μειώσει των εργαζομένων χαμηλού 
επιπέδου πιστοποιήσεων (Βαθμίδες 1-3 του Εθνικού Πλαισίου Κατάρτισης) στο 7% ως το 2020 (από 
27% το 2005). Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσφατα έγγραφα 
ακολουθητέας πολιτικής συνεχίζουν το έργο τους πάνω στις βάσεις που έχουν τεθεί από 
προηγούμενες στρατηγικές (βλέπε Ενότητα 2.2.2 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές). 
Ωστόσο, μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των εγγράφων πολιτικής που υπάρχουν και της σημερινής 
επίδρασης στον σχεδιασμό πολιτικής που σχετίζεται με τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο κατάρτισης 
και άλλες ευάλωτες ομάδες δεν εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς της παρούσας έκθεσης. 

2.2. Διεθνείς έρευνες για τις δεξιότητες ενηλίκων και η επίδρασή τους στη 
χάραξη πολιτικής 

Έχουν γίνει επί μακρόν συζητήσεις για την επιρροή των διεθνών ερευνών σχετικά με τις δεξιότητες των 
ενηλίκων στην εκπαιδευτική πολιτική των ευρωπαϊκών χωρών. Οι σημερινές συζητήσεις για τη χάραξη 
πολιτικής έχουν κατά κύριο λόγο επηρεαστεί από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου 
γύρου της Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC) τον Οκτώβριο του 2013 (για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, βλέπε Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.3). Η 
παρούσα ενότητα ως εκ τούτου ερευνά την επιρροή αυτών των αποτελεσμάτων στη μελλοντική χάραξη 
πολιτικής των ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, πριν εξεταστεί αυτό το ζήτημα, είναι απαραίτητη μια 
ευρύτερη προσέγγιση του θέματος, και συγκεκριμένα η ενημέρωση σχετικά με το ποιες ευρωπαϊκές 
χώρες συμμετείχαν στις κύριες διεθνείς έρευνες σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων, και να ερευνηθεί 
το πώς οι παλαιότερες έρευνες επηρέασαν τη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη. 

2.2.1. Επισκόπηση των διεθνών και εθνικών ερευνών σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων 

Από τις αρχές του 1990, έχουν διεξαχθεί τρεις ευρείας κλίμακας διακρατικές έρευνες σχετικά με τις 
δεξιότητες ενηλίκων. Η πρώτη ήταν η «Διεθνής Έρευνα Αλφαβητισμού των Ενηλίκων» (IALS), που 
έλαβε χώρα μεταξύ του 1994 και του 1998. Η δεύτερη, γνωστή ως «Έρευνα Αλφαβητισμού και 
Δεξιοτήτων Ζωής των Ενηλίκων» (ALL), ολοκληρώθηκε την περίοδο μεταξύ του 2002 και του 2006 
Τέλος, ο πρώτος γύρος της έρευνας που ακολούθησε – της «Έρευνας για τις Δεξιότητες των 
Ενηλίκων» (PIACC) – έλαβε χώρα το 2011 και το 2012, και τα αποτελέσματα ήταν διαθέσιμα τον 
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Οκτώβριο του 2013. Ένας δεύτερος γύρος της PIAAC, που περιλαμβάνει επιπλέον χώρες, ξεκίνησε το 
2012 και θα συνεχιστεί ως το 2016. 

Παρ’ όλο που οι IALS, ALL και PIACC μοιράζονται ένα κοινό πλαίσιο σύλληψης και μια κοινή 
προσέγγιση στην αξιολόγηση των βασικών δεξιοτήτων (Thorn, 2009), καλύπτουν, ωστόσο, 
διαφορετικούς τομείς δεξιοτήτων. Η έρευνα IALS, για παράδειγμα, επικεντρωνόταν στην ανάγνωση 
πρόζας, εγγράφων και στον ποσοτικοποιημένο αλφαβητισμό, ενώ η έρευνα ALL κάλυπτε ανάγνωση 
πρόζας και εγγράφων, αριθμητισμό και επίλυση προβλημάτων (OΟΣΑ, 2013b). Το στοιχείο άμεσης 
αξιολόγησης της PIAAC περιλάμβανε στοιχεία αλφαβητισμού (με την έννοια της ανάγνωσης πρόζας 
και εγγράφων, όπως επίσης και ψηφιακών κειμένων), αριθμητισμό και επίλυση προβλημάτων εντός 
ενός τεχνολογικά ανεπτυγμένου περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα των τριών ερευνών 
δεν είναι εντελώς συμβατά. Ωστόσο, είναι δυνατή η σύγκριση ως ένα βαθμό (περαιτέρω ανάπτυξη επί 
του θέματος στο OΟΣΑ, 2013b), καθώς και οι τρεις αξιολογήσεις «έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας 
παραπομπές προς προηγούμενες έρευνες, καθιστώντας έτσι μετρήσιμες τις αλλαγές ως προς 
δεξιότητες που σχετίζονται με τον αλφαβητισμό σε συγκεκριμένους πληθυσμών με την πάροδο του 
χρόνου» (Thorn 2009, σελ. 8). 

Σχεδιάγραμμα 2.2: Συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών σε διεθνείς έρευνες για δεξιότητες ενηλίκων, 2013 

 

  

  
Διεθνείς έρευνες που 
προηγήθηκαν της PIAAC (δηλ. 
IALS και/ή ALL) 

 

PIAAC – πρώτος γύρος 
(δημοσίευση αποτελεσμάτων 
Οκτώβριος 2013) 

 

PIAAC – δεύτερος γύρος 
(αποτελέσματα μη διαθέσιμα 
ακόμη) 

 
Δεν έχει συμμετάσχει σε καμία 
διεθνή έρευνα 

 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη (βασισμένο 
στο Brooks 2011, σελ. 2; ΟΟΣΑ 

2000, p. ix; ΟΟΣΑ 2013b, σελ. 76 
πληροφορίες διαθέσιμες στον 

ιστότοπο του ΟΟΣΑ (9)). 

Επεξηγηματική σημείωση 
Tο σχεδιάγραμμα αναφέρεται μόνο στις χώρες που συμμετείχαν στη συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη που σχετίζεται 
με την παρούσα έκθεση δεν καλύπτει άλλες χώρες. 

Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Γαλλία: Συμμετείχε επίσης στην έρευνα IALS αλλά δε δημοσίευσε τα δεδομένα της. Κατά συνέπεια, στο σχεδιάγραμμα 
αποτυπώνεται μόνο η συμμετοχή της στον πρώτο γύρο της έρευνας PIAAC. 
Ηνωμένο Βασίλειο: Η Αγγλία, η Ουαλία και η Σκωτία πήραν μέρος στην έρευνα IALS ως μια ενιαία διοικητική περιοχή. Η 
Βόρεια Ιρλανδία συμμετείχε ξεχωριστά. 

Το σχεδιάγραμμα 2.2 δείχνει ότι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ή περιφερειών χωρών που καλύπτει 
η παρούσα έκθεση, δώδεκα έχουν συμμετάσχει στις έρευνες που προηγήθηκαν της PIAAC (δηλαδή 
την IALS και / ή την ALL) όπως επίσης και στον πρώτο γύρο της έρευνας PIAAC (και συγκεκριμένα η 
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, οι 
Κάτω Χώρες, η Πολωνία, τέσσερις Βόρειες χώρες, και η Αγγλία και η Βόρεια Ιρλανδία στο Ηνωμένο 
Βασίλειο). Η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Ουαλία και η Σκωτία στο Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν 
σε προηγούμενες αξιολογήσεις (η Ουγγαρία και στην IALS και στην ALL, και η Πορτογαλία, η Ουαλία 
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και η Σκωτία στην IALS), αλλά δε συμμετείχαν στην έρευνα PIAAC. Για έξι χώρες (Εσθονία, Ισπανία, 
Γαλλία (8), Κύπρο, Αυστρία και Σλοβακία), η έρευνα PIAAC ήταν η πρώτη ευκαιρία να συγκρίνουν τις 
δεξιότητες του ενήλικου πληθυσμού τους με αυτές άλλων χωρών. Τέσσερις χώρες – Ελλάδα, 
Λιθουανία, Σλοβενία και Τουρκία – συμμετέχουν στο δεύτερο γύρο της αξιολόγησης PIAAC. Μεταξύ 
αυτών, η Σλοβενία είχε ήδη συμμετάσχει στην έρευνα IALS, ενώ η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Τουρκία 
δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε κάποια προηγούμενη διεθνή αξιολόγηση δεξιοτήτων ενηλίκων. Τέλος, 
δέκα χώρες ή συστήματα που καλύπτονται από αυτή την έκθεση (η γαλλόφωνη και η γερμανόφωνη 
Κοινότητα του Βελγίου αντίστοιχα, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η 
Ρουμανία, το Λιχτενστάιν και η Ισλανδία) δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει σε κάποια διεθνή έρευνα 
σχετικά με δεξιότητες ενηλίκων.  

Η εικόνα δε θα ήταν αρκετά σαφής, χωρίς να αναφερθεί ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες – η Γερμανία, 
η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο – έχουν πρόσφατα διεξάγει και τις δικές τους έρευνες σε ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου πληθυσμού (οι έρευνες είναι δηλαδή συγκρίσιμες με τις 
διεθνούς εμβέλειας έρευνας). Επομένως, οι συγκεκριμένες χώρες έχουν το πλεονέκτημα μιας 
επιπλέον πηγής πληροφοριών που μπορεί να συμβάλλει στη χάραξη της εθνικής πολιτικής τους. 

Η Έρευνα Επιπέδου Ένα στη Γερμανία διεξήχθη το 2010 (τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν το 2011) από το Πανεπιστήμιου του 
Αμβούργου. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας (BMBF). H έρευνα βασίστηκε σε τυχαία επιλογή 
ατόμων ηλικίας 18-64, που περιλάμβανε 7.035 ενήλικες, και ένα επιπλέον δείγμα 1.401 ενηλίκων της χαμηλότερης βαθμίδας της 
εκπαιδευτικής κλίμακας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, δείχνοντας ότι ο λειτουργικός 
αναλφαβητισμός επηρεάζει το 14,5% του ενεργού πληθυσμού (πληθυσμού σε ηλικία εργασίας) στη Γερμανία, που αντιστοιχεί σε 
7,5 εκατομμύρια λειτουργικά αναλφάβητους ενήλικες. 

Η εθνική έρευνα «Πληροφορία και Καθημερινή Ζωή» (Information et Vie Quotidienn – IVQ) στη Γαλλία, είναι μια έρευνα βασισμένη 
σε δειγματοληψία που διεξήχθη από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Σπουδών (Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques- INSEE). Η έρευνα ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2004 και επαναλήφθηκε το 2011. Ο πρώτος γύρος 
κάλυψε τον πληθυσμό ηλικίας 18-65, ενώ ο δεύτερος συμπεριέλαβε άτομα ηλικίας 16-65. Η έρευνα παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τον αλφαβητισμό και τον αριθμητισμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του γύρου του 2011, περίπου το 16% των ατόμων που 
διαμένουν στη Γαλλία έχουν δυσκολίες όσον αφορά στοιχειώδεις δεξιότητες αριθμητισμού και το ίδιο ποσοστό αντιμετωπίζει 
δυσκολίες με βασικές δεξιότητες γραφής. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν διεξαχθεί έρευνες σχετικά με δεξιότητες ενηλίκων στην Αγγλία, στην Ουαλία και τη Σκωτία. Στην 
Αγγλία, η Κυβέρνηση ανέθεσε τη διεξαγωγή των ερευνών «Δεξιότητες για (μια) Ζωή» το 2003 και το 2011, που αξιολόγησαν τα 
επίπεδα αλφαβητισμού και αριθμητισμού με χρήση πανομοιότυπων εργαλείων ώστε να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα. 
Αξιολόγησαν επίσης τις δεξιότητες ΤΠΕ. Η έρευνα που διεξήχθη το 2004 στην Ουαλία, αποτέλεσε μια βάση για την περιοχή, 
καθιστώντας παράλληλα εφικτή την άμεση σύγκριση των δεδομένων με την Αγγλία. Μια περαιτέρω έρευνα διεξήχθη το 2010, που 
περιείχε ένα επιπλέον στοιχείο: παράλληλα με την αξιολόγηση του αριθμητισμού και του αλφαβητισμού μέσω της αγγλικής, 
περιελάμβανε επίσης μια έρευνα για την αποτίμηση των δεξιοτήτων αλφαβητισμού των ουαλόφωνων ενηλίκων με χρήση της 
Ουαλικής. Το 2009, η Σκωτία διεξήγαγε τη Σκωτσέζικη Έρευνα για τον Αλφαβητισμό των Ενηλίκων (SSAL) που έδειξε ότι το 73% 
του ενήλικου πληθυσμού διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται από τη σύγχρονη κοινωνία. Περίπου το ένα τέταρτο του 
πληθυσμού της Σκωτίας (27%) ίσως αντιμετωπίσει περιστασιακές δυσκολίες και περιορισμό ευκαιριών λόγω των δυσκολιών του με 
διάφορες μορφές αλφαβητισμού, αλλά σε γενικές γραμμές είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της καθημερινότητας. Μεταξύ 
αυτού του 27%, το 3,6% (ένας στους 28) αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες σε κάποια από τις επιμέρους μορφές του αλφαβητισμού 
(Κυβέρνηση της Σκωτίας, 2014) (9). 

2.2.2. Επίδραση των διεθνών ερευνών για τις δεξιότητες των ενηλίκων στην χάραξη εθνικής 
πολιτικής 

Εξετάζοντας την επίδραση που είχαν στη χάραξη πολιτικής οι διεθνείς έρευνες που προηγήθηκαν της 
Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων (PIAAC), o Thorn (2009) επισημαίνει μια σημαντική επιρροή 

                                                      
(8) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της Γαλλίας, βλέπε επίσης την εξειδικευμένη σημείωση για τη 

χώρα, στο σχεδιάγραμμα 2.2. 
(9) Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, άμεσα μέτρα δεξιοτήτων περιλαμβάνονται επίσης συχνά σε αντιπροσωπευτικές 

μελέτες κοόρτης, που επιτρέπουν την παρατήρηση δεξιοτήτων σε όλες τις φάσεις του ανθρώπινου βίου (Reder και 
Bynner eds., 2009). Τα διαχρονικά δεδομένα που παρέχουν βοηθούν στην κατανόηση των υποκείμενων δυναμικών 
(όπως για παράδειγμα το πώς χαμηλά επίπεδα βασικών δεξιοτήτων κατά την παιδική ηλικία και τη νεότητα 
μετατρέπονται σε χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην ενήλικη ζωή). 
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της Διεθνούς Έρευνας για τον Αλφαβητισμό των Ενηλίκων (IALS) σε μια σειρά αγγλόφωνων χωρών, 
μεταξύ των οποίων και η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (η Αγγλία, η Βόρεια Ιρλανδία και η 
Σκωτία). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η IALS έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τα χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού και αριθμητισμού μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού στην 
Αγγλία και συνέβαλε στο σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής για τη βελτίωση του αλφαβητισμού και 
του αριθμητισμού, γνωστή με την ονομασία «Δεξιότητες για (μια) Ζωή», που διεξήχθη μεταξύ της 
περιόδου 2001-2010. Η στρατηγική υποστηρίχθηκε από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που περιλάμβανε 
την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης για τον Αλφαβητισμό και Αριθμητισμό των 
Ενηλίκων (NRDC) και έρευνες σχετικά με τον αλφαβητισμό των ενηλίκων το 2003 και το 2010 (για 
περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την προηγούμενη ενότητα). 

Μια έκθεση της NALA (2011) επισημαίνει ότι πριν τη δεκαετία του 1990, δηλαδή πριν την πρώτη 
διεθνή έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων, οι πολιτικές που στόχευαν στη μείωση του ποσοστού 
ενήλικων με χαμηλά επίπεδα βασικών δεξιοτήτων αλφαβητισμού και αριθμητισμού ήταν σπάνιες, με 
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Με άλλα λόγια, 

η προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα του αλφαβητισμού των ενηλίκων είναι κάτι το καινούριο, στις περισσότερες χώρες. […] Στην 
Αγγλία, πριν τις έρευνες «Δεξιότητες για (μια) Ζωή», ο αλφαβητισμός των ενηλίκων ήταν κάτι αποσπασματικό και 
περιθωριοποιημένο. Το ίδιο ισχύει και για τις περισσότερες χώρες: ως τη δεκαετία του 1990, η εκπαίδευση των ενηλίκων πάνω 
στον αλφαβητισμό, εφόσον υπήρχε, συνήθως ήταν αποσπασματική, υποχρηματοδοτούμενη και στο περιθώριο του πολιτικού 
σχεδιασμού, αν και εφόσον ήταν καν στο πλάνο (ό.α., σελ. 10). 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τη σημαντικότατη επίδραση των διεθνών ερευνών των 
σχετικών με τις δεξιότητες ενηλίκων στη χάραξη πολιτικής στον τομέα του αλφαβητισμού ενηλίκων, η 
προώθηση των προγραμμάτων αυτών δεν ήταν εντελώς νέο φαινόμενο και υπήρχε και πριν τη 
δεκαετία του 1990. Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 1970, η UNESCO είχε προχωρήσει σε αναλύσεις 
πολιτικών και διατύπωση συστάσεων στον εν λόγω τομέα. Επιπρόσθετα, κατά την ίδια περίοδο, 
πολλές αγγλόφωνες χώρες (μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο 
Καναδάς) οργάνωναν εκστρατείες αλφαβητισμού τονίζοντας το «δικαίωμα στην ανάγνωση» ως κλειδί 
για τη χειραφέτηση του ατόμου (Hamilton και Merrifield, 1999). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ κάποιες χώρες ανταποκρίθηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας 
IALS με ευρείας κλίμακας προγράμματα και εκστρατείες (όπως οι αγγλόφωνες χώρες και η 
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, όπου η IALS είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής για τον αλφαβητισμό), σε άλλες (όπως για παράδειγμα στη Γερμανία), τα 
αποτελέσματα της IALS είχαν μικρή μόνο επίδραση στην εθνική ατζέντα ακολουθητέας πολιτικής 
(Abraham and Linde, 2011). Κάποιες από αυτές τις χώρες χρησιμοποίησαν άλλα ερεθίσματα 
δραστηριοποίησης σε επίπεδο χάραξης πολιτικής – και κυρίως τη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών Για 
τον Αλφαβητισμό (2003-2012) – και την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών στο πεδίο του αλφαβητισμού 
και της βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Η Γερμανία, για παράδειγμα, από το 2007 και μετά, εφάρμοσε 
ένα ευρείας κλίμακας ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον βασικό αλφαβητισμό ενηλίκων. 
Άλλες πρόσφατες διεθνείς πρωτοβουλίες έχουν επίσης συμβάλλει στην προβολή του θέματος του 
αλφαβητισμού και της βασικής εκπαίδευσης των ενηλίκων. Και ιδίως, το Πλαίσιο Δράσης Βelem της 
UNESCO, που υιοθετήθηκε το 2009 (Ίδρυμα της UNESCO για τη Δια Βίου Μάθηση, 2010) έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στον αλφαβητισμό των ενηλίκων, όπως διαφαίνεται και μέσα από τις εκθέσεις 
ακολουθητέας πολιτικής τόσο των επιμέρους χωρών, όσο και της ίδιας της UNESCO. Κατά συνέπεια, 
η επίδραση των διεθνών ερευνών για τις δεξιοτήτων των ενηλίκων θα έπρεπε να εξετάζονται εντός του 
γενικότερου πλαισίου αυτών των άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ακολουθητέας 
πολιτικής, που μπορεί επίσης να άφησαν το στίγμα τους στη χάραξη εθνικής πολιτικής στον εν λόγω 
τομέα. 

2.2.3. Επιρροή της Έρευνας για τις Δεξιότητες Ενηλίκων (PIAAC): πρώτες παρατηρήσεις 
Στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη, ζητήθηκε από τη Νορβηγία και άλλες 17 
χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν στον πρώτο γύρο της έρευνας PIAAC να αναφέρουν δραστηριότητες 
που διεξήχθησαν στην επικράτειά τους από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και μετά. 
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Τους ζητήθηκε επίσης να υποδείξουν το κατά πόσο τα αποτελέσματα της PIAAC είχαν ήδη επηρεάσει τη 
χάραξη εθνικής πολιτικής και/ ή αν ήταν πιθανό να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής στο άμεσο μέλλον. 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και μετά, οι 
περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν οργανώσει κάποια εθνική διάσκεψη σχετικά με την 
PIAAC και ότι σχεδόν όλες έχουν επιδοθεί στη σύνταξη εθνικών αναφορών σχετικά με τα 
αποτελέσματα της έρευνας. Αν και κάποιες από αυτές είναι αρκετά γενικές, υπάρχουν και άλλες που 
εστιάζουν σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. Για παράδειγμα, η Δανία συνέταξε μια εθνική 
θεματική έκθεση για την ψηφιοποίηση και τη χρήση των ΤΠΕ μεταξύ των μεγαλύτερων ηλικιακών 
ομάδων (55- 65 ετών). Η Αυστρία ανέθεσε τη σύνταξη μιας έκθεσης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις 
επιμέρους υπο-ομάδες εκπαιδευόμενων και τους επιμέρους μαθησιακούς τομείς (Statistik Austria, 
2014b). Η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου συνέταξε τρεις μικρής έκτασης θεματικές εκθέσεις 
(μεταξύ των οποίων και μία για τις εξελίξεις στον τομέα του αλφαβητισμού από το 1996 και μετά), και 
παρέχει χρηματοδότηση σε ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες που μελετούν διάφορους θεματικούς 
τομείς που άπτονται της αξιολόγησης PIAAC. Η Γερμανία σκοπεύει επίσης να προβεί στη σύνταξη 
εκθέσεων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, μεταξύ των οποίων και η εξέταση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας σε σχέση με τον πληθυσμό μεταναστών. 

Πέραν των καθαρά εθνικών πρωτοβουλιών, υπήρξε και μια σημαντική διεθνής πρωτοβουλία 
σχετιζόμενη με την έρευνα PIAAC, και συγκεκριμένα η ίδρυση ενός « δικτύου των βόρειων χωρών για 
την PIAAC», που περιλαμβάνει τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Η 
βασική επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η σύνταξη μιας από-κοινού «Έκθεσης των Βόρειων χωρών 
για την PIAAC». Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2010 και αναμενόταν να συνεχιστεί ως το 2015. 
Χρηματοδοτείται από το Βόρειο Συμβούλιου Υπουργών. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
ερευνητών στα δεδομένα, το πρόγραμμα έχει δημιουργήσει μια «βάση δεδομένων των βόρειων 
χωρών για την PIAAC», η οποία φιλοξενείται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δανίας. Η βάση 
δεδομένων περιλαμβάνει διάφορες μεταβλητές που σχετίζονται με την έρευνα όπως επίσης και 
δεδομένα των εθνικών μητρώων των συμμετεχόντων χωρών. 

Σχετικά με την επίδραση της αξιολόγησης PIAAC στη χάραξη εθνικής πολιτικής, πολλές χώρες 
αναφέρουν πως η έρευνα έχει ήδη επηρεάσει την πολιτική τους, και ιδίως στο πλαίσιο των εγγράφων 
πολιτικής που συντάχθηκαν από το 2013 και μετά (δηλαδή μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας). Στο πλαίσιο αυτών των εγγράφων, η Ιταλία συμπεριέλαβε αναφορές στην PIAAC στο 
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της που σχετίζεται με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (10). Η 
Αυστρία έχει δημιουργήσει μια στενή σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων της PIAAC, της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα το 
κυβερνητικό της πρόγραμμα για την περίοδο 2013- 2018 περιλαμβάνει αναφορές στην PIAAC που 
συνοδεύονται από τη δέσμευση για ενίσχυσης των κινήτρων προς τους εργοδότες που παρέχουν 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε εργαζομένους χαμηλών τυπικών προσόντων. Επιπλέον υπάρχουν 
πολιτικές δεσμεύσεις για ενίσχυση της κατάρτισης και της στήριξης των εργαζομένων και την παροχή 
πιστοποιήσεων που θα παρέχονται στο χώρο εργασίας. Μεταξύ άλλων εγγράφων ακολουθητέας 
πολιτικής που ακολούθησαν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της PIAAC, η Εσθονία αναφέρει ότι 
τα αποτελέσματα της έρευνας λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της «Εθνικής Στρατηγικής Δια Βίου 
Μάθησης 2020». Η Ιρλανδία τα έλαβε επίσης υπόψη κατά τη σύνταξη της «Στρατηγικής Περαιτέρω 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» που τέθηκε σε λειτουργία το Μάιο του 2014, και που αναφέρεται σε 
δράσεις για τη βελτίωση των επιπέδων αλφαβητισμού και αριθμητισμού μεταξύ των ενηλίκων. Η 
Κύπρος και η Πολωνία αναφέρουν ότι συμπεριέλαβαν αποτελέσματα της PIAAC στη σύνταξη 
εγγράφων σχετικών με τη χρησιμοποίηση πόρων της ΕΕ. 

Πέραν των εγγράφων πολιτικής που έχουν ήδη εκδοθεί, είναι πιθανό τα αποτελέσματα της PIAAC να 
επηρεάσουν και κάποια που είναι υπό σύνταξη. Για παράδειγμα, τρεις κεντρικές αρχές της Νορβηγίας 
(και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και το Υπουργείο Παιδικής Ισότητας και Μη Κοινωνικού Αποκλεισμού) συνεργάζονται 
πάνω στη σύνταξη μιας λευκής βίβλου – «Δια Βίου Μάθηση και Αποκλεισμός» – που αναμενόταν να 

                                                      
(10) Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε:, see: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm   

(Προσπελάστηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2014). 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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δημοσιευθεί εντός του 2015. Θα απευθύνεται σε ενήλικες με ανεπαρκή επίπεδα εκπαίδευσης και 
βασικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, και θα δίνει κυρίως έμφαση σε νέους άνεργους που δε 
συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως επίσης και στους μετανάστες. 

Πέραν των μέτρων που προτείνονται στα έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής, η Δανία και η Φινλανδία 
έχουν ήδη εφαρμόσει κάποιες πρωτοβουλίες, εν μέρει ως επακόλουθο της αξιολόγησης PIAAC. Η 
Φινλανδία αναφέρει ότι σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για 
τα έτη 2015-2018, 10 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να διατεθούν τόσο εντός του 2014 όσο και του 
2015 για τη βελτίωση των ευκαιριών για ενήλικες χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων. 
Στη Δανία, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που επρόκειτο να εφαρμοστούν εντός 
του 2014-2015. Επιπλέον, έχουν διατεθεί πόροι για τη βελτίωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των 
ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων και των μεταναστών. 

Τέλος, η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου και η Γερμανία – που και οι δύο διαθέτουν ισχυρά 
πλαίσια αλφαβητισμού – θεωρούν ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης PIAAC θα βρουν τη θέση 
τους στη συνέχιση των εν ενεργεία δραστηριοτήτων τους. Ενώ η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου 
αναμένει να πραγματοποιηθούν μικρές τροποποιήσεις βασισμένες στα αποτελέσματα της PIAAC στο 
ήδη υπάρχον πλαίσιό της για τον αλφαβητισμό, για τη Γερμανία, τα συγκεκριμένα ευρήματα 
επιβεβαίωσαν τον κεντρικό ρόλο των δεξιοτήτων ενηλίκων στην εθνική πολιτική της. Τόσο η 
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου όσο και η Γερμανία προσβλέπουν σε περισσότερες ερευνητικές 
δραστηριότητες εθνικής εμβέλειας που θα επιτρέψουν μια καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων 
της PIAAC σε επίπεδο εθνικής πολιτικής.  

Συμπεράσματα 

Το παρόν κεφάλαιο μελέτησε το βαθμό στον οποίο οι τρέχουσες ατζέντες ακολουθητέας πολιτικής 
στην Ευρώπη παρέχουν σαφείς δεσμεύσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων. Από μια ανάλυση των 
εγγράφων πολιτικής που εκδόθηκαν από ανώτερες αρχές κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, 
το κεφάλαιο απέδειξε ότι αυτός ο τομέας είναι τώρα ενσωματωμένος στις εθνικές ατζέντες 
ακολουθητέας πολιτικής. Η ανάλυση επίσης υποδεικνύει ότι οι πολιτικές αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις κατά πληθώρα τρόπων και δημιουργούν διαφορετικές προοπτικές. Στις περισσότερες 
χώρες, τα περισσότερα έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
εστιάζουν στην πρόσβαση των ομάδων – στόχων στην απόκτηση δεξιοτήτων και τυπικών 
προσόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, λίγες χώρες έχουν αναπτύξει στρατηγικές αποκλειστικά για τον 
αλφαβητισμό και τις βασικές δεξιότητες ενηλίκων. Άλλες επέλεξαν την ενσωμάτωση των μέτρων σε 
μεγαλύτερου εύρους στρατηγικές για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση, ή ακόμη και σε 
πολιτικές που σχετίζονται με άλλους εξειδικευμένους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Πέρα 
από τον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής, παρέχονται μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
ευκαιρίες ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων και περαιτέρω πιστοποιήσεων ως τμήμα γενικών πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων ή, πιο συγκεκριμένα, ως μέρος πολιτικών απασχόλησης. Επιπλέον, οι χώρες τείνουν 
να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένες ομάδες όπου η απουσία δεξιοτήτων και κατάρτισης 
μπορεί να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής (όπως είναι για παράδειγμα οι άνεργοι, οι νέοι ενήλικες, οι 
μεγαλύτερης ηλικίας εργάτες, οι μετανάστες και οι εθνικές μειονότητες). 

Ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο οι σχετικές συζητήσεις πολιτικής λαμβάνουν χώρα, οι 
επιδιωκόμενοι στόχοι είναι συνήθως αρκετά γενικοί. Με άλλα λόγια, ενώ τα έγγραφα ακολουθητέας 
πολιτικής που αναλύονται εντός του πλαισίου της άσκησης αναφοράς του Δικτύου Ευρυδίκη 
περιλαμβάνουν σαφείς αναφορές στην προώθηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
για διάφορες ευάλωτες ομάδων εκπαιδευόμενων, σπανίως αναφέρονται σε μετρήσιμες επιδιώξεις ή 
στόχους προς επίτευξη. Κατά συνέπεια, ακόμη κι όταν υφίστανται οι διεργασίες αποτίμησης, δεν 
αντιμετωπίζουν υποχρεωτικά τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν τους ενήλικες με χαμηλό 
επίπεδο δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων. Κι έτσι, εγείρεται το ερώτημα του κατά πόσον οι αναφερόμενες 
στρατηγικές διαθέτουν πραγματικά τη δυναμική να βελτιώσουν τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης για τις 
εν λόγω ομάδες – ένα ερώτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
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Το κεφάλαιο εξέτασε επίσης την πιθανή επίδραση της Έρευνας για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων 
(PIAAC) στις εθνικές ατζέντες πολιτικής σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Με αφετηρία τις έρευνες που 
προηγήθηκαν της PIAAC, από την ανάλυση προκύπτει ότι η Διεθνής Έρευνα για τον Αλφαβητισμό 
των Ενηλίκων (IALS) είχε σημαντική επίδραση στη χάραξη πολιτικής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
Ωστόσο, εντόπισε επίσης και άλλους υπερεθνικούς μοχλούς χάραξης πολιτικής για την προώθηση της 
πρόβλεψης παροχής για ενήλικες με χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων. 
Προχωρώντας τώρα συγκεκριμένα στην επίδραση της έρευνας PIAAC, η άσκηση αναφοράς εντόπισε 
πρωτοβουλίες στις περισσότερες από τις 13 χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν στον πρώτο γύρο της 
έρευνας PIAAC. Κατά πρώτον, από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας τον Οκτώβριο 
του 2013, οι περισσότερες χώρες επιδόθηκαν ενεργά στη μελέτη των δεδομένων και αρκετές διέθεσαν 
σημαντικά ποσά για περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα. Σε επίπεδο πάνω από 
αυτό των μεμονωμένων κρατών, πέντε Βόρειες χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους και εγκαινίασαν μια 
δια-συνοριακή συνεργασία για τη μελέτη των αποτελεσμάτων της PIAAC. Η ανάλυση δείχνει επίσης 
ότι η PIAAC έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη χάραξη πολιτικής. Συγκεκριμένα, αρκετές χώρες έχουν 
ενσωματώσει αναφορές στα αποτελέσματα της μελέτης σε έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής που 
εκδόθηκαν μετά το τέλος του 2013. Ωστόσο, μέτρα για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε ανάπτυξη 
δεξιοτήτων που να μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στα αποτελέσματα της έρευνας PIAAC δεν 
έχουν εντοπιστεί ακόμη. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει μάλλον να το αναμένουμε να συμβεί, καθώς τα 
αποτελέσματα είναι σχετικά πρόσφατα. Συνεπώς, είναι ένας τομέας που θα πρέπει να διερευνηθεί 
περαιτέρω μελλοντικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  

Μετά την ανάλυση των γενικών δεικτών σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Κεφάλαιο 1), το 
Κεφάλαιο 2 εξέτασε τις δεσμεύσεις των δημόσιων αρχών σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης περαιτέρω 
πιστοποιήσεων για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή χαμηλό επίπεδο 
πιστοποιήσεων. Εντός του γενικότερου πλαισίου των προηγούμενων δύο κεφαλαίων, το παρόν 
κεφάλαιο εξετάζει ποια δημόσια χρηματοδοτούμενα (ή συγχρηματοδοτούμενα) προγράμματα 
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για ενήλικες που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο 
βασικών δεξιοτήτων ή για όσους εγκατέλειψαν το αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα με χαμηλό επίπεδο ή 
χωρίς καμία πιστοποίηση.  

Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη εξετάζει τις βασικές έννοιες που θα 
χρησιμοποιηθούν. Η δεύτερη διερευνά τη βασική εκπαίδευση ενηλίκων, και συγκεκριμένα 
προγράμματα που βοηθούν τους ενήλικες να βελτιώσουν τις βασικές τους δεξιότητες αλφαβητισμού, 
αριθμητισμού και ΤΠΕ. Η τρίτη ενότητα πάει ένα επίπεδο πάνω από τις βασικές δεξιότητες, στις 
ευκαιρίες που απευθύνονται σε ενήλικες για απόκτηση μια αναγνωρισμένης πιστοποίησης ενδιάμεσου 
επιπέδου σε πιο προχωρημένο στάδιο της ζωής τους. Επιπλέον, αυτή η ενότητα παραθέτει περαιτέρω 
προοπτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, και συγκεκριμένα, προπαρασκευαστικά προγράμματα για 
ενήλικες εκπαιδευόμενους που δε διαθέτουν τις απαιτούμενες τυπικές πιστοποιήσεις για να γίνουν 
δεκτοί στην ανώτερη εκπαίδευση. 

3.1. Χρησιμοποιούμενες έννοιες στον τομέα: μια εισαγωγή 

Χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι για να περιγράψουν την εκπαιδευτική πρόβλεψη παροχής για ενήλικες 
χαμηλού επιπέδου τυπικών επιτευγμάτων και/ή βασικών δεξιοτήτων, οι σημασίες ή η εφαρμογή των 
οποίων μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, και που μπορεί σε κάποιο βαθμό επίσης να 
αλληλεπικαλύπτονται. Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τους όρους «αλφαβητισμός» 
και «βασικές δεξιότητες», «βασική εκπαίδευση ενηλίκων» ή «εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας» και, 
ασφαλώς, τα ισοδύναμά τους σε άλλες γλώσσες. Αν και εθιμοτυπικά το νόημα ενός συγκεκριμένου όρου 
ή έννοιας μπορεί να είναι παγιωμένο σε μια χώρα, είναι πιθανό υπό μια δια-κρατική συγκριτική 
προοπτική να μην είναι τόσο σαφές. Αυτή η ενότητα επιδιώκει, εκ τούτου, την ανάλυση των υπαρχόντων 
εννοιών και να εξηγήσει τη χρήση τους μέσα στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου. 

Αλφαβητισμός, βασικές δεξιότητες,  ικανότητες-  κλειδιά και  βασική εκπαίδευση ενηλίκων 

Οι όροι αλφαβητισμός, βασικές δεξιότητες , οι ικανότητες-κλειδιά είναι όροι που 
χρησιμοποιούνται συχνά στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Ωστόσο, όπως τονίζει 
και ο Jeantheau: 

όροι όπως «αλφαβητισμός», «αναλφαβητισμός», «βασικές δεξιότητες» ή «ικανότητες-κλειδιά», είναι πλούσιες σε νοήματα. 
Κουβαλούν μαζί τους την ιστορία και τον πολιτισμό της κάθε χώρας, αλλά επίσης τις ιδέες των εκάστοτε ενδιαφερομένων μερών και 
το όραμά τους για τις σημερινές και μελλοντικές κοινωνίες. Είναι συνήθως το συγκείμενο ή η επικοινωνιακή επιλογή που καθορίζει 
τη χρήση τους, περισσότερο κι από το ίδιο το περιεχόμενο (Jeantheau 2005, σελ. 77). 

Πράγματι, είναι δύσκολο να καθορίσει κανείς ένα αδιαμφισβήτητο νόημα για τους συγκεκριμένους 
όρους. Υπάρχει η πιθανότητα να γίνονται κατανοητοί και να ορίζονται διαφορετικά από κάθε διεθνή 
οργανισμό όπως επίσης και από τις επιμέρους χώρες που τους χρησιμοποιούν και τους ερμηνεύουν 
σύμφωνα με τις παραδόσεις τους ή τις ιδιαιτερότητες των συστημάτων τους. 

Ενώ δεν υπάρχει παγκόσμια ομοφωνία σχετικά με την έννοια του αλφαβητισμού, ο όρος συνήθως 
γίνεται αντιληπτός ως η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής (για παράδειγμα NRDC, 2010a). Το 1978, η 
UNESCO πρότεινε έναν ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο ένα άτομο που διαθέτει λειτουργικό 
αλφαβητισμό «μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες όπου απαιτείται ο αλφαβητισμός για 
την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας ή της κοινότητας του κι επίσης για να το διευκολύνει να 
συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ανάγνωση, τη γραφή και τους αριθμητικούς υπολογισμούς για την 
προσωπική του ανάπτυξη αλλά και της κοινότητάς του» (παρατίθεται στο UNESCO 2013, σελ. 20). 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η UNESCO ορίζει τον αλφαβητισμό ως της «ικανότητα κάποιου να 
αναγνωρίζει, να κατανοεί, να ερμηνεύει, να δημιουργεί, να επικοινωνεί και να υπολογίζει, 
χρησιμοποιώντας έντυπο και χειρόγραφο υλικό σχετιζόμενο με ποικίλα συγκείμενα. Ο αλφαβητισμός 
εμπεριέχει ένα συνεχές μάθησης διευκολύνοντας τα άτομα στην επίτευξη των στόχων τους, στην 
ανάπτυξη των γνώσεών τους και του δυναμικού τους, και στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινότητα 
και στην ευρύτερη κοινωνία» (διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς συνεδρίασης 
εμπειρογνωμόνων τον Ιούνιο του 2003 και παρατίθεται στο UNESCO 2004, σελ. 13). 

Διεθνείς έρευνες για τις δεξιότητες των ενηλίκων (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο 2, 
Ενότητα 2.2), παρέχουν επιπλέον τρόπους για να συλλάβει κανείς την έννοια του αλφαβητισμού. 
Συγκριτικά με την UNESCO, η έρευνα PIAAC χρησιμοποιεί έναν πιο στενό ορισμό του αλφαβητισμού 
που συνδέεται μόνο με τη γραπτή λέξη και που ορίζεται ως «η ικανότητα να κατανοεί κανείς και να 
χρησιμοποιεί πληροφορίες από γραπτά κείμενα σε μια ποικιλία συγκειμένων για την επίτευξη στόχων και 
την επέκταση των γνώσεών του και του δυναμικού του». Παράλληλα με την έννοια του αλφαβητισμού, η 
έρευνα αναφέρεται και στον αριθμητισμό («την ικανότητα να χρησιμοποιεί κανείς, να εφαρμόζει, να 
ερμηνεύει και να επικοινωνεί μαθηματικού τύπου πληροφορίες και ιδέες») και στην επίλυση 
προβλημάτων σε τεχνολογικά ανεπτυγμένα περιβάλλοντα («η ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία για την επίλυση προβλημάτων και την επίτευξη περίπλοκων διεργασιών») (1). 

Όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες, το Cedefop (2008, σελ. 37) ορίζει τον όρο ως «τις απαιτούμενες 
δεξιότητες για την επιβίωση στη σύγχρονη κοινωνία, δηλαδή, η ακουστική κατανόηση, η ομιλία, η 
ανάγνωση, η γραφή και τα μαθηματικά». Παράλληλα με τις βασικές δεξιότητες, η ίδια πηγή αναφέρεται 
στην έννοια των νέων βασικών δεξιοτήτων που ορίζονται ως «δεξιότητες όπως δεξιότητες τεχνολογίας 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), ξένων γλωσσών, κοινωνικές, οργανωτικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες, τεχνολογικής κουλτούρας, επιχειρηματικότητας» (ό.α., σελ. 132). Το 
άθροισμα των βασικών δεξιοτήτων και των νέων βασικών δεξιοτήτων αναφέρονται ως « δεξιότητες- 
κλειδιά » (ό.α., σελ. 101). 

Οι παραπάνω ορισμοί υποδεικνύουν ότι οι έννοιες «αλφαβητισμός», «βασικές δεξιότητες» και 
«δεξιότητες κλειδιά» σε κάποια σημεία υπερκαλύπτονται. Επιπλέον, αυτοί οι όροι σχετίζονται στενά με 
την έννοια «βασικές ικανότητες», που είναι κατανοητή, εντός του πλαισίου της ευρωπαϊκής πολιτικής2, 
ως οι οκτώ ακόλουθες ικανότητες: επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, 
μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις επιστήμες και στην τεχνολογία, ψηφιακές 
ικανότητες, μαθησιακή ικανότητα, ικανότητα κοινωνικής συμμετοχής και συμμετοχής στα κοινά, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών κι αίσθηση επιχειρηματικότητας, και τέλος πολιτισμική 
συναίσθηση και έκφραση. Δύο από αυτές τις βασικές ικανότητες και συγκεκριμένα η επικοινωνία στη 
μητρική γλώσσα και οι μαθηματικές ικανότητες – είναι στην πραγματικότητα βασικές δεξιότητες, όταν 
γίνονται αντιληπτές στο επίπεδο που απαιτείται για συμμετοχή στην καθημερινή εργασία και κοινωνική 
δραστηριότητα (Cedefop 2013, σελ. 20). 

Ενώ τα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ σπάνια αναφέρονται σε «βασική εκπαίδευση ενηλίκων», ο όρος 
χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της 
έννοιας, που διαφοροποιούνται, κυρίως, στο κατά πόσον περιλαμβάνουν ή όχι τη διδασκαλία της 
γλώσσας για φυσικούς ομιλητές άλλης γλώσσας και/ ή τις δεξιότητες ΤΠΕ. Ωστόσο, η βασική 
εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται κοινώς αντιληπτή ως πρόβλεψη βοήθειας προς ενήλικες για την 
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών υπολογισμών, που αντιστοιχούν 
σε επίπεδο ικανοτήτων που τυπικά αποκτά κανείς με την ολοκλήρωση της κατώτερης κλίμακας της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). Μπορεί, επιπρόσθετα, να περιλαμβάνει τη διδασκαλία 
γλώσσας για ομιλητές άλλων γλωσσών και / ή προγράμματα για βελτίωση των δεξιοτήτων ΤΠΕ.  

Σε συνέχεια της ανάλυσης όρων που προηγήθηκε, στο παρόν κεφάλαιο, όλα τα προγράμματα που 
προσφέρουν στοιχεία αλφαβητισμού, βασικών δεξιοτήτων ή βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων σε 
οποιαδήποτε μίξη, θα αναφέρονται ως προγράμματα βασικών δεξιοτήτων. Θα γίνονται αντιληπτά ως 

                                                      
(1) Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε: http://www.oecd.org/site/piaac/mainelementsofthesurveyofadultskills.htm 

(Προσπελάστηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2014). 
(2) Σύσταση 2006/962/ΕΣ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με βασικές 

ικανότητες για δια βίου μάθηση, OJ L 394, 30.12.2006. 

http://www.oecd.org/site/piaac/mainelementsofthesurveyofadultskills.htm
http://www.oecd.org/site/piaac/mainelementsofthesurveyofadultskills.htm
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προγράμματα με στόχο τους τις δεξιότητες του αλφαβητισμού, του αριθμητισμού και των ΤΠΕ (με ή 
χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλες δεξιότητες). 

Εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας 

Παρά το γεγονός ότι η έκφραση «εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας» χρησιμοποιείται συχνά στη 
βιβλιογραφία σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και την περαιτέρω εκπαίδευση, είναι δύσκολο να 
βρει κανείς έναν ολοκληρωμένο ορισμό του όρου. Κι επιπλέον, οι υπάρχοντες ορισμοί δεν ερμηνεύουν 
αναγκαστικά τον όρο κατά τον ίδιο τρόπο. 

Μεταξύ των διαφορετικών ορισμών που υπάρχουν, οι Inbar και Sever (1989) ορίζουν την εκπαίδευση 
δεύτερης ευκαιρίας ως «άλλη μια ευκαιρία να επιστρέψει κανείς ή να εισχωρήσει στην πορεία που 
εγκατέλειψε ή την οποία δεν είχε καν ξεκινήσει» (ό.α., σελ. 233). Ο Jarvis προτείνει έναν ορισμό, που 
κυρίως τονίζει την αποτυχία στο αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα, μιας και αναφέρεται σε πρόβλεψη 
παροχής για όσους δεν είχαν επιτυχία στο αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμη ένας ορισμός 
προτείνεται από τον Titmus (1996, σελ. 13) που τονίζει ότι η εκπαίδευση δεύτερης – ευκαιρίας «δεν 
είναι παρά ένας ταιριαστός όρος για τις κοινωνίες που διαθέτουν ένα σύστημα ενιαίας καθολικής 
αρχικής εκπαίδευσης. Υποδηλώνει την προσφορά ευκαιριών μάθησης που κανονικά προσφέρονται 
στο πλαίσιο της αρχικής εκπαίδευσης σε άτομα που την εγκατέλειψαν πρόωρα κι έχασαν αυτές τις 
ευκαιρίες όταν βρισκόταν σε αυτό το στάδιο». Οι Vellos και Vadeboncoeur (2013) προσδιορίζουν την 
εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, συνδέοντάς την με επανορθωτικά 
προγράμματα για την ολοκλήρωση της ανώτερης κλίμακας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:  

Η εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας συνήθως χαρακτηρίζεται από τον τύπο τον συμμετεχόντων: συνήθως νέοι άνθρωποι που 
εξωθήθηκαν από την κύρια εκπαίδευση ή που με άλλο τρόπο απεμπλάκηκαν από το σχολείο. Αποτελεί ένα μονοπάτι για την 
ολοκλήρωση ενός προγράμματος αντίστοιχου του Λυκείου (ανώτερης κλίμακας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή ενός διπλώματος 
[…] (ibid, σελ. 35). 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω αποδόσεις των εννοιών (αντίληψη των εννοιών), η Μελέτη της 
Ευρωπαϊκής Ορολογίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων για μια Κοινή Γλώσσα και Κοινή Κατανόηση και 
Ελέγχου του Τομέα (NRDC, 2010a) δίνει έναν πιο ουδέτερο ορισμό. Σε αυτόν, η εκπαίδευση δεύτερης 
ευκαιρίας ορίζεται ως «(επαν)είσοδος στη μάθηση, που διαφοροποιείται από την ανώτερη εκπαίδευση 
και από τη μάθηση που συνεχίζει από την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση» (ibid, σελ. 68). Με άλλα 
λόγια, αυτός ο ορισμός τονίζει μόνο τις διαφορές μεταξύ της εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας και της (μη-
διακοπτόμενης) αρχικής εκπαίδευσης και ανώτερης εκπαίδευσης η οποία επίσης θεωρείται διακριτή. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι διαφορετικές ατζέντες πολιτικής μπορεί να αλλοιώσουν ελαφρώς το 
νόημα της έννοιας, δίνοντας έμφαση κάθε φορά σε διαφορετικές πλευρές της. Κατά συνέπεια, ο 
σκοπός της εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας μπορεί να ιδωθεί είτε από την προοπτική της 
«επανόρθωσης», ή εναλλακτικά, της «εξέλιξης». 

Η προοπτική της «επανόρθωσης» συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή πολιτική για μείωση του 
αριθμού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2011a). Σ’ αυτό το πλαίσιο, η επανορθωτική εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας αναφέρεται σε 
εκπαιδευτική πρόβλεψη παροχής για (κατά κύριο λόγο νεαρά) άτομα, που εγκαταλείπουν πρόωρα την 
αρχική εκπαίδευση (για ποικίλους λόγους), χωρίς την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου 
(πιστοποίησης ανώτερης κλίμακας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Με άλλα λόγια τα «μέτρα 
επανόρθωσης προσφέρουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση σε αυτούς που εγκατέλειψαν.[…] 
Στοχεύουν να βοηθήσουν στην επαν-είσοδο των νέων στην κύρια εκπαίδευση ή να παρέχουν μια 
αποκαλούμενη «δεύτερη ευκαιρία» (ό.α., σελ. 7). Αυτή η προοπτική συμβαδίζει με το γεγονός ότι η 
εγκατάλειψη της αρχικής εκπαίδευσης με χαμηλού επιπέδου πιστοποίηση ή χωρίς καμία απολύτως, 
χωρίς αυτό που θεωρείται γενικά ως το ελάχιστα αποδεκτό, εμπεριέχει ένα υψηλό ρίσκο κοινωνικού 
αποκλεισμού, και ιδίως, αποκλεισμού από μια σταθερή απασχόληση. Με αυτή την έννοια, η 
εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας παρέχει την ευκαιρία ανατροπής αυτού του κινδύνου. 

Η διάσταση της «εξέλιξης» σχετίζεται στενότερα με την ατζέντα της ανώτερης εκπαιδευτικής πολιτικής, 
και ειδικότερα με πολιτικές και μέτρα για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση 
ώστε να συμπεριληφθούν και «μη-κλασικοί» υποψήφιοι (βλέπε Ενότητα 3.3.3 για αναφορές σε σχετικά 
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έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής). Αν και ο όρος «εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας» σπάνια 
χρησιμοποιείται ρητά σε αυτό το συγκείμενο 

Υπό το πρίσμα όσων προαναφέρθηκαν, το παρόν κεφάλαιο θα αναφέρεται στην έννοια της 
εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας σε περιπτώσεις που αυτή χρησιμοποιείται ρητά από τις χώρες (για 
παράδειγμα (για παράδειγμα τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα – αντίστοιχο γυμνασιακής 
βαθμίδας εκπαίδευσης) ή όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα επανορθωτικά προγράμματα για την 
ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, η χρήση του όρου θα είναι 
περιορισμένη προς αποφυγήν σύγχυσης.  

3.2. Προγράμματα για τη βελτίωση των επιδόσεων στις βασικές δεξιότητες 

Η δια-κρατική σύγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βοηθούν στη βελτίωση του επιπέδου 
βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, και κυρίως, των δεξιοτήτων αλφαβητισμού, αριθμητισμού και ΤΠΕ, 
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Διαφορετικές μορφές πρόβλεψης δύναται να συνεισφέρουν στην παροχή 
αυτών των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τόσο προγραμμάτων ξεκάθαρα αφιερωμένων σε αυτό 
το σκοπό, όσο κι εκείνων, που αν και χρησιμοποιούν διαφορετική ονομασία, περιλαμβάνουν, ωστόσο, 
τις βασικές δεξιότητες στο πρόγραμμα σπουδών τους. Οι βασικές δεξιότητες μπορούν, επίσης, να 
προσφερθούν σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Όχι μόνο σε ινστιτούτα αποκλειστικά αφιερωμένα 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά επίσης και στο χώρο εργασίας ή σε κοινοτικές 
εγκαταστάσεις (βλέπε σχεδιάγραμμα 3.1).  

Σχεδιάγραμμα 3.1: Παρέχοντας βασικές δεξιότητες στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 

 Ρητή αναφορά στις βασικές δεξιότητες Μη ρητή αναφορά σε βασικές δεξιότητες 
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Προγράμματα που προσδιορίζονται με χρήση των όρων 
«αλφαβητισμός», «βασικές δεξιότητες», « ικανότητες- 
κλειδιά» κλπ, που παραδίδονται σε ινστιτούτα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Προγράμματα που ενσωματώνουν τις βασικές δεξιότητες με 
διάφορους τρόπους και που παραδίδονται σε ινστιτούτα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. προπαρασκευαστικά 
προγράμματα για περαιτέρω σπουδές και περιλαμβάνουν 
επανάληψη διαφόρων τομέων του προγράμματος σπουδών 

Δυνητικά κάθε μαθησιακή δραστηριότητα που παρέχεται σε 
ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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Προγράμματα που ενσωματώνουν τις βασικές δεξιότητες 
με διάφορους τρόπους και που παραδίδονται 
παραδίδονται για παράδειγμα στο χώρο εργασίας ή σε 
κοινοτικές εγκαταστάσεις 

Προγράμματα που ενσωματώνουν τις βασικές δεξιότητες με 
διάφορους τρόπους και που παραδίδονται π.χ. στο χώρο 
εργασίας ή σε κοινοτικές εγκαταστάσεις 

Δυνητικά κάθε μαθησιακή δραστηριότητα που παρέχεται εκτός 
των δομών που προορίζονται για τυπική εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη 
Eπεξηγηματικές υποσημειώσεις 
Το σχεδιάγραμμα είναι εμπνευσμένο από ένα μοντέλο του Cedefop που περιέγραφε πιθανούς τρόπους ενσωμάτωσης 
ικανοτήτων κλειδιών σε μαθησιακά προγράμματα στο χώρο εργασίας (WBL) (Cedefop 2013, σελ. 26). Ωστόσο, οι κύριες 
διαστάσεις του μοντέλου του Cedefop έχουν αναπροσαρμοστεί. 
Τα όρια μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών είναι διαπερατά, μπορεί δηλαδή ένα πρόγραμμα να τοποθετείται μεταξύ 
διαφορετικών κατηγοριών ή να μετακινείται εύκολα από τη μια κατηγορία στην άλλη (για παράδειγμα ένα πρόγραμμα 
αλφαβητισμού που παραδίδεται σε σχολικές εγκαταστάσεις αλλά και σε βιβλιοθήκες ή άλλες κοινοτικές εγκαταστάσεις).  

Σε περιπτώσεις που οι δημόσιες αρχές παρέχουν επιδοτήσεις σε προγράμματα βασικών δεξιοτήτων, 
συχνά εστιάζουν σε συγκεκριμένους τύπους πρόβλεψης παροχής. Κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να 
καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του 
ενήλικου πληθυσμού, η κατάσταση στην αγορά εργασίας όπως επίσης και το μέγεθος και το 
εκπαιδευτικό προφίλ του πληθυσμού των μεταναστών. Η παρούσα ενότητα, ως εκ τούτου, αναφέρεται 
στις βασικές δεξιότητες σαν σε μωσαϊκό διαφορετικών στοιχείων, με το κάθε στοιχείο να συνεισφέρει 
στη μετάδοση αυτών των δεξιοτήτων κατά συγκεκριμένο τρόπο. 
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Η ενότητα ξεκινά με μια ανάλυση προγραμμάτων που σχετίζονται άμεσα με το σύστημα αρχικής 
εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα με προγράμματα για την ολοκλήρωση ως και της ανώτερης κλίμακας 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο – ISCED 2). Το δεύτερο μέρος εξετάζει προγράμματα που 
είναι αφιερωμένα σε βασικές δεξιότητες, και πιο συγκεκριμένα, σε αυτά που περιλαμβάνουν ρητά 
αναφερόμενα στοιχεία αλφαβητισμού, αριθμητισμού και ΤΠΕ. Στη συνέχεια αυτών των λεπτομερών 
προκαταρκτικών ενοτήτων, η τρίτη περιγράφει άλλες προβλέψεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 
επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων. 
Μεταξύ των οποίων προπαρασκευαστικά προγράμματα που παρέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για 
πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κι 
επίσης όσα παραδίδονται εντός του πλαισίου των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMP), 
η φιλελεύθερη (ή λαϊκή) εκπαίδευση ενηλίκων, όπως επίσης και προγράμματα που βρίσκονται στα 
όρια μεταξύ μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Το σχεδιάγραμμα 3.2 αναπαριστά διαγραμματικά την 
ομαδοποίηση των βασικών δεξιοτήτων σε υπο-ομάδες ώστε να διευκολύνεται η ανάλυσής τους στο 
παρόν κεφάλαιο. Το τελευταίο μέρος, βασισμένο στα αποτελέσματα ερευνών, εγείρει το ερώτημα της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων.  

Σχεδιάγραμμα 3.2: Ομαδοποίηση προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων 

 
Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη 
Eπεξηγηματικές σημειώσεις  
Το σχεδιάγραμμα αναπαριστά την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των 
προγραμμάτων της παρούσας έκθεσης. Ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλοι τρόποι ομαδοποίησης προγραμμάτων. Οι ομάδες 
που σκιάζονται με σκούρο γκρίζο χρώμα είναι αυτές στις οποίες θα εστιάσει το παρόν κεφάλαιο. Η συνεισφορά άλλων 
ομάδων προγραμμάτων (που είναι σκιασμένες με ανοιχτό γκρίζο) αναγνωρίζεται και τα προγράμματα περιγράφονται 
επιγραμματικά, ωστόσο δεν αναλύονται σε βάθος. 
Τα όρια μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών είναι διαπερατά, πράγμα που σημαίνει πως ένα μεμονωμένο πρόγραμμα μπορεί 
να ανήκει σε επιμέρους κατηγορίες (π.χ. προγράμματα για την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
προγράμματα αποκλειστικά αφιερωμένα στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων μπορεί να παρέχονται εντός του πλαισίου των 
ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMP). 
Η ανάλυση αναγνωρίζει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ομάδας προγραμμάτων που σχετίζονται άμεσα με το σύστημα 
της αρχικής εκπαίδευσης και την ομάδα προγραμμάτων που είναι αφιερωμένα στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. Για 
παράδειγμα, κάποια προγράμματα που σχετίζονται με το σύστημα αρχικής εκπαίδευσης μπορεί να παραδίδονται σε θεματική 
βάση, π.χ. ως πιο σύντομες σειρές μαθημάτων (βλέπε τις πληροφορίες για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων – almen 
voksenuddannelse – στη Δανία στην Ενότητα 3.2.1) και κάποια προγράμματα που θεωρούνται αποκλειστικά προγράμματα 
βασικών δεξιοτήτων συνδέονται στενά και ξεκάθαρα με το τυπικό σύστημα εκπαίδευσης στις βαθμίδες ISCED 1 και 2 (π.χ. το 
Νορβηγικό πρόγραμμα «βασικές ικανότητες στον εργασιακό βίο» – basiskompetanse I arbeidslivet) που αναλύεται στην 
Ενότητα 3.2.2, σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που καθορίζονται από το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για την 
πρωτοβάθμια και την κατώτερη κλίμακα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Για τους σκοπούς της συγκριτικής ανάλυσης, 
ωστόσο, ξεχωριστά προγράμματα κατατάσσονται σε μια κατηγορία το καθένα με βάση την προσέγγιση της «βέλτιστης 
καταλληλότητας».  

 
Προγράμματα στα όρια  

Μεταξύ μη τυπικής και 
τυπικής μάθησης(Ενότητα 

3.2.3) 

 
Βασικές δεξιότητες στη 

φιλελεύθερη (λαϊκή) 
Εκπαίδευση 

ενηλίκων(Ενότητα 3.2.3) 

 
Βασικές δεξιότητες σε 

μαθησιακές δραστηριότητες 
στο χώρο εργασίας (WBL), 

VET και ALMP 
(Ενότητα 3.2.3) 

 
Προπαρασκευαστικά 

προγράμματα 
με στοιχεία βασικών 

δεξιοτήτων (Ενότητα 3.2.3) 

 
Εξειδικευμένα προγράμματα 

βασικών δεξιοτήτων που 
περιλαμβάνουν αλφαβητισμό, 

αριθμητισμό και ΤΠΕ  
(Ενότητα 3.2.2) 

Προγράμματα που 
συνδέονται άμεσα με  

 την αρχική εκπαίδευση 
ως την ολοκλήρωση της 

κατώτερης 
δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 
(Ενότητα 3.2.1) 

 

 
 

Ομαδοποίηση 
προγραμμάτων βασικών 

δεξιοτήτων 
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3.2.1. Προγράμματα που συνδέονται με το σύστημα της αρχικής εκπαίδευσης 
Το πιο προφανές σημείο αφετηρίας για μια δια-κρατική ανάλυση προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων 
ή βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η αναζήτηση προγραμμάτων που συνδέονται άμεσα με το 
σύστημα της αρχικής εκπαίδευσης, όπως π.χ. εκείνα που στοχεύουν να βοηθήσουν τους 
εκπαιδευόμενους στην ολοκλήρωση της κατώτερης βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή 
η βαθμίδα ολοκληρώνεται συνήθως, ανάλογα και με τη χώρα, μεταξύ της ηλικίας των 14 και 16 ετών. 
Με την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας, οι μαθητές αναμένεται να διαθέτουν ένα 
λειτουργικό επίπεδο ικανοτήτων σε διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ανάγνωσης, της 
γραφής, της αριθμητικής και των ΤΠΕ (3). Προς το παρόν, σε όλες της ευρωπαϊκές χώρες, η κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Συνεπώς, εκ πρώτης όψεως, ίσως να εκπλήσσει το 
γεγονός ότι οι περισσότερες χώρες παρέχουν προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικες 
εκπαιδευόμενους και τα οποία σχετίζονται ρητά με την πρωτοβάθμια και/ ή την κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλέπε σχεδιάγραμμα 3.3). Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο Κεφάλαιο 1 
(σχεδιάγραμμα 1.1), το 6,5% των ενηλίκων (25-64) στην Ευρώπη – που αντιστοιχεί σε περίπου 20 
εκατομμύρια ανθρώπους – έχουν εγκαταλείψει το σχολείο πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το ποσοστό υπερβαίνει το 10% στο Βέλγιο και την 
Κύπρο (και στις δύο χώρες περίπου στο 11%), στη Μάλτα (11,5%), στην Ισπανία (14,4%), στην 
Ισλανδία (15,6%), στην Ελλάδα (19,4%), στην Πορτογαλία (38,9%) και στην Τουρκία (56,9%). Κι 
επιπλέον, αν και το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει κάποια από τα υπάρχοντα προγράμματα, δεν παρέχει 
λεπτομέρειες για τη σχετική βαρύτητα των προγραμμάτων αυτών στο εκπαιδευτικό οικοδόμημα. Αυτές 
οι πτυχές θα αναλυθούν πιο κάτω στο κείμενο. 

Σχεδιάγραμμα 3.3: Προγράμματα για εκπαιδευόμενους ενήλικες που σχετίζονται άμεσα με την αρχική εκπαίδευση 
ως την ολοκλήρωση της κατώτερης κλίμακας της δευτεροβάθμιας (ISCED 2), 2013/14 

 

  

 
Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
για ώριμους εκπαιδευόμενους 

  
και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
για ώριμους εκπαιδευόμενους 

 
Προγράμματα για ώριμους 
εκπαιδευόμενους που συνδέονται με 
την εκπαίδευση ενιαίας δομής 

 

Μη διαθέσιμα προγράμματα ενηλίκων 
με σαφή σύνδεση με το αρχικό 
εκπαιδευτικό σύστημα ως το τέλος της 
κατώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας 

 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

 

Πηγή: Ευρυδίκη. 

Eπεξηγηματικές σημειώσεις 
Ένα πρόγραμμα ορίζεται ως ένα συνεκτικό σύνολο ή αλληλουχία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή επικοινωνία σχεδιασμένη 
και οργανωμένη προς την επίτευξη προ-καθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων ή την ολοκλήρωση ενός συνόλου 
εκπαιδευτικών καθηκόντων εντός συγκεκριμένης περιόδου (UNESCO – UIS, 2011). Το σχεδιάγραμμα αναφέρεται σε 
προγράμματα εν λειτουργία σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας και όχι σε αυτά που η δράση τους περιορίζεται σε 
συγκεκριμένα ιδρύματα ή γεωγραφικές περιοχές. 
Σε χώρες με εκπαιδευτικά συστήματα ενιαίας δομής, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γι’ αυτό το λόγο, σε αυτές τις χώρες, τα προγράμματα ενηλίκων για την ολοκλήρωση 
της πρωτοβάθμιας και/ή κατώτερης δευτεροβάθμιας περιγράφονται με διαφορετικούς όρους (π.χ. «προγράμματα για την 

                                                      
(3) Ωστόσο, διεθνής αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών δείχνει ότι δεν είναι πάντοτε έτσι τα πράγματα. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε για παράδειγμα: http://www.oecd.org/pisa/ (Προσπελάστηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2014). 

http://www.oecd.org/pisa/
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ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης», «υποχρεωτική εκπαίδευση ενηλίκων» κλπ.) Καθώς τα συγκεκριμένα προγράμματα, 
ωστόσο, καλύπτουν κυρίως τα τελευταία χρόνια της εκπαίδευσης ενιαίας- δομής, είναι συγκρίσιμα με αυτά που στοχεύουν 
στην ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων χωρών. 

Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Bέλγιο (BE nl): Υπάρχουν τυποποιημένα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων για μαθήματα όπως τα Ολλανδικά, τα 
μαθηματικά, οι γλώσσες, η ΤΠΕ και οι κοινωνικές επιστήμες. Δε βασίζονται στην ισοδυναμία τους με επίπεδα της βασική, 
πρωτοβάθμιας ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και / ή τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, αλλά παρέχουν γνώσεις που 
παραδοσιακά σχετίζονται με τα επίπεδα ISCED 1 και 2. Περιγράφονται στην Ενότητα 3.2.2. 
Ιταλία: Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση για ενήλικες που παρέχεται από τα Μόνιμα Κέντρα Επικρατείας (Centri territoriali 
permanenti – CTPs) είναι σε διαδικασία κατάργησης. Ωστόσο, στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti- CPIAs) που ιδρύθηκαν πρόσφατα, οι εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση θα μπορούν να παρακολουθούν 200 ώρες μαθημάτων για την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα. 
Ηνωμένο Βασίλειο (ENG/WLS/NIR): Οι πιστοποιήσεις μεμονωμένων μαθημάτων που είναι γνωστές ως «Γενικό 
Πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» GCSEs, που είναι το μέσο αξιολόγησης των μαθητών ηλικίας 15-16, είναι 
επίσης διαθέσιμες και για τους ενήλικες., Αν και χαμηλότερες επιδόσεις στα GCSE αντιστοιχούν σε πιστοποίηση κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2 – Γυμνάσιο), δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιάγραμμα, γιατί ένα πλήρους ωραρίου 
πρόγραμμα που στοχεύει σε πέντε ή περισσότερα GCSE με βαθμούς από Α ως C, αντιστοιχεί στην ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (ISCED 3 – Λύκειο). Στην Αγγλία, οι ενήλικες (19+) δικαιούνται πλήρη χρηματοδότηση για πιστοποιήσεις 
Αγγλικών και Μαθηματικών μέχρι και τη βαθμίδα των GCSE. Αυτά τα προγράμματα είναι επίσης συνήθως δωρεάν για τους 
εκπαιδευόμενους στην Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημα καθορισμένη ονομασία. 
 

Μεταξύ των χωρών όπου το σύστημα της αρχικής εκπαίδευσης διακρίνει μεταξύ πρωτοβάθμιας και 
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λίγες μόνο παρέχουν προγράμματα που συνδέονται με την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία). Η Ισπανία 
και η Πορτογαλία υποδιαιρούν αυτά τα προγράμματα περαιτέρω σε υπο-επίπεδα ή υπο-
προγράμματα: Στην Ισπανία, οι εκπαιδευτικές αρχές γενικά διαθέτουν δύο υπο-επίπεδα, το καθένα εκ 
των οποίων διαρκεί ένα περίπου σχολικό έτος. Στην Πορτογαλία, υπάρχουν δύο κύκλοι, ο καθένας εκ 
των οποίων έχει διάρκεια 800 ωρών. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή υποδεικνύουν ότι 
κατά την περίοδο 2011/12, υπήρξαν περίπου 90.000 συμμετέχοντες στην Ισπανία, περίπου 35.000 
στην Ιταλία και γύρω στους 3.000 στη Ρουμανία (4) (5). Το 2013/14, η Λιθουανία και η Πολωνία 
κατέγραψαν 60 και 77 συμμετέχοντες αντίστοιχα. 

Υπάρχουν ουσιαστικά προγράμματα για την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας ή της 
ενιαίας6 εκπαίδευσης, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (βλέπε σχεδιάγραμμα 3.3). Ωστόσο, όπως και με 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για ενήλικες στη Λιθουανία και την Πολωνία (βλέπε πιο πάνω), συχνά 
απευθύνονται σε πολύ περιορισμένο αριθμό ατόμων. Αυτό το φαινόμενο είναι απόρροια του 
γεγονότος ότι σε κάποιες χώρες, το επίπεδο αυτό έχει ολοκληρωθεί από όλους σχεδόν τους ενήλικες 
(για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.1). Για παράδειγμα στη 
Δημοκρατία της Τσεχίας, όπου μόνο το 0.2% των ενηλίκων (25-64) δεν έχει ολοκληρώσει την 
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η σχετική πρόβλεψη παροχής (kurz pro ziskani zakladniho 
vzelani) το 2013/14, περιλάμβανε μόνο 400 περίπου άτομα. Όταν λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά 
συμμετοχής όπως επίσης και άλλοι παράμετροι – και κυρίως το μέγεθος του πληθυσμού – είναι λίγες 
οι χώρες όπου τα προγράμματα ενηλίκων που σχετίζονται με το σύστημα της αρχικής εκπαίδευσης σε 
επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας, συμβάλλουν (από ποσοτικής απόψεως) ουσιαστικά στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μεταξύ των χωρών μικρού ή μεσαίου-μεγέθους πληθυσμού (ως 20 
εκατομμυρίων κατοίκων) η Σουηδία έχει το υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής (γύρω στους 34.000 
συμμετέχοντες το 2012) (7) και ακολουθεί η Δανία (γύρω στους 7.000 συμμετέχοντες το 2013), η 
Ρουμανία και η Νορβηγία (κάθε μια από τις οποίες είχε γύρω στους 6.000 συμμετέχοντες το 2011/12 
και 2012/2013, αντίστοιχα), η Ελλάδα (γύρω στους 4.000 συμμετέχοντες το 2012/13), η Ουγγαρία, οι 
                                                      
(4) Τις πηγές όλων των εθνικών στατιστικών που παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.2, μπορεί να συμβουλευθεί κανείς στο 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη, 2015. 
(5) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Πορτογαλία που θα επέτρεπαν την ποσοτικοποίηση του αριθμού των 

συμμετεχόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, όταν λαμβάνονται υπόψη 
προγράμματα τόσο πρωτοβάθμιου όσο και κατώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου (όπως τα μαθήματα του EFA, B1, B2 
και B3), συνολικά συμμετείχαν 6.782 άτομα το 2013. 

(6) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση ενιαίας-δομής, βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις για το 
σχεδιάγραμμα 3.3 

(7) Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία έχει καθιερώσει για κάθε κατοίκο της Σουηδίας 20 ετών και άνω που δεν έχει 
ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το νόμιμο δικαίωμα στην βασική εκπαίδευση ενηλίκων. Το 
νομικό πλαίσιο υποχρεώνει, κατά συνέπεια, τις κοινότητες να διασφαλίσουν επαρκή πρόβλεψη παροχής ώστε να 
καλύφθούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του εκπαιδευόμενου 
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Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Φινλανδία (όλες τους γύρω στους 2.000 συμμετέχοντες για διαφορετικά 
έτη αναφοράς που κυμαίνονται από το 2011 ως το 2013) και η Σλοβενία (γύρω στους 1.000 
συμμετέχοντες το 2013/14). Σε χώρες με λιγότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους, η συμμετοχή είτε 
αντιστοιχεί σε λιγότερες από χίλιες περιπτώσεις ή δεν υπόκειται σε ξεχωριστή καταγραφή σε κεντρικό 
επίπεδο. Μεταξύ των μεγαλύτερων χωρών (δηλ. περισσότεροι από 20 εκατομμύρια κάτοικοι), 
σημαντικά ποσοστά καταγράφονται στην Ισπανία (γύρω στους 236.000 συμμετέχοντες για το 
2011/12) και στην Τουρκία (γύρω στους 367.000 συμμετέχοντες για το 2012/13) και έπεται η Ιταλία 
(γύρω στους 34.000 συμμετέχοντες για το 2011/12), η Γερμανία (γύρω στους 20.000 συμμετέχοντες 
το 2012/13) και η Πολωνία (περίπου 15.000 συμμετέχοντες το 2013). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν είναι αναγκαστικά «ενήλικες», δηλ. άτομα ηλικίας 
18 και άνω. Πράγματι, στις περισσότερες χώρες, αυτά τα προγράμματα μπορεί να τα παρακολουθήσει 
οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση (συνήθως μεταξύ της 
ηλικίας των 14 και 16 χρόνων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες – για περισσότερες λεπτομέρειες 
βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο Ευρυδίκη, 2014b), αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την κατώτερη 
δευτεροβάθμια ή την ενιαίας δομής εκπαίδευση. Συνεπώς, οι νέοι και οι ενήλικες συχνά 
στοχοποιούνται από κοινά προγράμματα. Για παράδειγμα, δεδομένα που παρείχε η Εσθονία δείχνουν 
ότι από τα 371 άτομα που παρακολούθησαν εκπαίδευση επαγγελματικού προσανατολισμού 
κατώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας για ενήλικες (põhihariduse nõudeta kutseõpe) το 2013/14, τα 148 
ήταν κάτω των 19, τα 73 ήταν μεταξύ 20 και 24 ετών και μόνο 150 (περίπου 40%) ήταν άνω των 25. 
Ωστόσο, σε κάποιες χώρες, τα προγράμματα που συνδέονται με το αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα ως 
και την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Κάτι 
τέτοιο συναντάμε σε κάποιες Βόρειες χώρες, όπου προγράμματα που συνδέονται με την ενιαία 
εκπαίδευση απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 (πρόγραμμα που είναι γνωστό ως 
«γενική παιδεία ενηλίκων» – almen voksenuddannelse – στη Δανία) και άνω των 20 (πρόγραμμα 
γνωστό ως «βασική εκπαίδευση ενηλίκων» – grundläggande vuxenutbildning – στη Σουηδία). Το ίδιο 
ισχύει και για προγράμματα στα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» στην Ελλάδα όπως επίσης και σε 
προγράμματα για την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πορτογαλία 
(Ciclo do Ensino Básico – Cursos de Educação e Formação de Adultos – B3), όπου η χαμηλότερη 
αποδεκτή ηλικία είναι τα 18 έτη. Και η Ισπανία υπάγεται σε αυτή την κατηγορία, αλλά σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, μπορούν να γίνουν δεκτά και άτομα 16 ετών. 

Ο τρόπος οργάνωσης των προγραμμάτων εξηγεί εν μέρει τα μοτίβα συμμετοχής: ενώ σε κάποιες 
χώρες, η πρόβλεψη παροχής οργανώνεται ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 
σημαντικό φόρτο εργασίας, σε άλλες, βασίζεται σε ενότητες επιμέρους μαθημάτων, ώστε να μπορεί 
κανείς να παρακολουθήσει μεμονωμένα μαθήματα πιο σύντομης διάρκειας. 

Ο πρώτος τύπος οργάνωσης συναντάται στις περισσότερες χώρες. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, 
υπάρχουν διαφορετικές μαθησιακές πορείες για ενήλικες σε επίπεδο κατώτερης δευτεροβάθμιας 
(γενική ή επαγγελματική), που αντιστοιχούν σε περίπου 1.000 με 2.000 ώρες διδασκαλίας, αναλόγως 
του κατά πόσον ο μαθητευόμενος παρακολουθεί μόνο μαθήματα γενικής κατεύθυνσης ή εάν 
συμμετέχει επίσης και σε μαθήματα της επαγγελματικής κατεύθυνσης (8). Η Σλοβενία αναφέρει ότι τα 
προγράμματα για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ενιαίας δομής περιλαμβάνουν γύρω στις 2.000 
διδακτικές περιόδους. Οι χώρες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία συχνά εκφράζουν τη διάρκεια 
των προγραμμάτων τους σε χρόνια, αναφερόμενες συχνά σε περιόδους μεταξύ του ενός και τριών 
ετών, και τονίζοντας ότι η ακριβής διάρκεια εξαρτάται και από τις ατομικές ανάγκες των 
μαθητευόμενων και κατά συνέπεια δεν υπάρχει προκαθορισμένη διάρκεια. Η χρονική διάρκεια 
εξαρτάται, επίσης, από το κατά πόσον παρέχεται η επιλογή πλήρους ή μερικής παρακολούθησης του 
προγράμματος. Οι περισσότερες χώρες παρέχουν και τις δύο επιλογές. Η μεγαλύτερη ευελιξία αυτού 
του τύπου πρόβλεψης φαίνεται να παρέχεται στην Τουρκία, όπου το σύστημα για την ολοκλήρωση της 
κατώτερης δευτεροβάθμιας (Aç1k Ögretim Ortaokulu) δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια και 
προσφέρεται ως σειρά μαθημάτων εξ αποστάσεων (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε 
Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.2). 
                                                      
(8) Αυτή η διάρκεια ισχύει σε περιπτώσεις που ο εκπαιδευόμενος παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, υπάρχουν όμως και 

εναλλακτικές επιλογές επικύρωσης προηγούμενης μη-τυπικής και άτυπης μάθησης (VNIL), που μπορεί να καταστήσει 
δυνατή την παρακολούθηση ενός πιο σύντομου προγράμματος. 
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Το δεύτερο μοντέλο οργανώνεται επί τη βάσει μεμονωμένων μαθημάτων, (δηλαδή επιμέρους 
μαθήματα που μπορεί να παρακολουθήσει σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα). Αυτό το μοντέλο είναι 
χαρακτηριστικό των Βόρειων χωρών. Προσφέρει δύο επιλογές: ο εκπαιδευόμενος μπορεί είτε να 
παρακολουθήσει επιμέρους μαθήματα ως πιο σύντομες σπουδές, χωρίς να ολοκληρώσει 
υποχρεωτικά την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή μπορεί να συνδυάσει μαθήματα κατά έναν 
προκαθορισμένο τρόπο, που οδηγεί στην ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας ή της 
εκπαίδευσης ενιαίας δομής. Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, οι ενήλικες μπορούν να 
παρακολουθήσουν μεμονωμένα μαθήματα, όπως οι γλώσσες ή οι ΤΠΕ, ως «μαθητές μεμονωμένων 
μαθημάτων» ή μπορούν να προετοιμαστούν για εξετάσεις σε πολλά μαθήματα, αποκτώντας έτσι την 
εξουσιοδότηση να προχωρήσουν στη γενική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη Δανία, η γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων (almen voksenuddannelse) βασίζεται σε επιμέρους μαθήματα και μπορεί να 
ολοκληρωθεί δίνοντας εξετάσεις που αντιστοιχούν στις απολυτήριες εξετάσεις του folkeskole 
(υποχρεωτικό σχολείο ενιαίας δομής). Το καθένα από αυτά τα μαθήματα διαρκούν περίπου 60 ώρες 
και τα περισσότερα διαθέτουν τρία επίπεδα επάρκειας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ολοκλήρωσης 
γενικών εξετάσεων με πιστοποιητικό σε πέντε μαθήματα: στα Δανέζικα, τα Μαθηματικά, τα Αγγλικά, 
τις Φυσικές Επιστήμες και ένα ακόμη μάθημα επιλογής μεταξύ Γαλλικών, Γερμανικών, ιστορίας και 
κοινωνικών επιστημών. Αυτό δίνει σε κάποιον το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ανώτερο 
προπαρασκευαστικό πρόγραμμα ή μια ανώτερη προπαρασκευαστική σειρά μαθημάτων (ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) σε ένα συναφές πεδίο σπουδών. Στη Σουηδία, όπου το πρόγραμμα 
σπουδών της βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων είναι επίσης οργανωμένο επί τη βάσει μαθημάτων, οι 
κεντρικές αρχές συλλέγουν στατιστικά στοιχεία συμμετοχής που έχουν άμεση σχέση με τον 
αλφαβητισμό και την πρόβλεψη παροχής βασικών δεξιοτήτων. Εδώ, από τους 34.122 
εγγεγραμμένους συμμετέχοντες το 2012 στην βασική εκπαίδευση ενηλίκων, γύρω στο 25% (δηλαδή 
σχεδόν 8.500 ενήλικες) παρακολούθησαν μαθήματα ανάγνωσης και γραφής. Αυτά τα δεδομένα 
εξηγούν εν μέρει τη σχετικά υψηλή συνολική συμμετοχή. Στην πραγματικότητα όμως, το πιθανότερο 
είναι τα δεδομένα να αναφέρονται σε άτομα που παρακολούθησαν πολλά σύντομα επιμέρους 
μαθήματα («περιπτώσεις συμμετοχής»), παρά σε άτομα που παρακολούθησαν μόνο μία σειρά 
μαθημάτων («συμμετέχοντες»). 

3.2.2. Προγράμματα βασικών δεξιοτήτων 
Αν και όλα τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα περιλαμβάνουν 
στοιχεία αλφαβητισμού, βασικών δεξιοτήτων ή ικανοτήτων-κλειδιών, δε χαρακτηρίζονται ρητά ως 
τέτοια. Παίρνουν συνήθως την ονομασία τους από το βασικό στόχο τους, που στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι η ολοκλήρωση της κατώτερης κλίμακας της δευτεροβάθμιας ή της εκπαίδευσης 
ενιαίας δομής. Η προηγούμενη ενότητα έδειξε επίσης ότι κάποιες χώρες παρέχουν προγράμματα που 
σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση σε μια βάση μεμονωμένων μαθημάτων, επιτρέποντας στους 
μαθητευόμενους την επιλογή μερικών μόνο από τα στοιχεία του προγράμματος σπουδών (που 
περιλαμβάνουν στοιχεία βασικών δεξιοτήτων όπως η μητρική γλώσσα, τα μαθηματικά ή η ΤΠΕ) και να 
τα παρακολουθήσουν με τη μορφή σειράς μαθημάτων «βασικών δεξιοτήτων» μικρότερης διάρκειας. 
Πέρα από αυτό τον τύπο πρόβλεψης παροχής – που δε λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα ενότητα – 
κάποιες χώρες έχουν αναπτύξει εξειδικευμένα προγράμματα ή προγράμματα – πλαίσια για την 
πρόβλεψη παροχής βασικών δεξιοτήτων. Στο εν λόγω πεδίο, βέβαια, η ουσιαστική δια-κρατική 
σύγκριση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πράγματι, οι χώρες διαθέτουν μια σειρά προγραμμάτων με 
παρόμοιες ονομασίες, αλλά με πολύ διαφορετικό περιεχόμενο ή, αντιθέτως, χρησιμοποιούν 
διαφορετικές ονομασίες για να περιγράψουν δομές παρόμοιου περιεχομένου.  

Προγράμματα βασικών δεξιοτήτων με στοιχεία αλφαβητισμού και αριθμητισμού 

Εξειδικευμένα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων που περιλαμβάνουν στοιχεία αλφαβητισμού και 
αριθμητισμού μεταξύ των κύριων στοιχείων – με ή χωρίς άλλο περιεχόμενο (π.χ. ΤΠΕ, δεξιότητες 
μελέτης κλπ) – έχουν καθιερωθεί στις μισές περίπου ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά τα προγράμματα 
χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα ονομασιών, με συχνή χρήση των όρων που συζητήθηκαν στην 
Ενότητα 3.1. 
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Για να ξεκινήσουμε, υπάρχουν προγράμματα ή προγράμματα- πλαίσια με την ξεκάθαρη ονομασία 
«βασικές δεξιότητες», «βασικές ικανότητες», «ικανότητες- κλειδιά» και ούτω καθεξής. Αυτά τα 
προσανατολισμένα στις δεξιότητες και ικανότητες προγράμματα, τα βρίσκει κανείς σε διάφορα σημεία 
της Ευρώπης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν δημιουργηθεί σχετικά πρόσφατα. Η Πορτογαλία 
το 2010, για παράδειγμα, δημιούργησε ένα πρόγραμμα γνωστό ως «κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων» 
programa de formação em competências básicas). Από το 2006, στη Νορβηγία τρέχει το πρόγραμμα 
«βασικές ικανότητες στον εργασιακό βίο» (Basiskompetanse i arbeidslivet), που παρέχει γνώσεις 
αλφαβητισμού, αριθμητισμού, ΤΠΕ και προφορικές δεξιότητες (το τελευταίο στοιχείο είναι διαθέσιμο 
από το 2014 και μετά). Το 2012, η Αυστρία έθεσε σε λειτουργία το πρόγραμμα- πλαίσιο Basisbildung, 
που σε μια πιο ακριβή μετάφραση θα ήταν «βασική εκπαίδευση», αλλά που ωστόσο αναφέρεται 
συνήθως ως πρόγραμμα «βασικών δεξιοτήτων». Στη Γαλλία, το υπουργείο που είναι υπεύθυνο για 
θέματα απασχόλησης, επέλεξε περιεχόμενο που να υπερβαίνει τις έννοιες «βασικές ικανότητες» ή 
«βασικές δεξιότητες» κατά τη δημιουργία το προγράμματος «ικανότητες-κλειδιά» (compétences clefs), 
αναφερόμενο στις οκτώ ικανότητες που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή πολιτική (για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις οκτώ ικανότητες-κλειδιά, βλέπε Ενότητα 3.1). Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
δημιουργήσει μια σειρά από πιστοποιήσεις βασικών δεξιοτήτων, και συγκεκριμένα τις Λειτουργικές 
Δεξιότητες (Αγγλία), τις Απαραίτητες Δεξιότητες – Ουαλία (Ουαλία), Απαραίτητες Δεξιότητες (Βόρεια 
Ιρλανδία) και Ουσιαστικές Δεξιότητες (Σκωτία). Αυτές οι πιστοποιήσεις έχουν υποστεί μεταρρυθμίσεις 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών από τη στιγμή που πρωτοεισήχθησαν και υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις ανά περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην Αγγλία και την Ουαλία αντικατέστησαν 
τις Πιστοποιήσεις «Δεξιότητες – Κλειδιά» για νέους μαθητές στο σχολείο ή στο κολλέγιο και τις 
«Βασικές Δεξιότητες» για τους ενήλικες από το 2010. 

Σχεδιάγραμμα 3.4: Εξειδικευμένα Προγράμματα και προγράμματα- πλαίσια βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες 2013-2014 

 

  

 
Εξειδικευμένα προγράμματα 
και προγράμματα πλαίσια 
βασικών δεξιοτήτων 

 
Δεν υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη 

 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη. 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Ένα πρόγραμμα ορίζεται ως ένα συνεκτικό σύνολο ή αλληλουχία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή επικοινωνία σχεδιασμένη και 
οργανωμένη προς την επίτευξη προ-καθορισμένων εκπαιδευτικών στόχων ή την επίτευξη ενός συνόλου εκπαιδευτικών 
καθηκόντων εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου (UNESCO – UIS, 2011). Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων 
ορίζεται ως ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο του την παροχή βασικών δεξιοτήτων, αλλά δεν έχει άμεση και ξεκάθαρη σχέση 
με προγράμματα που παραδίδονται μέσω του αρχικού εκπαιδευτικού συστήματος. Πέρα από προγράμματα, το σχεδιάγραμμα 
αναφέρεται επίσης σε προγράμματα-πλαίσια, που ορίζονται ως σχήματα που δύνανται να περιλαμβάνουν διάφορα 
προγράμματα που μοιράζονται τον ίδιο γενικότερο στόχο και τις ίδιες χρηματοδοτικές διευθετήσεις (π.χ. ενιαίο κονδύλι 
προϋπολογισμού). Το σχεδιάγραμμα αναφέρεται σε προγράμματα και προγράμματα-πλαίσια που λειτουργούν σε ολόκληρη την 
επικράτεια μιας χώρας και δεν περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα ή γεωγραφικό διαμέρισμα. 
Το σχεδιάγραμμα δε λαμβάνει υπόψη: 
- προγράμματα που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ως την κατώτερη δευτεροβάθμια κλίματα που μπορούν 

να παραδοθούν με τη μορφή πιο σύντομων κύκλων μαθημάτων που εστιάζουν σε μεμονωμένα μαθήματα ή δεξιότητες, 
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συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων σχετικά με τον αλφαβητισμό και τον αριθμητισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με αυτά, βλέπε Ενότητα 3.2.1. 

- εξειδικευμένα προγράμματα που εστιάζουν μόνο στην απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ (που δεν περιλαμβάνουν στοιχεία 
αλφαβητισμού και αριθμητισμού) 

- εξειδικευμένα προγράμματα αλφαβητισμού που απευθύνονται κυρίως στον πληθυσμό των μεταναστών (διδασκαλία της 
τοπικής γλώσσας για ομιλητές άλλων γλωσσών) 

- - εξειδικευμένα οικογενειακά προγράμματα αλφαβητισμού, που αναλύονται στην Ενότητα 3.2.3.  

Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Ισπανία: Ενώ το σχεδιάγραμμα δεν υποδεικνύει κάποια παροχή που να λειτουργεί σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας, 
κάποιες Αυτόνομες Κοινότητες (για παράδειγμα οι Castilla-La Mancha και Castilla y León) παρέχουν μη-τυπικά προγράμματα 
εκπαίδευσης με την ονομασία «απόκτηση και ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων». 
Ουγγαρία: Αν και είναι δύσκολη η αναγνώριση μιας ξεκάθαρης εξειδικευμένης προγραμματικής γραμμής ή ενός 
προγράμματος- πλαίσιο (το σχεδιάγραμμα δεν απεικονίζει κάποια πρόβλεψη παροχής), έχουν υπάρξει διάφορες 
πρωτοβουλίες βασισμένες σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ πρότζεκτ που παρείχαν ευκαιρίες σε ενήλικες να βελτιώσουν τις 
βασικές τους δεξιότητες (π.χ. το πρότζεκτ «Ενεργά για Δεξιότητες» (Aktívan a tudásért!) ή προγράμματα που αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Κέντρα Μάθησης» (NYITOK)' (NYITOK Tanulási központok programjai). 
Mάλτα: Η πρόβλεψη που λήφθηκε υπόψη στο σχεδιάγραμμα αναφέρεται σε σειρά μαθημάτων στα Μαλτέζικα, στα Αγγλικά ή 
στα μαθηματικά που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς σε χρηματοδοτούμενα από το κράτος ιδρύματα.  
 

Σε κάποιες χώρες, υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα ή προγράμματα-πλαίσια σχετικά με τον 
αλφαβητισμό και/ ή τον αριθμητισμό, και που περιλαμβάνουν και στοιχεία λειτουργικού αλφαβητισμού. 
Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, υπάρχει πρόγραμμα-πλαίσιο γνωστό ως «αλφαβητισμός ενηλίκων», 
που λειτουργεί από τη δεκαετία του 1980 και περιλαμβάνει μαθήματα ανάγνωσης, γραφής, 
αριθμητικής, ΤΠΕ, μαθησιακές ικανότητες και προσωπική ανάπτυξη. Η Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου 
έχει επίσης δημιουργήσει ένα πρόγραμμα-πλαίσιο γνωστό ως αλφαβητισμός – alphabétisation. 

Στις Κάτω Χώρες, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ένα δίκτυο περιφερειακών κέντρων κατάρτισης 
(ROCs) παρέχει μαθήματα Ολλανδικής γλώσσας και αριθμητικής (opleidingen Nederlands en 
rekenen). Στην Ιταλία, ένα νομικό πλαίσιο καθιερώθηκε το 1997, που επιτρέπει στα Μόνιμα Κέντρα 
Επικρατείας (Centri territoriali permanenti – CTPs, κέντρα για εκπαίδευση ενηλίκων) να προσφέρουν 
μαθήματα λειτουργικού αλφαβητισμού (που αναφέρονται ως brevi e modulari di alfabetizzazione 
funzionale). Αυτά τα μαθήματα βρίσκονται σε φάση σταδιακής κατάργησης και θα αντικατασταθούν 
από άλλους τύπους πρόβλεψης (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τις σημειώσεις για 
συγκεκριμένες χώρες του σχεδιαγράμματος 3.3) 

Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο το 1991 με την ονομασία 
«βασική εκπαίδευση ενηλίκων» (instruction de base des adultes) περιλαμβάνει μαθήματα 
αλφαβητισμού, αριθμητισμού και ΤΠΕ. Μια παρόμοια προσέγγιση υπάρχει στη Φλαμανδική Κοινότητα 
του Βελγίου όπου, μεταξύ του 1985 και 1990, στήθηκε ένα δίκτυο 13 επιχορηγούμενων από το κράτος 
ινστιτούτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτά τα «κέντρα βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων» (Centra voor 
Basiseducatie) παρέχουν τυποποιημένα μαθήματα σχετικά με διάφορους τομείς βασικών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Ολλανδικών, των μαθηματικών και της ΤΠΕ. 

Τα προγράμματα που περιλαμβάνουν βασικές δεξιότητες ως μέρος του κεντρικού τους πυρήνα δε 
χρησιμοποιούν αναγκαστικά κάποια ονομασία που να παραπέμπει ρητά σε βασικές δεξιότητες. Το 
σχετικότερο παράδειγμα αυτού του τύπου είναι η Δανία, όπου το περιεχόμενο του προγράμματος 
«προπαρασκευαστική εκπαίδευση ενηλίκων» (forberedende voksenundervisning) περιλαμβάνει τις 
βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητισμού. Ωστόσο, η ονομασία του προγράμματος 
εκφράζει το γενικό στόχο, που είναι η παροχή δεξιοτήτων που θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους 
να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρόμοια 
προπαρασκευαστικά προγράμματα λειτουργούν σε πολλές ακόμη χώρες, όμως ο αλφαβητισμός και ο 
αριθμητισμός δε φιγουράρουν τόσο ψηλά στο περιεχόμενό τους. Επιπλέον, πολλές φορές είναι τμήμα 
ευρύτερων προγραμμάτων ή θεσμικών πλαισίων. Κατά συνέπεια, αυτά αναλύονται περαιτέρω στην 
Ενότητα 3.2.3. Η Σλοβενία έχει επίσης δημιουργήσει ένα πλαίσιο βασικών δεξιοτήτων που δεν φέρει 
ρητά αυτό τον χαρακτηρισμό, και συγκεκριμένα πρόκειται για το «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
Επιτυχία στη Ζωή» (Usposabljanje za življenjsko uspešnost) που δημιουργήθηκε μεταξύ του 2003 και 
του 2006. Περικλείει πολλούς διαφορετικούς κλάδους που στοχεύουν στην παροχή αλφαβητισμού και 
βασικών δεξιοτήτων σε διάφορα συγκείμενα, μεταξύ των οποίων ο χώρος εργασίας, η οικογένεια και 
οι αγροτικές κοινότητες. 
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Ενώ τα εξειδικευμένα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων συχνά έχουν μη-τυπικό χαρακτήρα (π.χ. 
Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία και Σλοβενία), κάποιες χώρες τα αναγνωρίζουν στα συστήματα και τις δομές 
πιστοποίησής τους. Αυτή είναι η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι «Λειτουργικές 
Δεξιότητες» (Αγγλία) και οι «Απαραίτητες Δεξιότητες» (Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία) είναι διαπιστευμένες 
σε τρία διαφορετικά επίπεδα εντός του εννέα επιπέδων Εθνικού Πλαισίου Πιστοποιήσεων (NQF): 
Αρχάριο Επίπεδο (που υποδιαιρείται σε Αρχάριο 1, 2 και 3), Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2. Η Δανία και οι 
Κάτω Xώρες αναγνωρίζουν επίσης τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων τους («προπαρασκευαστική 
εκπαίδευση ενηλίκων» στη Δανία και τα μαθήματα Ολλανδικής γλώσσας και αριθμητισμού στην 
Ολλανδία) στις δομές πιστοποίησής τους και τα τοποθετούν στο πρώτο επίπεδο των αντίστοιχων 
πλαισίων πιστοποίησής τους. Αν και στην Πορτογαλία, το πρόγραμμα «κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων» 
δεν τοποθετείται εντός κάποιου πλαισίου πιστοποίησης, περιλαμβάνεται, ωστόσο, στον Εθνικό 
Κατάλογο Πιστοποιήσεων (Catálogo Nacional de Qualificações). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι εξειδικευμένα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων είναι πιθανόν να έχουν 
ισχυρότερη παρουσία/ ταυτότητα σε συγκεκριμένους τομείς έναντι κάποιων άλλων. Αν και οι 
περισσότερες χώρες τα έχουν δημιουργήσει εντός του εκπαιδευτικού τομέα, η Γαλλία επέλεξε μια 
διαφορετική προσέγγιση. Σε αυτή την περίπτωση, ήταν το υπουργείο που είναι αρμόδιο για την 
απασχόληση που εισήγαγε το πρόγραμμα «ικανότητες-κλειδιά». Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε άτομα εκτός της αγοράς εργασίας, ως τμήμα των «ενεργών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας» (ALMP). Στην Νορβηγία, το πρόγραμμα «βασικές ικανότητες στον εργασιακό βίο» 
δημιουργήθηκε από τον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά απευθύνεται σε εργαζομένους, που σημαίνει ότι είναι 
ο εργοδότης – σε συνεργασία με τον φορέα παροχής του προγράμματος και πιθανότατα με κάποια 
συνδικαλιστική οργάνωση – που ξεκινά την παροχή και υποβάλλει αίτηση για κρατική χρηματοδότηση. 

Οι δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις προς τους παρόχους προγραμμάτων 
βασικών δεξιοτήτων: υπάρχει η περίπτωση να ορίσουν συγκεκριμένους παρόχους ή να επιτρέψουν σε 
έναν αριθμό παρόχων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το πρώτο μοντέλο έχει εφαρμογή στη 
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου και στις Κάτω Χώρες, όπου υπάρχοντα προγράμματα βασικών 
δεξιοτήτων παρέχονται από εξειδικευμένα ινστιτούτα, και συγκεκριμένα 13 κέντρα βασικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου και 43 Τοπικά Εκπαιδευτικά Κέντρα (ROCs) στις Κάτω 
Χώρες. Ωστόσο, οι Κάτω Χώρες σκέφτονται να προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση που θα επέτρεπε στους 
δήμους τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών παρόχων ούτως ώστε να διευκολυνθεί η κατά 
περίπτωση καταλληλότερη παροχή για διαφορετικές ομάδες- στόχους. Αυτή η προσέγγιση υπάρχει ήδη 
σε πολλές άλλες χώρες. Για παράδειγμα, στη Νορβηγία, το πρόγραμμα «βασικές δεξιότητες στον 
εργασιακό βίο» μπορεί να παρέχεται και από δημόσια σχολεία όπως επίσης και από διάφορους 
ιδιωτικούς μη- κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στην Αυστρία, προγράμματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο 
των «βασικών δεξιοτήτων» παρέχονται επίσης από μια σειρά ιδρυμάτων, με τους πιο συχνούς 
παρόχους να είναι μάλλον μεγάλα ιδρύματα που παρέχουν διαφορετικές μορφές και εκπαίδευσης 
ενηλίκων και διαφοροποιημένες μαθησιακές πορείες. Στη Σλοβενία, διάφορες προγραμματικές γραμμές 
που υπάγονται στο «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Επιτυχία στη Ζωή» συνήθως παρέχονται από 
δημόσια ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων που έχουν δημιουργηθεί από τις τοπικές κοινότητες. Στη 
Γερμανία, οι κύριοι πάροχοι μαθημάτων αλφαβητισμού είναι κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων 
(Volkshochschulen, βλέπε επίσης Ενότητα 3.3.3), αλλά υπάρχουν επίσης και άλλοι πάροχοι. 

Ο βαθμός κρατικής παρέμβασης στον καθορισμό του περιεχομένου ή των προτύπων των 
εξειδικευμένων προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων διαφοροποιείται ανά χώρα. Στην Ολλανδία, για 
παράδειγμα, δίνεται μεγάλη ελευθερία στους δήμους για τη διοργάνωση μαθημάτων αλφαβητισμού και 
αριθμητισμού στα περιφερειακά κέντρα κατάρτισης. Πολύ περιορισμένη παρέμβαση από το κεντρικό-
επίπεδο παρατηρείται επίσης στη Γερμανία, όπου η πρόβλεψη για τον αλφαβητισμό εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία των Länder και των τοπικών αρχών. Ωστόσο, ως ένα βαθμό οι βασικές δομές παρέχονται 
από το ομοσπονδιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γερμανίας 
(DVV) – ένα όργανο ομοσπονδιακού επιπέδου – πρόσφατα δημιούργησε ένα πλαίσιο που καλύπτει 
πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων η «γραφή», η «ανάγνωση» και ο «βασικός αριθμητισμός». 
Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για διδασκάλους που παραδίδουν μαθήματα αλφαβητισμού και 
βασικών δεξιοτήτων με παραδείγματα ασκήσεων για διαφορετικά επίπεδα επάρκειας αλφαβητισμού 
(τα επονομαζόμενα «Επίπεδα- Άλφα»). Και η Αυστρία ανήκει επίσης στην ομάδα χωρών στις οποίες 
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υπάρχει περιορισμένη μόνο παρέμβαση των κεντρικών αρχών όσον αφορά τα μη-τυπικά μαθήματα 
βασικών δεξιοτήτων. Εδώ, τα προγράμματα που παραδίδονται εντός του πλαισίου των «βασικών 
δεξιοτήτων» διαφέρουν τόσο ως προς το περιεχόμενο αλλά και ως προς την πρακτική εφαρμογή. 
Ωστόσο, για να πληρεί τις προδιαγραφές για επιχορήγηση, το κάθε πρόγραμμα πρέπει να είναι 
διαπιστευμένο, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα γενικά προαπαιτούμενα ως 
προς το πρόγραμμα σπουδών. Αυτά περιλαμβάνουν την απαίτηση διάρθρωσης των προγραμμάτων 
αλφαβητισμού, αριθμητισμού και ΤΠΕ σε διακριτά (ως πέντε) επίπεδα ικανοτήτων. Η προσέγγιση της 
Νορβηγίας είναι παρόμοια με αυτή της Αυστρίας αλλά με πιο λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για 
τους παρόχους. Σ’ αυτή τη χώρα, τα μαθήματα βασικών δεξιοτήτων γνωστά ως «βασικές ικανότητες 
στον εργασιακό βίο» πρέπει να συνδέονται με το πλαίσιο ικανοτήτων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
ενήλικες από τον Νορβηγικό Οργανισμό Δια Βίου Μάθησης (Vox). Παρουσιάζει ενδιαφέρον, το 
γεγονός ότι οι στόχοι στο πλαίσιο ικανοτήτων είναι επίσης ευθυγραμμισμένοι με το εθνικό πρόγραμμα 
σπουδών για την πρωτοβάθμια και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που έχει σχεδιαστεί από 
τη Νορβηγική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. 

Η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο όπου η παρέμβαση από τα ανώτερα 
κλιμάκια είναι πιο ουσιαστική. Τόσο το λεπτομερές περιεχόμενο όσο και οι οργανωτικές κατευθυντήριες 
γραμμές για τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων στα 13 κέντρα βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων 
(χρηματοδοτούμενοι από το κράτος μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εστιάζουν ειδικά στην παράδοση 
μαθημάτων βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων) είναι καθορισμένα από τα κεντρικά κλιμάκια. Αλλά και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα προγράμματα οδηγούν σε εθνικά αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις με τις « 
Λειτουργικές Δεξιότητες» (Αγγλία), «Απαραίτητες Δεξιότητες – Ουαλία» (Ουαλία), «Απαραίτητες 
Δεξιότητες» (Βόρεια Ιρλανδία) και «Ουσιαστικές Δεξιότητες» (Σκωτία), τα λεπτομερή πρότυπα για τα 
μαθησιακά αποτελέσματα σχεδιάζονται επίσης σε κεντρικό επίπεδο. Ωστόσο, η οργάνωση και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το συγκείμενο και τον πάροχο. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φύση των προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου ικανοτήτων, μπορεί να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Λουξεμβούργο, όπου η «βασική εκπαίδευση ενηλίκων» είναι 
γεγονός ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, μόλις το 2013 οι κεντρικές αρχές 
τυποποίησαν αυτό τον τύπο πρόβλεψης καθιερώνοντας ένα πλαίσιο ικανοτήτων, περιγραφή του 
οποίου διατίθεται σε ένα σύντομο ευανάγνωστο έγγραφο προς διανομή σε όλους τους 
εκπαιδευόμενους κατά την έναρξη των προγραμμάτων. 

Όπως και με το περιεχόμενο και τα πρότυπα, η διάρκεια των προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων 
διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες (όπως η Γερμανία, η Αυστρία και οι Κάτω Χώρες), 
οι πάροχοι έχουν μεγάλη αυτονομία ως προς τον σχεδιασμό των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου 
και του καθορισμού της διάρκειάς τους. Σε άλλες πάλι, υπάρχουν κεντρικά πρότυπα αναφερόμενα και 
στη διάρκεια των μαθημάτων. Τα προγράμματα που παραδίδονται από τα 13 κέντρα βασικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου φαίνεται να χαρακτηρίζονται από 
σημαντικό φόρτο εργασίας. Για παράδειγμα, ο θεματικός τομέας «Ολλανδικά», που περιλαμβάνει τρία 
προγράμματα, έχει μεταξύ των 600 και 1.100 διδακτικών περιόδων, αναλόγως με το πρόγραμμα που 
επιλέγει ο εκπαιδευόμενος. Το κάθε πρόγραμμα μελέτης υποδιαιρείται σε περαιτέρω υπο-ενότητες. Ο 
θεματικός τομέας «μαθηματικά», που ακολουθεί το ίδιο οργανωτικά μοτίβο, περιλαμβάνει περίπου 360 
με 630 διδακτικές περιόδους. 

Τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων σε άλλες χώρες είναι σε γενικές γραμμές πιο σύντομα, και 
συνήθως περιλαμβάνουν μεταξύ των 100 και των 300 διδακτικών περιόδων (9). Για παράδειγμα, το 
πρόγραμμα «ικανότητες-κλειδιά» στη Γαλλία περιλαμβάνει περίπου 100 διδακτικές περιόδους και 
χρειάζονται γύρω στους έξι μήνες για την ολοκλήρωσή του. Στο Λουξεμβούργο, τα μαθήματα στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Βασική Εκπαίδευση Ενηλίκων» συνήθως απαιτούν ένα χρόνο για την 
ολοκλήρωσή τους και περιλαμβάνουν περίπου 150 με 300 ώρες, αναλόγως με τις ανάγκες του 
εκπαιδευόμενου. Στη Νορβηγία, οι τυπικές ενότητες μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«βασικές ικανότητες στον εργασιακό βίο» περιλαμβάνουν 130 μαθήματα και αυτό το τυπικό μοντέλο 

                                                      
(9) Περαιτέρω έρευνα θα ήταν απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση της ακριβούς έκτασης της διδακτικής περιόδου στη 

βασική εκπαίδευση ενηλίκων υπό μια δια-κρατική συγκριτική προοπτική. 
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επιλέχθηκε από το 75% των συμμετεχόντων το 2013. Στη Σλοβενία, διαφορετικές προγραμματικές 
γραμμές που εμπίπτουν στο πλαίσιο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Επιτυχία στη Ζωή» ποικίλουν σε 
διάρκεια, από 75 ως και 350 διδακτικές περιόδους. 

Καθώς κάποιες χώρες διαιρούν τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων τους σε ενότητες ή μικρότερα 
τμήματα, μια μεμονωμένη ενότητα μπορεί να είναι αρκετά σύντομη ενώ το συνολικό εύρος του 
προγράμματος είναι πιο βεβαρυμμένο χρονικά. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία αναφέρει ότι η 
πρόβλεψη που είναι γνωστή ως «κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων» αποτελείται από τουλάχιστον τρεις 
ενότητες, διάρκειας 50 ώρες έκαστη. Μιας και υπάρχουν συνολικά έξι ενότητες, η συνολική διάρκεια 
κυμαίνεται από 150 ως 300 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των ενοτήτων που ο εκπαιδευόμενος 
παρακολουθεί. Στη Δανία η «προπαρασκευαστική εκπαίδευση ενηλίκων» έχει πολλαπλά «στάδια» 
που διαρκούν από 30 ως 60 ώρες, καθένα από τα οποία τελειώνει με μια εξέταση (π.χ. η ανάγνωση 
έχει 4 στάδια των 30-60 ωρών και τα μαθηματικά έχουν 2 στάδια των 30-60 ωρών). Το συνολικό 
πρόγραμμα διαρκεί από 120 ως 240 ώρες. Σε κάποιο βαθμό, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία 
και Βόρεια Ιρλανδία) χρησιμοποιεί παρόμοια προσέγγιση. Εδώ, οι διαφορετικές πιστοποιήσεις 
βασικών δεξιοτήτων, που οι ονομασίες τους διαφέρουν ανά περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι 
σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίζουν μια συνοχή στην εξελικτική πορεία του εκπαιδευόμενου από το 
Αρχάριο Επίπεδο (που υποδιαιρείται σε τρεις υπο-κατηγορίες) και μέσω του Επιπέδου 1 στο Επίπεδο 
2 του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποιήσεων (NQF). Σε αυτή την εξελικτική διαδρομή, ένα εξατομικευμένο 
πρόγραμμα μπορεί να είναι σχετικά σύντομο. Για παράδειγμα, το υποστηρικτικό υλικό για τους 
παρόχους του προγράμματος των «Λειτουργικών Δεξιοτήτων» στα Αγγλικά υποδεικνύει 45 ώρες 
διδασκαλίας για κάθε υπο-ενότητα του Αρχάριου επιπέδου (OCR, n.d.) 

Για να ολοκληρωθεί αυτή η ανάλυση των προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης, πρέπει να 
αναφερθούν και κάποια πράγματα σχετικά με τα στατιστικά συμμετοχής. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 
αυτά τα προγράμματα γενικά περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό εκπαιδευόμενων. Μια εξήγηση 
μπορεί να είναι το γεγονός ότι απευθύνονται σε συγκεκριμένες και συχνά δύσκολα προσεγγίσιμες 
ομάδες. Για να είμαστε πιο ακριβείς, στις περισσότερες χώρες δεν περιλαμβάνουν πάνω από 5.000 
άτομα το χρόνο. Σε χώρες με μικρό πληθυσμό (όπως το Λουξεμβούργο) οι εκπαιδευόμενοι δεν 
ξεπερνούν τις μόλις μερικές εκατοντάδες άτομα. Τα ποσοστά συμμετοχής είναι, ωστόσο, σημαντικά σε 
κάποιες χώρες. Όπως για παράδειγμα στην Ιρλανδία, όπου στα προγράμματα που 
πραγματοποιήθηκαν το 2012 μέσω του πλαισίου «αλφαβητισμός ενηλίκων» συμμετείχαν κάπου 
57.000 άτομα. Στη Δανία το 2013, η «προπαρασκευαστική εκπαίδευση ενηλίκων» κατέγραψε περίπου 
25.000 νεοεισερχομένους. Ένα παράδειγμα των επιπέδων συμμετοχής σε μεγαλύτερες χώρες, είναι 
το πρόγραμμα «ικανότητες-κλειδιά» στη Γαλλία, που είχε περίπου 50.000 συμμετέχοντες το 2011. 
Καθώς το πρόγραμμα εκπονήθηκε από το υπουργείο που είναι αρμόδιο για την απασχόληση, πάνω 
από το 90% του συνόλου των συμμετεχόντων ήταν άνεργοι. 

Προγράμματα για βελτίωση των επιδόσεων στις ΤΠΕ 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην Ενότητα 3.1, το Cedefop (2008, σελ. 132) αναφέρεται στις δεξιότητες ΤΠΕ 
ως «νέες βασικές δεξιότητες». Πράγματι, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας έχουν γίνει 
μέρος της καθημερινότητας και η επιβίωση στο σύγχρονο κόσμο χωρίς τις δεξιότητες αποτελεσματικής 
χρήσης τους είναι δύσκολη. Η διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων αποτελεί κομμάτι του προγράμματος 
σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και κατά συνέπεια, 
ενσωματώνονται και στα προγράμματα που σχεδιάζονται για να βοηθήσουν ενήλικες μαθητευόμενους 
να ολοκληρώσουν την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για περισσότερες 
λεπτομέρειες, βλέπε Ενότητα 3.2.1). Επίσης, πλέον εντάσσονται και στα εξειδικευμένα προγράμματα 
βασικών δεξιοτήτων που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Για παράδειγμα, στη Φλαμανδική 
Κοινότητα του Βελγίου, τα προγράμματα που παραδίδονται στα 13 κέντρα βασικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων περιλαμβάνουν σπουδές ΤΠΕ. Παρομοίως, στο Λουξεμβούργο, τα μαθήματα βασικών 
δεξιοτήτων ΤΠΕ εμπίπτουν στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων που αναλύθηκε πιο πάνω. 
Μαθήματα που παρέχουν βασικές δεξιότητες ΤΠΕ ενσωματώνονται επίσης και σε άλλα πλαίσια 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ των οποίων και αυτά υπό τη γενική κατηγορία των «ενεργών 
πολιτικών για την αγορά εργασίας» (ALMP) όπως επίσης και όσα υπάγονται στο γενικότερο πλαίσιο της 
φιλελεύθερης (ή λαϊκής) εκπαίδευσης ενηλίκων (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ενότητα 3.2.3). 
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Πέρα από την πρόβλεψη που περιγράφηκε πιο πάνω, λίγες μόνο χώρες έχουν αναπτύξει 
εξειδικευμένα προγράμματα δεξιοτήτων ΤΠΕ που δεν υπάγονται σε άλλα μεγαλύτερα πλαίσια 
«βασικών δεξιοτήτων». Για παράδειγμα, το 2005, η Σλοβενία δημιούργησε ένα πρόγραμμα ψηφιακού 
αλφαβητισμού για ενήλικες (racunalniška pismenost za odrasle). Έχει διάρκεια 60 ωρών και εστιάζει 
σε βασικές γνώσεις ΤΠΕ, μεταξύ των οποίων και η επεξεργασία κειμένου, η χρήση του Διαδικτύου, 
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ. Το πρόγραμμα και οι σχετικοί κανονισμοί τέθηκαν σε 
κεντρικό επίπεδο υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Οι 
συμμετέχοντες ανήλθαν στους 1.745 για το 2012. Το 2008, η Ισλανδία καθιέρωσε ένα πρόγραμμα 
γνωστό ως «Καλύτεροι Εργαζόμενοι: ΤΠΕ και επικοινωνιακές δεξιότητες» (Sterkari Starfsmaður: 
Upplýsingatækni og samskipti) που απευθύνεται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, και συγκεκριμένα 
σε άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τη χρήση των ΤΠΕ στο χώρο εργασίας τους. Το πρόγραμμα 
παραδίδεται από τα 11 κέντρα δια βίου μάθησης σ’ ολόκληρη τη χώρα, απαιτεί 150 ώρες διδασκαλίας 
και παρέχει ως και 12 διδακτικές μονάδες για την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα προσείλκυσε γύρω στους 50 συμμετέχοντες το 2013. Μια πιο πρόσφατη 
αλλά πολύ σημαντική πρωτοβουλία αναφέρθηκε από την Πολωνία, όπου ένα πρότζεκτ του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επιστημών(ESF) «Φαροφύλακες της Ψηφιακής Πολωνίας» ((Latarnicy Polski 
Cyfrowej) παρέχει ψηφιακή εκπαίδευση στη γενιά των 50+. Από την έναρξη του 2013, στο πρότζεκτ 
συμμετείχε ένας σημαντικός αριθμός ατόμων: γύρω στα 200.000. 

3.2.3. Άλλα προγράμματα που συνεισφέρουν στη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων 
Αν και τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους ενήλικες τη γνώση και τις 
δεξιότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση ως και την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
κλίμακας σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων αποτελούν το πιο 
εμφανές κομμάτι της πρόβλεψης βασικών δεξιοτήτων, η συνεισφορά τους στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση ενηλίκων είναι περιορισμένη στις περισσότερες χώρες όταν υπολογίζεται με βάση το μέγεθος 
του ενήλικου πληθυσμού ο οποίος συμμετέχει τελικά σε αυτά. Η εικόνα θα παρέμενε, συνεπώς, ημιτελής 
χωρίς την αναφορά σε άλλους τύπους κρατικά επιχορηγούμενης πρόβλεψης που παρέχουν ευκαιρίες σε 
ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων, για επιστροφή 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η υπο-ενότητα που ακολουθεί προσπαθεί να περιγράψει τους 
μυριάδες άλλους τύπους πρόβλεψης, όπως τα προπαρασκευαστικά προγράμματα, τα προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταξύ των οποίων και πρόβλεψη που υπάγεται στο 
πλαίσιο των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας – ALMP), τη φιλελεύθερη και λαϊκή εκπαίδευση 
ενηλίκων, όπως επίσης και τα προγράμματα που βρίσκονται στο όριο μεταξύ της μη-τυπικής και της 
άτυπης μάθησης, και κυρίως, τα προγράμματα οικογενειακού αλφαβητισμού. 

Προπαρασκευασ τικά προγράμματα  ( 10)  

Όπως περιγράφηκε ήδη στην Ενότητα 3.2.2, προγράμματα που περιλαμβάνουν στοιχεία βασικών 
δεξιοτήτων, δεν χαρακτηρίζονται αναγκαστικά ως τέτοια. Για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε και στην 
προηγούμενη ενότητα, η Δανία έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα που εστιάζει στις βασικές δεξιότητες 
της ανάγνωσης, της γραφής και του αριθμητισμού, που φέρει όμως την ονομασία 
«προπαρασκευαστική εκπαίδευση ενηλίκων» (forberedende voksenundervisning). 
Προπαρασκευαστικά προγράμματα υπάρχουν επίσης και σε άλλες χώρες, αλλά ενώ διδάσκονται 
στοιχεία αλφαβητισμού και αριθμητισμού, αυτά απλά ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών και 
δε γίνεται ρητή αναφορά σε αυτά. Επιπλέον, αυτά τα προγράμματα κάποιες φορές ενσωματώνονται 
σε ευρύτερα προγράμματα ή θεσμικά πλαίσια και είναι κατά συνέπεια λιγότερο αναγνωρίσιμα. Στη 
Σουηδία, για παράδειγμα, τα παραδοσιακά Λύκεια, που είναι κομμάτι του τομέα φιλελεύθερης 
εκπαίδευσης ενηλίκων, παρέχουν ένα πρόγραμμα βοήθειας προς τους ανέργους με χαμηλό επίπεδο 
πιστοποιήσεων να βελτιώσουν τα κίνητρα μάθησης (studiemotiverande folkhögskolekurs). Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά στοιχείων, μεταξύ των οποίων επανάληψη διαφόρων τομέων του 

                                                      
(10) Αυτή η ενότητα αναφέρεται σε προγράμματα για την αύξηση των κινήτρων του εκπαιδευόμενου όπως επίσης και την 

απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για σπουδές επιπέδου κατώτερου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Προπαρασκευαστικά προγράμματα για μη-παραδοσιακούς υποψήφιους της ανώτερης εκπαίδευσης αναλύονται στην 
Ενότητα 3.3.3. 
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προγράμματος σπουδών (π.χ. βασικές δεξιότητες), ενίσχυση των δεξιοτήτων μελέτης, καθώς επίσης 
και εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός. Άλλο ένα παράδειγμα που στοχεύει στην ίδια 
ομάδα ατόμων (δηλαδή ανέργους με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων) παρέχει το Βέλγιο, όπου 
διάφορα ιδρύματα (όπως το Bruxelles Formation στην περιφέρεια των Βρυξελλών) παραδίδουν 
προγράμματα που επιδιώκουν να διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση των 
απαραίτητων δεξιοτήτων για την παρακολούθηση ενός προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση 
μιας αναγνωρισμένης πιστοποίησης. Το τρίτο παράδειγμα αυτής της κατηγορίας δίδεται από την 
Ιρλανδία, όπου «προπαρασκευαστικά μαθήματα-γέφυρες» απευθύνονται στους μακροχρόνια 
άνεργους που δε διαθέτουν τα απαραίτητα επίπεδα δεξιοτήτων για πρόσβαση σε εξειδικευμένα 
προγράμματα κατάρτισης. Αυτά τα μαθήματα περιλαμβάνουν ενότητες όπως βασικές γνώσεις 
πληροφορικής, επικοινωνία και δειγματισμός δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα η ευκαιρία στους 
εκπαιδευόμενους να δοκιμάσουν μια σειρά επαγγελματικών τομέων (π.χ. ξυλουργική, μεταλλοτεχνία, 
μαστορέματα κλπ) επιτρέποντάς τους να βρουν την κατάλληλη επαγγελματική διέξοδο. Στην Ισλανδία 
λειτουργούν ήδη πολλά προπαρασκευαστικά προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα που 
σκοπεύουν να επιστρέψουν στο εκπαιδευτικό σύστημα για την ολοκλήρωση της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτά παραδίδονται σ’ ολόκληρη τη χώρα, από ένα δίκτυο 11 κέντρων 
δια βίου μάθησης και παρά το γεγονός ότι συνιστούν άτυπα μαθήματα, παρέχουν από 7 ως 24 
διδακτικές μονάδες για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(βλέπε επίσης Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.3.2)  

Στην Ισπανία, παραδίδονται προπαρασκευαστικά μαθήματα για τις εισαγωγικές εξετάσεις που 
καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στον ενδιάμεσο κύκλο επαγγελματικής κατάρτισης (ανώτερο 
επίπεδο δευτεροβάθμιας- Λύκειο), που απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 16 και άνω. Αυτά 
περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας (γλώσσα και λογοτεχνία), τεχνολογία και κοινωνικές δεξιότητες. 
Το σημείο αναφοράς τους είναι συνήθως το πρόγραμμα σπουδών της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (κατώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας). 

Επαγγελματική εκπαίδευση κα ι  κατάρτ ιση,  μάθηση στο  χώρο  εργασία  κα ι  ALMP 

Η συζήτηση για την πρόβλεψη βασικών δεξιοτήτων δε θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) και τα διάφορα υπο-πλαίσιά της, κυρίως η μάθηση στο 
χώρο εργασίας (WBL) και η μάθηση που αποτελεί μέρος ενεργών πολιτικών της αγοράς εργασίας 
(ALMP). Μια πρόσφατη μελέτη του Cedefop (Cedefop, 2013) εξέτασε το πώς η μάθηση στο χώρο 
εργασίας που εστιάζεται στην παροχή ικανοτήτων-κλειδιών μπορεί να συνεισφέρει στο να ξαναφέρει 
άνεργους με χαμηλό επίπεδο τυπικών προσόντων πίσω στην αγορά εργασίας. Η μελέτη τονίζει ότι αν 
και τα προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας «δύνανται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην 
καταπολέμηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι ενήλικες χαμηλών προσόντων κατά την 
επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας, ωστόσο, ο τρόπος οργάνωσης των σύγχρονων πολιτικών και 
προγραμμάτων δεν τους επιτρέπει να αποφέρουν στο έπακρο τα δυνητικά οφέλη τους» (ό.α., σελ. 105). 
Η μελέτη τονίζει αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων και την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων μερών και καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής των πολιτικών και των προγραμμάτων. 

Εξετάζοντας τον τομέα των ALMP από μια ευρύτερη προοπτική, η συλλογή δεδομένων του δικτύου 
Ευρυδίκη δείχνει ότι όλες οι χώρες έχουν θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για την αγορά εργασίας 
που σχετίζονται με τις βασικές δεξιότητες. Πράγματι, σε όλες τις χώρες, οι άνεργοι έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν διάφορα μαθήματα, μεταξύ των οποίων και αυτά με εστίαση στον αλφαβητισμό, 
τον αριθμητισμό ή τις ΤΠΕ. Καθώς αυτά παραδίδονται γενικά από μια σειρά ιδρυμάτων και 
ακολουθούν διαφορετικές διεργασίες και πρότυπα, είναι δύσκολο στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
έκθεσης να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα αυτών των προβλέψεων παροχής. Ωστόσο, συγκεκριμένοι 
τύποι προγραμμάτων που περιγράφηκαν σε προηγούμενες ενότητες ανήκουν στον τομέα των ALMP. 
Για παράδειγμα, στη Γαλλία, το πρόγραμμα «ικανότητες-κλειδιά» απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε 
άνεργους: από τα περίπου 50.000 άτομα που παρακολούθησαν το πρόγραμμα το 2011, πάνω από το 
90% ήταν άνεργοι (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ενότητα 3.2.2.). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις που μπορεί να αποκτήσει ακόμη και κάποιος εκπαιδευόμενος που δε διαθέτει κανένα 
διαπιστευτήριο τυπικής μάθησης. Αν και αυτά τα προγράμματα απέχουν πολύ από τα «εξειδικευμένα 
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μαθήματα βασικών δεξιοτήτων», σε γενικές γραμμές συνεισφέρουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ 
των οποίων και βασικών δεξιοτήτων αλφαβητισμού και αριθμητισμού. Αυτό μπορεί να παρατηρήσει 
κανείς στην περίπτωση της Ιρλανδίας, όπου όλα τα προγράμματα περαιτέρω επαγγελματικής 
εκπαίδευσης που οδηγούν σε αναγνωρισμένες από το κράτος πιστοποιήσεις γνωστές ως « 
πιστοποιήσεις FETAC» περιλαμβάνουν τουλάχιστον κατά 30% ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων. Κατά 
συνέπεια, αυτά τα προγράμματα βοηθούν τα άτομα με χαμηλό επίπεδο τυπικών προσόντων όχι μόνο 
στην επανένταξή τους στην εργασία, αλλά επίσης και στην απόκτηση πρόσβασης σε περαιτέρω 
ευκαιρίες μάθησης. Περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τη συνεισφορά των επαγγελματικών 
πιστοποιήσεων και προγραμμάτων στη βελτίωση της πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες παρέχεται 
στην Ενότητα 3.3.1. 

Φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι κεντρικές αρχές επιχορηγούν την φιλελεύθερη ή λαϊκή εκπαίδευση 
ενηλίκων. Αν και η ονομασία του συγκεκριμένου τομέα διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, η 
πρόβλεψη συνήθως περιλαμβάνει διάφορα μη-τυπικά μαθήματα που συχνά συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων που μπορεί να λειτουργήσουν ως σκαλοπάτι ή εφαλτήριο για 
περαιτέρω μάθηση και απόκτηση πιστοποιήσεων. Αν και θα ήταν απαραίτητη μια ενδελεχής μελέτη 
για μια λεπτομερή επισκόπηση αυτού του τομέα, η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην επισήμανση 
κάποιων σχετικών παραδειγμάτων τρέχουσας πρακτικής. 

Η φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων συνδέεται παραδοσιακά με τις Βόρειες χώρες – και κυρίως τη 
Δανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία – όπου αυτός ο τύπος πρόβλεψης έχει μια 
μακροχρόνια και αδιάλειπτη παράδοση που χρονολογείται πίσω στο 19ο αιώνα. Στη Δανία, όπου 
δημιουργήθηκε το Βόρειο μοντέλο της φιλελεύθερης εκπαίδευση ενηλίκων, το σύστημα περιλαμβάνει 
αυτή τη στιγμή τρεις τύπους σχολείων, και συγκεκριμένα τα λαϊκά Λύκεια (folkehøjskoler), τα νυχτερινά 
σχολεία (aftenskoler – voksenundervisning) και τα ημερήσια λαϊκά Λύκεια (daghøjskoler). Αυτά 
λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και παρέχουν μια σειρά μη-τυπικών 
μαθημάτων η διάρκεια των οποίων ποικίλει. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 
αποκέντρωσης και περιορισμένα δεδομένα σε σχέση με τον αριθμό συμμετεχόντων είναι διαθέσιμα σε 
κεντρικό επίπεδο. Υπάρχουν, ωστόσο, διαθέσιμα στοιχεία για τη Σουηδία, όπου το 2013, 150 λαϊκά 
Λύκεια (folkhögskolor) και 10 οργανισμοί μελέτης (studieförbund) προσέλκυσαν περίπου 120.000 και 
σχεδόν ένα εκατομμύριο (914.763) άτομα αντίστοιχα. Αν και αυτός ο τύπος πρόβλεψης παροχής είναι 
μη –τυπικού χαρακτήρα, κάποια μαθήματα σε σουηδικά λαϊκά Λύκεια είναι περισσότερο 
τυποποιημένα. Για παράδειγμα, υπάρχουν εξειδικευμένη σειρά μαθημάτων για ενίσχυση των κινήτρων 
μάθησης μεταξύ των ανέργων, που περιλαμβάνει στοιχεία εκπαιδευτικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού, επανάληψη διαφόρων θεματικών τομέων του προγράμματος σπουδών (π.χ. 
«βασικών δεξιοτήτων»), ενίσχυση των δεξιοτήτων μελέτης, κλπ. (για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με το πρόγραμμα, βλέπε πληροφορίες σχετικά με τα προπαρασκευαστικά προγράμματα πιο 
πάνω σε αυτή την ενότητα). 

Οι αγγλόφωνες χώρες έχουν παράδοση στην παροχή φιλελεύθερης/ λαϊκής εκπαίδευσης στα πλαίσια 
του τομέα που είναι γνωστός ως «κοινοτική μάθηση». Στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία 
ο εν λόγω τομέας παρέχει διάφορες ευκαιρίες μάθησης, μεταξύ των οποίων και ευκαιρίες προσωπικής 
ανάπτυξης, εμπλουτισμού των πολιτισμικών γνώσεων όπως επίσης και πνευματική ή δημιουργική 
διέγερση και η άντληση προσωπικής ικανοποίησης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προγράμματα 
που οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, π.χ. πιστοποιήσεις που 
κατατάσσονται εντός του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποιήσεων (NQF) ή του Πλαισίου Πιστοποιήσεων και 
Διδακτικών Μονάδων (QCF) (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με διαφορές μεταξύ των δύο 
πλαισίων, βλέπε υποσημειώσεις στο Κεφάλαιο 2). Η Σκωτία έχει καθιερώσει ένα παρόμοιο σύστημα – 
συγκεκριμένα μάθηση για ενήλικες στο πλαίσιο της κοινότητας – που περιλαμβάνει μαθήματα 
αλφαβητισμού για ενήλικες και μαθήματα αγγλικής γλώσσας για φυσικούς ομιλητές άλλων γλωσσών 
(ESOL). Στην Ιρλανδία, «η κοινοτική εκπαίδευση» παρέχει διάφορα μαθήματα, συνήθως εκτός των 
ορίων της τυπικής εκπαίδευσης. Στοχεύει στην ενίσχυση της μάθησης, της χειραφέτησης και της 
συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Τα μαθήματα στο πλαίσιο της κοινοτικής εκπαίδευσης είναι συνήθως 
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σύντομης διάρκειας (10-15 εβδομάδων) αλλά μπορεί να διαρκούν και περισσότερο (ως και ένα έτος). 
Συνολικά, προσείλκυσαν 55.000 μαθητευόμενους το 2012. 

Η Γερμανία αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα γερά εδραιωμένου τομέα φιλελεύθερης εκπαίδευσης 
ενηλίκων που συντονίζεται σε κοινοτικό και περιφερειακό επίπεδο. Εδώ, τα «κέντρα εκπαίδευσης 
ενηλίκων» (Volkshochschulen) παρέχουν μια σειρά μαθημάτων, που περιλαμβάνουν ξένες γλώσσες, 
αλλά και μαθήματα πολιτισμού και γενικής παιδείας. Επίσης, όπως αναφέρεται και στην Ενότητα 
3.2.2, είναι ο κύριος πάροχος αλφαβητισμού ενηλίκων και μαθημάτων βασικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, 
παρέχουν επίσης προγράμματα που επιτρέπουν την ολοκλήρωση της κατώτερης κλίμακας της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως επίσης και προπαρασκευαστικά μαθήματα για την 
παρακολούθηση στη συνέχεια προγραμμάτων κατώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας. Και η Αυστρία 
διαθέτει παρόμοιες προβλέψεις. 

Περαιτέρω παραδείγματα μη-τυπικής εκπαίδευσης σε αυτό τον τομέα συναντούμε σε πολλές άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάποιες περιπτώσεις η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι καίριας σημασίας. Για 
παράδειγμα, στην Εσθονία, μεταξύ 2008 και 2013, γύρω στα 33.000 άτομα επωφελήθηκαν από τα μη-
τυπικά μαθήματα που παραδόθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τον ESF 
προγράμματος «Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Μη-Τυπικής Μορφής Εκπαίδευση και Κέντρα 
Κατάρτισης». Κάποια από τα μαθήματα αυτά στόχευαν σε απόκτηση βασικών ικανοτήτων, όπως 
μαθησιακές δεξιότητες, ψηφιακές και γλωσσικές ικανότητες. Η Ελλάδα χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση για την εδραίωση ενός θεσμικού δικτύου για τη διασφάλιση της παροχής μη-τυπικών 
μαθημάτων, και συγκεκριμένα του δικτύου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Ως το 2013, 271 
δημοτικές κοινότητες είχαν εγκαθιδρύσει ένα από αυτά τα κέντρα. Παρομοίως, από το 2010, η 
Ουγγαρία τρέχει ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρότζεκτ – «Ανοιχτά Κέντρα Μάθησης» (NYITOK 
Tanulási központok programjai) – που παρέχει μη-τυπικές ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες που 
διαμένουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας και που διαθέτουν χαμηλό επίπεδο 
βασικών δεξιοτήτων ή τυπικών προσόντων. 

Οικογενειακός αλφαβητ ισμός  

Τα προγράμματα οικογενειακού αλφαβητισμού, που βρίσκονται συνήθως στο όριο μεταξύ μη-τυπικής 
και άτυπης μάθησης, συμβάλλουν σημαντικά στην παροχή βασικών δεξιοτήτων. Μια πρόσφατη 
μελέτη (Carpentieri και συνεργάτες, 2011) εξέτασε τις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα ανά τις διάφορες 
χώρες της Ευρώπης. Η έρευνα εντόπισε μια σειρά υφιστάμενων προγραμμάτων, αλλά τονίζει ότι τα 
δεδομένα σχετικά με την έκταση της παροχής είναι περιορισμένα στις περισσότερες χώρες. Η 
Τουρκία, ωστόσο, αποτελεί εξαίρεση, καθώς έχει θέσει στόχους και σημαντικά δεδομένα σχετικά με τη 
συμμετοχή στην εμβληματική πρωτοβουλία της για τον οικογενειακό αλφαβητισμό «Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Μητέρα- Παιδί» (MOCEP). Σύμφωνα με τη μελέτη, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένο. Έχει ετήσιο στόχο συμμετοχής 25.000 μητέρων και παιδιών, και ως το 2011, 
περισσότερα από 6.600 μαθήματα είχαν δοθεί σε σχεδόν 300.000 μητέρες και παιδιά σε 78 επαρχίες 
της Τουρκίας (ό.α.). Άλλη μια χώρα που έχει επενδύσει σε παροχή οικογενειακού αλφαβητισμού και 
έχει συλλέξει δεδομένα συμμετοχής, είναι η Ιρλανδία. Εδώ, τα προγράμματα οικογενειακού 
αλφαβητισμού ευθύνονται για το 7% σχεδόν (περίπου 3.500 εκπαιδευόμενοι το 2008, ό.α.) του 
συνολικού αριθμού των εκπαιδευόμενων στον αλφαβητισμό ενηλίκων. Δυστυχώς, σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, τα δεδομένα που σχετίζονται με τον οικογενειακό αλφαβητισμό δεν είναι τόσο 
άμεσα διαθέσιμα σε κεντρικό επίπεδο (ό.α.). 

Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχουν λίγες μόνο εθνικές στρατηγικές για τον οικογενειακό 
αλφαβητισμό ή πολιτικές εκ των άνω προς τα κάτω που να επιδιώκουν τη δημιουργία ολοκληρωτικής 
ή συμπληρωματικής πρόβλεψης παροχής. Σε αντίθεση, οι πρωτοβουλίες τείνουν να είναι από κάτω 
προς τα άνω, και παρά το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση έχει πολλά θετικά, «μπορεί να οδηγήσει σε 
προγραμματικά πεδία που χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες και/ ή εστίαση μόνο σε 
έναν ή δύο τύπους προγραμμάτων» (ό.α., σελ. 199). Ένα άλλο εύρημα είναι ότι στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν έρευνες σχετικά με τον οικογενειακό αλφαβητισμό, με εξαίρεση τις 
Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. 
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3.2.4. Τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων 
Αν και η συλλογή δεδομένων του δικτύου Ευρυδίκη δε συνέλεξε πληροφορίες από τις χώρες σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα των αναφερόμενων προγραμμάτων, αυτό το γενικό θέμα έχει απασχολήσει 
αρκετές έρευνες. Μια σημαντική ερευνητική επιθεώρηση από τον Vorhaus et al. (2011) ερευνούσε τα 
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα και στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με 
τον αλφαβητισμό και τον αριθμητισμό των ενηλίκων από το έτος 2000 και μετά (11). Η επιθεώρηση 
εξέταζε τα ευρήματα της βιβλιογραφίας που σχετίζονταν με πολλούς τομείς έρευνας, μεταξύ των οποίων 
τα οικονομικά, προσωπικά και κοινωνικά οφέλη από τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων, την ποιότητα 
και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, τον αριθμό απαραίτητων μαθησιακών ωρών για την 
απόκτηση των δεξιοτήτων, και το ερώτημα της επιμονής των μαθητευομένων. 

Όσον αφορά τα οικονομικά, προσωπικά και οικονομικά οφέλη των προγραμμάτων βασικών 
δεξιοτήτων, η επιθεώρηση υποδεικνύει στην ύπαρξη σημαντικών στοιχείων που συνηγορούν με την 
άποψη ότι ένα υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων αλφαβητισμού, αριθμητισμού και ΤΠΕ έχει θετική 
επίδραση στην προσωπική και κοινωνική ζωή των ατόμων. Ωστόσο, η ίδια πηγή τονίζει ότι η 
επίδραση των μαθημάτων αλφαβητισμού και αριθμητισμού στην προσωπική και κοινωνική ζωή 
«συνήθως χρειάζεται χρόνο για να αναδυθεί, και αναδύεται με μορφές και σε συγκείμενα που δε 
συνδέονται με περιβάλλοντα τυπικής μάθησης» (ό.α., σελ. 12). Επιπλέον, η έρευνα τονίζει τη θετική 
επίδραση των μαθημάτων βασικών δεξιοτήτων στην αυτοπεποίθηση των μαθητευομένων 
(αυτοπεποίθηση που είχε χαθεί στο σχολείο), και φαίνεται να υπάρχουν αυξανόμενα αποδεικτικά 
στοιχεία για το ότι η απόκτηση δεξιοτήτων αλφαβητισμού και αριθμητισμού στην ενήλικη ζωή έχει 
θετική επίδραση στο εισόδημα και στην απασχόληση. 

Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων περικλείει διάφορα 
θέματα και ζητήματα. Μεταξύ αυτών, τίθεται το ζήτημα του κατά πόσον οι βασικές δεξιότητες θα έπρεπε 
να παραδίδονται ως μέρος εξειδικευμένων προγραμμάτων ή να ενσωματώνονται σε ευρύτερα 
προγράμματα. Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι «τα ποσοστά απομνημόνευσης και επιτυχίας είναι 
υψηλότερα στα επαγγελματικά προγράμματα όπου ενσωματώνονται και γνώσεις αλφαβητισμού και 
αριθμητισμού, σε σύγκριση με αυτά όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη ενσωμάτωση» (ό.α., σελ. 13). Ωστόσο, 
όσον αφορά τα μαθήματα βασικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα δεν έχει 
αποδειχθεί να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στις δεξιότητες αλφαβητισμού των εργαζομένων 
βραχυπρόθεσμα, εν μέρει λόγω του χαμηλού κατά μέσο όρο αριθμού μαθησιακών μονάδων που 
παρέχουν. Ωστόσο, «τα μαθήματα βασικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας προσεγγίζουν άτομα που 
συνήθως δεν εμπλέκονται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ή κατάρτιση, και οι εκπαιδευόμενοι που 
συμμετέχουν σε αυτά τα μαθήματα οικειοθελών και που χρησιμοποιούν ενεργά τις δεξιότητες 
αλφαβητισμού στην εργασία και στην καθημερινότητά τους συνεχίζουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους 
και είναι πιθανότερο να συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (ό.α., σελ. 13). 

Ένα κρίσιμο ερώτημα που χρήζει απάντησης ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων είναι η εξακρίβωση των ελάχιστων ωρών διδασκαλίας που 
απαιτούνται ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν ουσιαστική πρόοδο στην ανάπτυξη των βασικών τους 
δεξιοτήτων. Η παραπάνω ανασκόπηση παρέχει αποδείξεις που προκύπτουν από έρευνες για τη 
στήριξη της άποψης ότι οι εκπαιδευόμενοι ωφελούνται περισσότερο από μαθήματα που 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 100 ώρες διδασκαλίας (ό.α., σελ. 13). 

Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αποτίμηση προγραμμάτων βασικών 
δεξιοτήτων είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι τα παρακολουθούν για διάφορους λόγους που δεν 
εκφράζονται πάντοτε ως μια ξεκάθαρη επιθυμία απόκτησης «βασικών δεξιοτήτων» (ό.α.). Αυτό 
επιβεβαιώθηκε από μια πρόσφατη εμπειρική μελέτη του Cedefop (2013) σχετικά με τις ικανότητες- 
κλειδιά και τη μάθηση στο χώρο εργασίας. Η μελέτη δείχνει ότι τα άτομα σπάνια αναφέρονται στην 
έλλειψη «βασικών δεξιοτήτων» ή «ικανοτήτων-κλειδιών», αλλά εκφράζουν αυτούς τους τομείς με πολύ 
διαφορετικούς όρους, που είναι πιθανόν να καθορίσουν τα κίνητρά τους για συμμετοχή σε εκπαίδευση 
και κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα, όσοι ανταποκρίθηκαν στη μελέτη του Cedefop «συχνά τόνισαν την 
                                                      
(11) Καθώς η ανάλυση περιλάμβανε κυρίως έρευνα σε προγράμματα σε αγγλόφωνες χώρες, απαιτείται προσοχή σχετικά με 

τα κύρια αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, τα ευρήματα δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ότι ισχύου για όλα τα ευρωπαΪκά 
προγράμματα. 
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έλλειψη τυπικών πιστοποιήσεων, και ιδιαίτερα βασικών σχολικών πιστοποιητικών ή επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις, ή ακόμη την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας ή την έλλειψη δεξιοτήτων σχετιζόμενων με 
συγκεκριμένες εργασίες. Σε περιπτώσεις που ανέφεραν πιο συγκεκριμένες ελλείψεις, ανέφεραν συχνά 
την έλλειψη αυτοπεποίθησης και την έλλειψη δεξιοτήτων «αναζήτησης εργασίας» απαραίτητων για την 
εύρεση εργασίας, μεταξύ των οποίων η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, οι αιτήσεις για εργασία και 
οι δεξιότητες συνέντευξης (ό.α., σελ. 61). 

Τέλος, όσον αφορά την επιμονή των εκπαιδευόμενων, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αυτοί που 
παρακολουθούν μαθήματα βασικών δεξιοτήτων είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν τα μαθήματα σε 
αρχικό απ’ ότι σε πιο προχωρημένο στάδιο. Επιπλέον, όσοι παρακολουθούν μαθήματα χαμηλότερου 
επιπέδου και/ ή όσοι διαθέτουν λιγότερα τυπικά προσόντα έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
εγκαταλείψουν σε σχέση με όσους παρακολουθούν υψηλότερου επιπέδου προγράμματα και / ή όσους 
διαθέτουν περισσότερα τυπικά προσόντα. Η έρευνα υποδεικνύει ότι η επιμονή μπορεί να ενισχυθεί 
από την τακτική παρακολούθηση και αναγνώριση της προόδου του εκπαιδευόμενου. Ωστόσο, τονίζει 
επίσης, ότι η εγκατάλειψη ενός προγράμματος δε θα πρέπει υποχρεωτικά να ερμηνευθεί ως αποτυχία 
του προγράμματος αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως «λογική και θετική αντίδραση σε μια αλλαγή 
καταστάσεων. Αυτό που προέχει όσον αφορά την επιμονή των μαθητευομένων είναι αυτές οι 
διακοπές της διαδικασίας μάθησης να στηρίζονται, κυρίως μέσω της μάθησης εξ αποστάσεως και της 
μικτής μάθησης, ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μην ενοχοποιούνται και να μην αποκλείονται 
μελλοντικά από τη διαδικασία μάθησης» (Vorhaus et al. 2011, σελ. 14). Πράγματι, ενήλικες που 
εγκαταλείπουν σε κάποια δεδομένη στιγμή, συχνά επιστρέφουν σε προγράμματα βασικών δεξιοτήτων 
αργότερα στην πορεία της ζωής τους. Αυτό επίσης υποδηλώνει ότι η αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων θα έπρεπε ιδανικά να διεξάγεται σε μια 
πιο εκτεταμένη χρονικά περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και ιδιαίτερα όσοι 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες με γνώσεις αλφαβητισμού και βασικές δεξιότητες, δεν συνηθίζουν να 
ακολουθούν μια ευθεία και χωρίς διακοπές μαθησιακή πορεία (για παράδειγμα η μαθησιακή τους 
πορεία είναι πιθανό να έχει διαλείμματα, συνδυασμούς διαφορετικών τύπων προγραμμάτων, 
επανάληψη ορισμένων προγραμμάτων, κλπ.).  

3.3.  Πέρα από τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων: ευκαιρίες απόκτησης 
αναγνωρισμένης πιστοποίησης από ενήλικες 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα σημεία του παρόντος κεφαλαίου, κάποιες χώρες έχουν 
δημιουργήσει προγράμματα που εξειδικεύονται στο να προάγουν τη συνέχιση σε περαιτέρω 
μαθησιακές ευκαιρίες εντός του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή η ενότητα θα εξετάσει 
γι’ αυτό το λόγο μαθησιακές ευκαιρίες για ενήλικες που πάνε πέρα από τις «βασικές δεξιότητες», και 
συγκεκριμένα τα προγράμματα εκείνα που οδηγούν σε πιστοποιήσεις ενδιάμεσου επιπέδου (δηλαδή 
πιστοποιήσεις ανώτερης κλίμακα δευτεροβάθμιας – Λυκείου – και μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

Η ενότητα διαρθρώνεται σε τρία τμήματα: η πρώτη υπο-ενότητα σκιαγραφεί τις ευκαιρίες που δίνονται 
μέσω των συστημάτων επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Η δεύτερη υπο-ενότητα εξετάζει τις 
οργανωτικές διευθετήσεις που έχουν θεσμοθετηθεί ώστε οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να 
παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου, ενώ παράλληλα 
αναφέρεται και στο ποσοστό ενηλίκων που αποκτούν την ενδιάμεσου επιπέδου πιστοποίηση τους 
κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Η τελευταία υπο-ενότητα εξετάζει άλλες εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες για ενήλικες, και συγκεκριμένα τις ευκαιρίες για μη-παραδοσιακούς μαθητευόμενους – 
μεταξύ των οποίων και ενήλικες που δε διαθέτουν τυπικές πιστοποιήσεις εισαγωγής – να εισέλθουν 
στην ανώτερη εκπαίδευση. 

3.3.1. Ευκαιρίες για ενήλικες με χαμηλά τυπικά προσόντα να αποκτήσουν κάποια πιστοποίηση 
μέσω ΕΕΚ 

Αν και η ανάλυση των συστημάτων επαγγελματικής πιστοποίησης εμπίπτει στη δικαιοδοσία του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), από τη συλλογή 
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δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη υποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος τομέας συνεισφέρει σημαντικά 
στην προώθηση των μαθησιακών ευκαιριών και στη χορήγηση της δυνατότητα απόκτησης 
πιστοποιήσεων σε ενήλικες με χαμηλό επίπεδο τυπικών προσόντων. Πράγματι, αναγνωρισμένα 
επαγγελματικά- προσανατολισμένα προγράμματα και πιστοποιήσεις συχνά περιλαμβάνουν πρόβλεψη 
μη απαίτησης κάποιας προηγούμενης τυπικής μαθησιακής πιστοποίησης για την εισαγωγή σε αυτά. 
Έτσι, παράλληλα με τα προγράμματα που περιγράφονται στην Ενότητα 3.2, αυτός ο τύπος 
πρόβλεψης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επιστροφή των ενηλίκων – και ειδικότερα αυτών με 
περιορισμένα τυπικά μαθησιακά διαπιστευτήρια – στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Πολλές 
παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν πάνω σε αυτό το θέμα. 

Αρχικά, σε σχέση με την τυπική κλασική μορφή εκπαίδευσης, κάποιες χώρες έχουν δημιουργήσει 
επαγγελματικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο του κατώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου (Γυμνάσιο). Αυτά 
συνήθως απευθύνονται σε μαθητευόμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει την κλασική γενική κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά που δεν εμπίπτουν πλέον στην κατηγορία της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στην Εσθονία, το πρόγραμμα põhihariduse nõudeta kutseõpe αποτελεί 
επαγγελματικά – προσανατολισμένη πρόβλεψη που έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν συμπληρώσει το 
17ο έτος χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτά τα 
επαγγελματικά μαθήματα μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει από κοινού με τη βασική εκπαίδευση 
ενηλίκων (põhiharidus täiskasvanutele), δηλαδή τη γενική εκπαίδευση. Μια παρόμοια προσέγγιση 
παρατηρείται στην Πορτογαλία, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνδυάσουν στοιχεία γενικής και 
επαγγελματικής παιδείας σε προγράμματα για την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Εδώ, τα στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης (ενότητες) μπορούν να σταθούν και μόνα 
τους (εμπίπτουν σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης γνωστό ως 
«πιστοποιημένη αρθρωτή κατάρτιση»), αλλά όταν συνδυάζονται και με γενικές ενότητες, οδηγούν στην 
απόκτηση πιστοποίησης που έχει την ίδια αξία με το απολυτήριο κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Απολυτήριο Γυμνασίου). 

Πέρα από τις πιστοποιήσεις που είναι συγκρίσιμες με αυτές που χορηγούνται εντός του αρχικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, οι περισσότερες χώρες έχουν δημιουργήσει συστήματα επίσημα 
αναγνωρισμένων επαγγελματικών πιστοποιήσεων που είναι ανοιχτά – τουλάχιστον όσον αφορά την 
εισδοχή στο πρόγραμμα – σε εκπαιδευόμενους χωρίς πρότερα διαπιστευτήρια τυπικής εκπαίδευσης. 
Μεταξύ των χωρών που αναφέρουν αυτού του τύπου την πρόβλεψη είναι η Ισπανία, που έχει 
αναπτύξει, εντός του πλαισίου ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMP), ένα σύστημα 
επαγγελματικών πιστοποιητικών που δίνουν τη δυνατότητα της εξάσκησης μιας αναγνωρισμένης 
τέχνης. Το σύστημα απαρτίζεται από τυπικά αναγνωρισμένες ενότητες και μονάδες που πρόκειται να 
ενταχθούν εντός ενός πλαισίου 5-επιπέδων, αν και προς το παρόν χορηγούνται μόνο πιστοποιητικά 
Επιπέδων 1, 2 και 3. Παρομοίως, το Βέλγιο αναφέρει επίσης ότι έχει δημιουργήσει αναγνωρισμένες 
πιστοποιήσεις εντός του πλαισίου πρόβλεψης της αγοράς εργασίας. Αυτές τις αποκτά κανείς 
παρακολουθώντας προγράμματα που παραδίδονται από τρεις παρόχους (ή τα ιδρύματα με τα οποία 
συνεργάζονται), και συγκεκριμένα FOREM (Βαλλονία), Bruxelles Formation (επαρχία των Βρυξελλών) 
και VDAB (Φλαμανδική Κοινότητα). Περαιτέρω παραδείγματα παρόμοιων προγραμμάτων 
επαγγελματικής πιστοποίησης – που έχουν δημιουργηθεί από αρχές υπεύθυνες για την απασχόληση 
ή την εκπαίδευση – παρέχονται και από πολλές ακόμη χώρες, κάποιες εκ των οποίων τονίζουν ότι για 
τα μαθήματα που οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων πρώτου επιπέδου δεν απαιτείται πρότερο 
τυπικό μαθησιακό επίτευγμα για την εισαγωγή στα προγράμματα. 

Ένα από τα ερωτήματα που εγείρονται σε σχέση με τις διάφορες επαγγελματικές κατευθύνσεις είναι το 
κατά πόσον τα πιστοποιητικά και οι πιστοποιήσεις που χορηγούν επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
ανώτερες μαθησιακές βαθμίδες, και συγκεκριμένα, το κατά πόσον μπορούν να αντικαταστήσουν τα 
τυπικά μαθησιακά διαπιστευτήρια που απαιτούνται για την είσοδο στην ανώτερη κλίμακα της 
δευτεροβάθμιας (Λύκειο) ή σε προγράμματα ανώτερης εκπαίδευσης. Κάποιες χώρες απαντούν 
ξεκάθαρα σε αυτό το ερώτημα, δηλώνοντας ότι παρά το γεγονός ότι τα επαγγελματικές προγράμματα 
βραχυχρόνιας μαθητείας που είναι προσβάσιμα σε όλους μπορεί να οδηγούν στην απόκτηση 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και πιστοποιήσεων, δεν είναι ωστόσο ισοδύναμα με αυτά που 
παρέχονται εντός του κλασικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης. Άλλα συστήματα παρουσιάζονται 
πιο ευέλικτα σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο 4, 
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Ενότητα 4.4). Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανόν η καθιέρωση εθνικών πλαισίων πιστοποίησης να 
βοηθήσει στη βελτίωση του κύρους των διαφόρων τύπων επαγγελματικών πιστοποιητικών που προς 
το παρόν έχουν έναν περισσότερο «μη-τυπικό χαρακτήρα». Αν αυτά συνδεθούν περαιτέρω – μέσω 
μαθησιακών αποτελεσμάτων – με αναγνωρισμένες τυπικές πιστοποιήσεις, θα μπορούσαν να 
παρέχουν τα μέσα σε εκπαιδευόμενους με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων για πρόσβαση σε 
περαιτέρω εκπαιδευτικές ευκαιρίες.  

3.3.2. Ευκαιρίες απόκτησης ενδιάμεσου επιπέδου πιστοποίησης από εκπαιδευόμενους ενήλικες 
Η ευρωπαϊκή πολιτική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της διασφάλισης της παραμονής των νέων 
στο σύστημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης τουλάχιστον ως την ολοκλήρωση της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (12). Πράγματι, σύμφωνα με διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, άτομα που 
έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν σημαντικά υψηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης σε σχέση με όσους ολοκλήρωσαν μόνο την κατώτερη δευτεροβάθμια (13). 
Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας που απαιτούν την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας συνήθως 
σχετίζονται με υψηλότερες μισθολογικές απολαβές, καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερες 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με θέσεις εργασίας με προδιαγραφές χαμηλότερων 
επιπέδων πιστοποίησης (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση σε σχέση με τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και τις κατηγορίες απασχόλησης, βλέπε 
Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.7). Τι ευκαιρίες όμως υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες για να μπορέσει 
ένας ενήλικας να αποκτήσει πιστοποίηση ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευση (Απολυτήριο 
Λυκείου) σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωή του; Και τι διαθέσιμοι τύποι προγραμμάτων υπάρχουν, 
ποια είναι τα εμπλεκόμενα ιδρύματα και τι ποσοστό του πληθυσμού αποκτά πιστοποίηση ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του; Η παρούσα ενότητα θα 
επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. 

Οργανωτικές διευθετήσεις  

Αν και η απόκτηση πιστοποίησης ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταγενέστερο στάδιο 
της ζωής είναι δυνατή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ο τρόπος οργάνωσης της πρόβλεψης ποικίλει. 
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (όπως η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Μάλτα, η 
Ρουμανία, η Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισλανδία, EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη, 2011a), δεν 
υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα του συστήματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή εξειδικευμένα 
προγράμματα για την παροχή ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ενήλικες μαθητευόμενους. 
Σε αυτές τις χώρες, ωστόσο, η ανώτερου επιπέδου δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γενική ή 
επαγγελματική) που οδηγεί σε κλασικού τύπου πιστοποιήσεις παραδίδεται υπό πολλαπλές ευέλικτες 
διευθετήσεις, μεταξύ των οποίων και τα μερικής παρακολούθησης βραδινά μαθήματα. Αυτά είναι 
προσβάσιμα σε όλους τους εκπαιδευόμενους που δεν εμπίπτουν πλέον στο σύστημα της 
υποχρεωτικής πλήρους παρακολούθησης εκπαίδευσης. 

Κάποιες χώρες έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για ενήλικες. Για παράδειγμα, στη Σουηδία λειτουργεί ένα σύστημα «ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενηλίκων» – Kommunal Vuxenutbildning (Komvux) – που απευθύνεται 
σε άτομα άνω των 20 ετών. Η Νορβηγία διαθέτει ένα παρόμοιο σύστημα, για ελαφρώς μεγαλύτερα 
άτομα – τουλάχιστον 25 χρόνων και πάνω. Τα προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας που 
έχουν σχεδιαστεί για ενήλικες έχουν σημαντική παράδοση και στις γερμανόφωνες χώρες. Η Αυστρία 
διαθέτει ένα σύστημα «σχολείων για εργαζόμενους ενήλικες» (Schulen für Berufstätige) όπου 

                                                      
(12) Σημαντικά έγγραφα ευρωπαϊκής πολιτικής αναφερόμενα σε αυτό το ζήτημα είναι: αποφάσεις του Συμβουλίου των 12ης 

Μαϊου του 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για ΕυρωπαΪκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (‘EΚ 
2020’), OJ 2009/C 119/02, 28.5.2009, Ανακοίνωση από την Επιτροπή της 3ης Μαρτίου 2010 – Ευρώπη 2020: Μια 
στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Ανακοίνωση από την 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο,την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών της 31ης Ιανουαρίου 2011 – Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: Μια 
καίρια συνεισφορά στην Ατζέντα Ευρώπη 2020 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011 a), Σύσταση του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με πολιτικές μείωσης του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου OJ 2011/C 191/01, 
1.7.2011. 

(13) Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ποσοστά απασχόλησης ανά υψλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων, 
βλέπε τον ιστότοπο της Eurostat, διαδικτυακός κωδικός: lfsa_ergaed (Προσπελάστηκε: 3 Δεκεμβρίου 2014). 
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παρέχονται προς παρακολούθηση όλα τα πεδία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
βραδινά μαθήματα. Η Γερμανία έχει δημιουργήσει ένα σύστημα «ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για ενήλικες» προσβάσιμο για όσους έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους. 

Προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας για ενήλικες παρέχονται επίσης και μέσω ευρύτερων πλαισίων 
«δεύτερης ευκαιρίας» που περιλαμβάνουν διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αυτή είναι η περίπτωση 
του συστήματος που είναι γνωστό ως «εκπαίδευση για κοινωνική άνοδο» (enseignement de promotion 
sociale) στη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου. Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει προγράμματα διαφόρων 
εκπαιδευτικών επιπέδων (κατώτερο και ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, ανώτερη εκπαίδευση), που 
οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικών ισοδύναμων με αυτά που αποκτούνται μέσω του συστήματος 
αρχικής εκπαίδευσης όπως επίσης και εξειδικευμένων πιστοποιήσεων του συστήματος εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Οι Κάτω Χώρες έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα γνωστό ως VAVO (Voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs), που περιλαμβάνει προγράμματα για ενήλικες τα οποία αντιστοιχούν σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις της κατώτερης και ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας. Το Λουξεμβούργο 
διαθέτει ένα παρόμοιο πλαίσιο, που είναι γνωστό ως «η δεύτερη οδός πιστοποίησης» (2e voie de 
qualification). Τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις της κατώτερης και ανώτερης 
δευτεροβάθμιας κλίμακας. Το Λουξεμβούργο διαθέτει ένα παρόμοιο πλαίσιο, που είναι γνωστό ως «η 
δεύτερη οδός πιστοποίησης» (2e voie de qualification). 

Ένα συγκρίσιμο σχήμα, με ισχυρό όμως προσανατολισμό προς την αγορά εργασίας, υπάρχει στη 
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου. Αυτό το γενικό πλαίσιο, γνωστό ως «OKOT- κατευθύνσεις» 
(Ολλανδικό ακρωνύμιο για «κατευθύνσεις που οδηγούν σε εκπαιδευτική πιστοποίηση») επιτρέπει σε 
άτομα ηλικία 22 και άνω που αναζητούν εργασία και που διαθέτουν μια σύμβαση κατάρτισης VDAB 
(μια σύμβαση με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης) να παρακολουθήσουν μαθήματα 
πιστοποίησης σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τα μαθήματα επικεντρώνονται σε τομείς όπου 
παρατηρείται έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και οδηγούν σε ένα ευρύ φάσμα πιστοποιήσεων, 
από πιστοποιητικό δευτεροβάθμιας ως επαγγελματικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα εντός 
του πλαισίου της ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας για νέους που εγκατέλειψαν πρόωρα το 
σχολείο. Αυτά τα προγράμματα συχνά έχουν ένα ανώτατο ηλικιακό όριο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία 
λειτουργεί ένα δίκτυο «σχολείων δεύτερης ευκαιρίας» (γνωστών με τη συντετμημένη τους μορφή 
'E2C') που προσφέρουν προγράμματα για νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών που εγκατέλειψαν το 
αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα πριν την απόκτηση κάποιας πιστοποίησης. Παρομοίως, στο 
Λουξεμβούργο λειτουργεί «σχολείο δεύτερης ευκαιρίας» (école de la 2e chance) που απευθύνεται σε 
άτομα ηλικίας 16 με 24 ετών που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο. Η Ουγγαρία επίσης αναφέρει ένα 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας (Második esély) που απευθύνεται 
κατά κύριο λόγο σε νεαρής ηλικίας άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο. 

Όπως έχουν ήδη δείξει προηγούμενες μελέτες του Δικτύου Ευρυδίκη, οι θεσμικές διευθετήσεις για την 
παροχή προγραμμάτων ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου για ενήλικες διαφοροποιούνται ανά χώρα 
της Ευρώπης (για ένα λεπτομερές ευρετήριο των διαφορετικών θεσμικών διευθετήσεων, βλέπε EACEA/ 
Δίκτυο Ευρυδίκη 2011a, σελ. 30-34). Το σχεδιάγραμμα 3.5 παρέχει μια σύνοψη αυτών των 
διευθετήσεων, δείχνοντας ότι μερικές χώρες παρέχουν μόνο προγράμματα ανώτερου δευτεροβάθμιου 
επιπέδου για ενήλικες μαθητές στα κλασικά σχολεία που επίσης παρέχουν την αρχική εκπαίδευση στους 
νέους (Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και 
Σλοβακία). Σε άλλες χώρες, ωστόσο, οι κύριο πάροχοι είναι ιδρύματα με εξειδίκευση στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση ενηλίκων. Για παράδειγμα, στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, οι ενήλικες μπορούν 
να παρακολουθήσουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 35 κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων (Centra 
voor Volwassenenonderwijs), τα οποία είναι κρατικά επιχορηγούμενοι μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί. 

Στις περισσότερες χώρες, υπάρχει συνδυασμός των δύο αυτών μοντέλων, ώστε οι ενήλικοι μαθητές 
μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου είτε σε ιδρύματα 
που παραδίδουν αρχική εκπαίδευση στους νέους είτε σε εξειδικευμένα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Ωστόσο, ακόμη κι αν λειτουργούν και τα δύο συστήματα, ένα εκ των δύο είναι συχνότερα το 
επικρατέστερο. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, τα «σχολεία για εργαζόμενους ενήλικες» είναι δυνατό να 
λειτουργούν σε διαφορετικές εγκαταστάσεις, ωστόσο λειτουργούν κυρίως σε σχολεία που παρέχουν την 
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αρχική εκπαίδευση στους νέους. Στις Κάτω Χώρες, οι ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν 
επαγγελματικά προγράμματα ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου είτε σε δευτεροβάθμια σχολεία για 
νέους είτε σε 40 περίπου περιφερειακά κέντρα κατάρτισης (ROCs), τα οποία προσφέρουν ένα 
ολοκληρωμένο φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, μεταξύ των οποίων και προγραμμάτων 
ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου. Ωστόσο, αν και υπάρχουν και οι δύο εναλλακτικές, οι περισσότεροι 
ενήλικες παρακολουθούν μαθήματα στα περιφερειακά κέντρα κατάρτισης. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι συχνά παρατηρούνται διαφορές στις θεσμικές διευθετήσεις μεταξύ 
γενικών και επαγγελματικά -προσανατολισμένων προγραμμάτων. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, ενώ 
τα επαγγελματικά προγράμματα ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου παρέχονται στους ενήλικες 
μέσω μιας σειράς ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και τα επαγγελματικά σχολεία που αναλαμβάνουν 
και τους νέους, η γενική εκπαίδευση ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου παρέχεται σε ενήλικες μόνο 
σε ξεχωριστά γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας σχολεία και σε ιδρύματα συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης για ενήλικες. 

Σχεδιάγραμμα 3.5: Πάροχοι ανώτερης δευτεροβάθμιας για ενήλικες, 2013/14 

 

  

 

Προγράμματα που παρέχονται  
σε κλασικά σχολεία που 
αναλαμβάνουν κυρίως τους 
νέους 

 
Προγράμματα που παρέχονται 
σε ξεχωριστά ιδρύματα που 
αναλαμβάνουν κυρίως ενήλικες 

 Μη διαθέσιμο 

 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη 
Επεξηγηματικές υποσημειώσεις 
Τα προγράμματα ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου για ενήλικες που παρέχονται στα κλασικά σχολεία είναι συνήθως με τη 
μορφή εσπερινών μαθημάτων μερικής παρακολούθησης. 
Το σχεδιάγραμμα δε λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές θεσμικές διευθετήσεις που ίσως να ισχύουν σε προγράμματα γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι αν η γενική ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση παρέχεται μόνο σε έναν τύπο εγκαταστάσεων και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε έναν άλλο τύπο 
εγκαταστάσεων, και οι δύο τύποι εμφανίζονται στο σχεδιάγραμμα. 

Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Iταλία: Στα νεοϊδρυθέντα (2012) Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti – CPIAs) οι 
ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για την απόκτηση ικανοτήτων που αντιστοιχούν ως τα δύο πρώτα χρόνια 
της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, η απόκτηση Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω των κλασικών σχολείων που αναλαμβάνουν κατεξοχήν την εκπαίδευση των νέων. Ως εκ τούτου, το 
σχεδιάγραμμα αναφέρεται μόνο στη δεύτερη κατηγορία ιδρυμάτων. 
Ηνωμένο Βασίλειο: Τα δεδομένα αναφέρονται σε κολλέγια περαιτέρω εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρόλο που τα κολλέγια είναι 
κύριοι πάροχοι επαγγελματικών και τεχνικών μαθημάτων για ενήλικες, δεν εστιάζουν μόνο εκεί και, ανάλογα με τις τοπικές 
διευθετήσεις, είναι επίσης κύριοι πάροχοι προγραμμάτων πλήρους παρακολούθησης για νέους ηλικίας 16-19. 

Απόκτηση πισ τοποίησης  ενδ ιάμεσου επιπέδου  πιστοποίησης  κατά  την ενήλικη  ζωή:  τ ι  
δε ίχνουν  τα στατ ισ τικά σ τοιχεία;  

Μετά την εξέταση του μοντέλου παροχής για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους σε επίπεδο ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγείρεται συχνά το ερώτημα σχετικά με το εύρος της συνεισφοράς της 
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εκπαίδευσης ενηλίκων στα συνολικά αποκτηθείσες πιστοποιήσεις σε μια κοινωνία. Το σχεδιάγραμμα 
3.6, που βασίζεται στην Έρευνα της ΕΕ για το Εργατικό Δυναμικό (EU LFS), απαντά εν μέρει στο 
παραπάνω ερώτημα, μιας και εξετάζει το ποσοστό των ενηλίκων (ηλικίας 25-64) που απέκτησαν την 
ενδιάμεσου επιπέδου πιστοποίησή τους, δηλαδή μια πιστοποίηση ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μετα-
δευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας κλίμακας, κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι κατά μέσο όρο, στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, το 3,6% των ενηλίκων 
απέκτησαν τις πιστοποιήσεις τους ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας – που είναι αυτή τη στιγμή το 
ανώτερο εκπαιδευτικό τους επίτευγμα (βλέπε τις επεξηγηματικές σημειώσεις του σχεδιαγράμματος 
3.6) – κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους, δηλαδή σε ηλικία άνω των 25. Πέρα από αυτό το μέσο 
όρο, τα δεδομένα υποδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. 

Στις μισές περίπου ευρωπαϊκές χώρες, λιγότερο από το 2% των ενηλίκων απέκτησαν το πιστοποίηση 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ενήλικη ζωή τους. Σ’ αυτή την κατηγορία υπάγονται χώρες, 
που διαθέτουν διαφορετικά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, όπως η Δημοκρατία της Τσεχίας, η 
Λιθουανία και η Σλοβακία, οι οποίες έχουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό πιστοποιητικών ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ του πληθυσμού τους (βλέπε Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.1) και 
χαμηλό ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που σημαίνει ότι σχεδόν όλοι τελειώνουν την 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν την ενηλικίωσή τους. Στον αντίποδα, υπάρχουν χώρες με 
σχετικά χαμηλό ποσοστό πιστοποιήσεων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (και ειδικότερα η 
Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Μάλτα και η Τουρκία), κάποιες εκ των οποίων αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα σε σχέση με τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. 

Πολλές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία και 
Σουηδία) είναι κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, με το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού (25-64) που 
απέκτησε απολυτήριο Λυκείου (πιστοποίηση ανώτερης δευτεροβάθμιας) κατά την ενήλικη ζωή του να 
κυμαίνεται μεταξύ του 2% και του 5%. Ακολουθεί η Πορτογαλία, όπου το 5,4% των ενηλίκων 
ολοκλήρωσε την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ενήλικας. Αν ληφθεί υπόψη το ότι η 
Πορτογαλία διαθέτει ιδιαίτερα χαμηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού (το 
ανώτερο επίπεδο ολοκληρωμένων σπουδών του 60% περίπου των ενηλίκων είναι η κατώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βλέπε Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.1), αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν 
μια σημαντική συνεισφορά της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στα συνολικά αποκτηθέντα 
πιστοποιητικά ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Πράγματι, περίπου ένας στους 
τέσσερις ενήλικες που διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πορτογαλία, το 
απέκτησε ως ενήλικας (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε δεδομένα στις επεξηγηματικές 
σημειώσεις του σχεδιαγράμματος 3.6). 

Μερικές χώρες βρίσκονται αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που σημαίνει ότι μια σημαντική 
μερίδα του πληθυσμού τους απέκτησε πιστοποιητικό ανώτερης δευτεροβάθμιας σε ηλικία 25 και άνω. 
Αυτές είναι η Φινλανδία (12,1%), η Ισλανδία (11,4%), η Δανία, οι Κάτω Χώρες (και οι δύο 9,3%) και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (8,2%). Αυτές οι χώρες έχουν ελάχιστα διαφορετικά προφίλ ενήλικου πληθυσμού: στη 
Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό των ενηλίκων με χαμηλό 
επίπεδο τυπικών προσόντων επί του (συνολικού) ενήλικου πληθυσμού είναι κάτω του μέσου όρου της 
ΕΕ, ενώ στην Ισλανδία, είναι ελαφρώς πάνω του μέσου όρου (βλέπε Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.1).  

Η παραπάνω εικόνα δε θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς να γίνει αναφορά σε μετα-δευτεροβάθμιες μη-
τριτοβάθμιες πιστοποιήσεις. Όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 3.6, το 0,7% των ενηλίκων έχουν 
ολοκληρώσει μετα-δευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ενήλικες (ηλικίας 25 και άνω). Αυτό 
το χαμηλό ποσοστό εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι 
μετα-δευτεροβάθμιες μη-τριτοβάθμιες πιστοποιήσεις δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. 
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Σχεδιάγραμμα 3.6: Ενήλικες (25-64) που απέκτησαν την ενδιάμεση βαθμίδα πιστοποίησής τους κατά τη διάρκεια 
της ενήλικης ζωής (25 και άνω) ως ποσοστό του συνολικού ενήλικου πληθυσμού (25-64), 2013 

 
 ISCED 3  ISCED 4 

 

% EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
ISCED 3 3.6 1.2 0.6 1.3 9.3 4.5 1.6 0.3 0.3 1.8 3.2 0.8 1.3 0.6 2.1 1.0 2.9 
ISCED 4 0.7 0.2 0.1 0.5 0.0 2.0 0.7 3.8 0.7 0.0 0.1 : 0.4 0.2 1.4 1.6 1.2 
 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
ISCED 3 3.1 0.5 9.3 3.1 2.6 5.4 0.6 4.7 1.1 12.1 2.8 8.2  11.4 : : 0.9 
ISCED 4 0.9 0.6 0.3 1.2 0.6 0.2 0.8 : : 0.9 3.5 0.1  4.2 : : : 

Πηγή: Eurostat (EU LFS). Τα δεδομένα εξήγαγε και επεξεργάστηκε η Eurostat. 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Το σχεδιάγραμμα αναφέρεται σε ενήλικες που απέκτησαν την ενδιάμεσης βαθμίδας πιστοποίησή τους (ISCED 3 ή ISCED 4) ως 
κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους και αποτελεί ως σήμερα την υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησής τους. Το σχεδιάγραμμα 
δεν αποτυπώνει περιπτώσεις όπου κάποιος αποκτά περισσότερες από μία πιστοποιήσεις ως ενήλικας, και ειδικά περιπτώσεις 
όπου ενήλικες προχωρούν από κάποια ενδιάμεσης βαθμίδας πιστοποίηση σε πιστοποίηση ανώτερης εκπαίδευσης (π.χ. 
ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ηλικία των 27 και πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης στην ηλικία των 32 
ετών). Κι αυτό γιατί η έρευνα EU LFS ζητάει μόνο την ανώτερη πιστοποίηση και την ηλικία στην οποία αυτή αποκτήθηκε. 
Ενώ το σχεδιάγραμμα 3.6 εξετάζει τη μερίδα ενηλίκων (ηλικίας 25-64) που απέκτησαν μια πιστοποίηση ενδιάμεσης βαθμίδας 
ως ενήλικες ως ποσοστό του συνολικού ενήλικου πληθυσμού, είναι εξίσου βοηθητική η ποσοτικοποίηση της μερίδας ενηλίκων 
(25-64) που απέκτησαν μια ενδιάμεσης βαθμίδας πιστοποίηση ως ενήλικες ως ποσοστό όλων των κατόχων (ηλικίας 25-64) 
πιστοποιήσεων ενδιάμεσης βαθμίδας (αντί έναντι όλων των ενηλίκων). Αυτό το ποσοστό υποδεικνύει τη συμβολή της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στις συνολικά αποκτηθείσες πιστοποιήσεις ενδιάμεσης βαθμίδας στις διάφορες χώρες. Τα 
δεδομένα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Ενήλικες (25-64) που απέκτησαν την ενδιάμεσης βαθμίδας πιστοποίησή τους ως ενήλικες (ηλικίας 25 και άνω) ως 
ποσοστό όλων των κατόχων πιστοποίησης ενδιάμεσης βαθμίδας (25-64), 2013 

% EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
ISCED 3 8.3 3.5 1.0 1.8 22.6 9.0 3.5 1.5 1.1 8.3 7.6 1.5 3.2 1.5 4.1 2.7 8.2 
ISCED 4 24.1 8.0 18.8 28.4 75.8 25.1 10.6 28.3 8.3 27.5 53.5 : 46.1 10.9 16.7 7.4 35.6 
 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
ISCED 3 5.4 3.6 22.5 5.9 4.3 26.6 1.1 8.2 1.5 26.9 7.2 22.3  38.6 : : 5.1 
ISCED 4 41.1 7.4 75.2 11.5 17.6 41.6 20.7 : : 95.3 49.0 60.7  66.3 : : : 

Πηγή: Eurostat (EU LFS). Τα δεδομένα εξήγαγε και επεξεργάστηκε η Eurostat. 

Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Bουλγαρία, Δανία, Ισπανία και Κύπρος: Χαμηλή αξιοπιστία για την ISCED 4. 

Ως εκ τούτου, είναι γενικά σπάνιο για τους ενήλικες η κατοχή τέτοιου τύπου πιστοποιήσεων (14). 
Παρατηρώντας το ποσοστό των ατόμων που απέκτησαν μια μετα-δευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια 
                                                      
(14) Σε πολλές χώρες, η μεταδευττεροβάθμιες μη τριτοβάθμιες πιστοποιήσεις συνδέονται κυρίως με την εκπαίδευση και 

κατάρτιση ενηλίκων. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσει κανείς κατά τη σύγκριση των διαφορών μεταξύ των δεδομένων 
του σχεδιαγράμματος 3.6 και των δεδομένων στις επεξηγηματικές σημειώσεις του σχεδιαγράμματος. Οι χώρες για τις 
οποίες τα δεδομένα του σχεδιαγράμματος 3.6 είναι χαμηλά, ενώ τα δεδομένω των επεξηγηματικών σημειώσεων υψηλά, 
κυρίως παρέχουν μεταδευτεροβάθμιες μη-τριτοβάθμιες πιστοποιήσεις στο πλαίσιο του τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Αυτό σημαίνει ότι η ενήλικη εκπαίδευση και κατάρτιση συμβάλλει σημαντικά στις συνολικά αποκτηθείσες πιστοοιήσεις. 
Ωστόσο, οι συνολικά αποκτηθείσες πιστοποιήσεις στο σύνολο του πληθυσμού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (όπως 
υποδεικνύεται από το σχεδιάγραμμα 3.6). 
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πιστοποίηση ως ενήλικες επί του συνόλου του ενήλικου πληθυσμού, μόνο τέσσερις χώρες είναι 
αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και συγκεκριμένα η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και η 
Ισλανδία. Σε αυτές τις χώρες, μεταξύ 2% και 4,2% των ενηλίκων απέκτησαν μια τέτοιου τύπου 
πιστοποίηση ως ενήλικες και αποτελεί ως και σήμερα την υψηλότερη πιστοποίησή τους. 

3.3.3. Διευρύνοντας τους ορίζοντες: ευκαιρίες πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση 
Η εισαγωγή στην ανώτερη εκπαίδευση σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους είναι ένας σημαντικός 
στόχος για πολλούς ενήλικες που επιστρέφουν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί 
επίσης να αποτελεί στόχο για άτομα που δε διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για πρόσβαση 
στην ανώτερη εκπαίδευση, αλλά που έχουν ωστόσο συσσωρεύσει γνώσεις και δεξιότητες μέσω 
εμπειρικής μάθησης. Η Ευρωπαϊκή πολιτική στο πεδίο της ανώτερης εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2011b) όπως επίσης και τα ανακοινωθέντα που σχετίζονται με τη Διαδικασία της 
Μπολόνια (15) έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του «ανοίγματος» της ανώτερης εκπαίδευσης 
σε μη-παραδοσιακούς εκπαιδευόμενους, μεταξύ των οποίων και οι προερχόμενοι από μη 
προνομιούχα περιβάλλοντα, οι φοιτητές που εισέρχονται με καθυστέρηση (σπουδαστές που δεν 
εισάγονται στην ανώτερη εκπαίδευση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας) ή 
οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι που δεν διαθέτουν τις τυπικές πιστοποιήσεις εισαγωγής. 

Το Δίκτυο Ευρυδίκη έχει καλύψει το θέμα των εναλλακτικών οδών πρόσβασης στην ανώτερη 
εκπαίδευση σε πολλές από τις πρόσφατες μελέτες του (EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη, 2011a; EACEA/ 
Δίκτυο Ευρυδίκη 2011b; Ευρωπαϊκή Επιτροπή /EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη, 2014a) (16), οι οποίες έχουν 
εντοπίσει τις διάφορες προσεγγίσεις των χωρών. Συγκεκριμένα, έχουν δείξει ότι ενώ στις μισές περίπου 
ευρωπαϊκές χώρες η ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι άλλες μισές έχουν αναπτύξει πιο ευέλικτες προσεγγίσεις ως 
προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση. Αυτά τα επιμέρους θέματα θα αναλυθούν 
περαιτέρω στο Κεφάλαιο 4 αναφορικά με τα θέματα της ευελιξίας και διόδων ανέλιξης. 

Όπου υπάρχουν εναλλακτικοί δίοδοι πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση, συνήθως περιλαμβάνουν 
την επικύρωση μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης (VNIL). Επιπλέον, κάποιες χώρες έχουν 
δημιουργήσει προπαρασκευαστικά προγράμματα για μη- παραδοσιακούς υποψήφιους της ανώτερης 
εκπαίδευσης. Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι διττός: παρέχουν εναλλακτικά διαπιστευτήρια 
για την εισαγωγή στην ανώτερη εκπαίδευση και, παράλληλα, στοχεύουν στη διασφάλιση του ότι οι μη-
παραδοσιακοί υποψήφιοι εισόδου στην ανώτερη εκπαίδευση, διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
ώστε να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Τέτοιου είδους προγράμματα υπάρχουν στη 
Γαλλία, στην Ιρλανδία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισλανδία (βλέπε επίσης Κεφάλαιο 4, 
σχεδιάγραμμα 4.7). 

Τα προπαρασκευαστικά προγράμματα για μη-παραδοσιακούς υποψήφιους της ανώτερης 
εκπαίδευσης, συνήθως παρέχονται από τα ίδια τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Ωστόσο, σε 
κάποιες χώρες, παραδίδονται και από άλλα ιδρύματα (όπως τα κολλέγια περαιτέρω εκπαίδευσης στο 
Ηνωμένο Βασίλειο). Αν και αυτά τα προγράμματα, σε γενικές γραμμές, δεν απαιτούν να πληρεί 
κάποιος συγκεκριμένες προδιαγραφές εισαγωγής όσον αφορά προηγούμενα μαθησιακά επιτεύγματα, 
είναι πιθανό να χρησιμοποιούν άλλα κριτήρια εισόδου, και κυρίως, την ηλικία των υποψηφίων (οι 
υποψήφιοι πρέπει να είναι ενήλικες). Το προαπαιτούμενο της ηλικίας εφαρμόζεται και στο πρόγραμμα/ 
πιστοποίηση που είναι γνωστό ως “DAEU” (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires) που υπάρχει 
στη Γαλλία. Εδώ, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ετών, δεν πρέπει να έχουν αποκτήσει 
την τυπική πιστοποίηση εισόδου στην ανώτερη εκπαίδευση (baccalauréat) και πρέπει να έχουν 
παραμείνει εκτός του σχολικού συστήματος για τουλάχιστον δύο χρόνια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
περίπου 300 ώρες διδασκαλίας και απαιτείται συνήθως ένα έτος για την ολοκλήρωσή του. Προσελκύει 
περίπου 5.000 εκπαιδευόμενους κάθε χρόνο. 

                                                      
(15) http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=80 (Προσπελάστηκε: 29 Ιανουαρίου 2015). 
(16) Πέραν των μελετών του δικτύου Ευρυδίκη για την ανώτερη εκπαίδευση, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν πρόσφατα 

συντονίσει μια μελέτη που επικεντρώνεται ειδικά στους ενήλικες εκπαιδευόμενους στην ανώτερη εκπαίδευση (βλέπε 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013). 

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=80
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Αν και παρόμοια προγράμματα γνωστά ως «μαθήματα πρόσβασης» που υπάρχουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δε διαθέτουν αυστηρά προκαθορισμένα κατώτερα όρια ηλικίας, είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα 
για ενήλικες εκπαιδευόμενους που έχουν παραμείνει εκτός του συστήματος εκπαίδευσης για αρκετό 
διάστημα και υπάρχει η γενική προσδοκία ο μαθητής να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 19ο έτος 
ηλικίας κατά την έναρξη των μαθημάτων. Κάποια από αυτά τα προγράμματα επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως το «δίκαιο», η «νοσηλευτική», ή η «διοίκηση επιχειρήσεων», 
ενώ άλλα παρέχουν προετοιμασία πάνω σε ευρύτερο φάσμα θεματικών πεδίων. Παρόμοια πρόβλεψη 
παροχής υπάρχει και στην Ιρλανδία με την ίδια ονομασία (μαθήματα πρόσβασης). 

Η Ισλανδία έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα γνωστό ως «προκαταρκτικές σπουδές» (frumgreinanám). 
Για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται από ένα έως δύο έτη και είναι αποδεκτό από τα περισσότερα 
πανεπιστήμια της Ισλανδίας ως εναλλακτική προετοιμασία για την ανώτερη εκπαίδευση, 
αντικαθιστώντας την παραδοσιακή εισαγωγική εξέταση. Κάποια πανεπιστήμια προσφέρουν το 
πρόγραμμα σε μορφή μάθησης εξ αποστάσεως. Σύμφωνα με τις ισλανδικές αρμόδιες αρχές, οι 
«προκαταρκτικές εξετάσεις» έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια ως δίοδος πρόσβασης 
των ενηλίκων που δε διαθέτουν τυπικές πιστοποιήσεις στα πανεπιστήμια. Προσήλκυσαν 640 άτομα το 
2011. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι που χρειάζονται μαθησιακή υποστήριξη πριν την 
εισαγωγή στις «προκαταρκτικές σπουδές», μπορούν να παρακολουθήσουν ένα «προπαρασκευαστικό 
πρόγραμμα» γνωστό ως menntastoðir. Σε αντιδιαστολή με τις προκαταρκτικές σπουδές, που 
παραδίδονται από τα πανεπιστήμια, το εκπαιδευτικό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα παραδίδεται από 
τα 11 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε όλη τη χώρα. Περιλαμβάνει περίπου 600 ώρες διδασκαλίας. 

Το Σουηδικό πρόγραμμα που είναι γνωστό ως «προπαρασκευαστικό έτος» (Basår) είναι παρόμοιο με 
την ομάδα προγραμμάτων που περιγράψαμε πιο πάνω. Απαιτεί ένα έτος για την ολοκλήρωσή του και 
απευθύνεται σε φοιτητές που δε διαθέτουν τις τυπικές πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την 
εισαγωγή σε συγκεκριμένα ανώτερα εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως η Ιατρική ή το Πολυτεχνείο). 
Ωστόσο, οι κύριοι πάροχοι του προγράμματος, που είναι ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γενικά 
δέχονται μόνο φοιτητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει κάποια μορφή ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Μόνο ορισμένοι πάροχοι, μεταξύ των οποίων ιδρύματα των κοινοτήτων και ανεξάρτητοι 
πάροχοι, δέχονται φοιτητές που δε διαθέτουν πιστοποίηση ανώτερης δευτεροβάθμιας. Κάποιες χώρες 
παρέχουν προπαρασκευαστικά μαθήματα για μη-παραδοσιακούς υποψήφιους της ανώτερης 
εκπαίδευσης, αλλά, ωστόσο, η ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων δεν επαρκεί για την εισαγωγή 
στην ανώτερη εκπαίδευση. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας, όπου όλοι όσοι επιθυμούν την 
εισαγωγή στο πανεπιστήμιο πρέπει να περάσουν μια εισαγωγική εξέταση (εκτός των ατόμων άνω των 
40 με επαγγελματική εμπειρία που σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών που επιθυμούν να 
ακολουθήσουν). Υπάρχουν ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για δύο διαφορετικές κατηγορίες ενήλικων 
υποψηφίων: των άνω των 25 και των άνω των 45. Για την προετοιμασία για την εξέταση, οι ενήλικες 
εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε διάφορα ιδρύματα, μεταξύ των οποίων 
και δημόσια ή ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, ή πανεπιστήμια. 

Συμπεράσματα 

Αυτό το κεφάλαιο προσπάθησε να εξετάσει τους τύπους των κρατικά χρηματοδοτούμενων ή 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη για ενήλικες που επιθυμούν τη 
βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων τους ή για όσους εγκατέλειψαν το αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα με 
χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή χωρίς καμία πιστοποίηση. Ξεκινώντας με μια εννοιολογική ανάλυση 
γύρω από συχνά χρησιμοποιούμενους όρους όπως «αλφαβητισμός», «βασικές δεξιότητες», «βασική 
εκπαίδευση ενηλίκων» και «εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας», το κεφάλαιο απέδειξε ότι δεν υπάρχει 
ένα καθολικά αποδεκτό νόημα για τους εν λόγω όρους. Αντιθέτως, ανήκουν σε ένα ευρύ εννοιολογικό 
πεδίο, που περιλαμβάνει πολλά αλληλεπικαλυπτόμενα ή πολύ στενά σχετιζόμενα θέματα. Η ανάλυση 
προσέγγισε, ως εκ τούτου, πιο πραγματολογικά το θέμα, χρησιμοποιώντας τον όρο «βασικές 
δεξιότητες» για την αναφορά σε δεξιότητες αλφαβητισμού, αριθμητισμού και ΤΠΕ (με ή χωρίς 
αναφορά σε άλλες δεξιότητες), και χρησιμοποιώντας τον όρο «εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας» σε 
λίγες μόνο, καλά- προσδιορισμένες περιπτώσεις. 
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Ερευνώντας τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων, το κεφάλαιο τόνισε την περιπλοκότητα του τομέα, 
αποδεικνύοντας ότι οι βασικές δεξιότητες μπορούν να ενσωματωθούν στην πρόβλεψη παροχής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά πολλούς τρόπους. Μπορεί να αποτελούν τον πυρήνα 
εξειδικευμένων προγραμμάτων, που αναφέρονται ρητά στη βελτίωση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων 
ή μπορεί να ενσωματώνονται σε προγράμματα που συμβάλλουν στην επίτευξη του ίδιου στόχου 
χωρίς όμως να γίνεται ρητή αναφορά σε βασικές δεξιότητες. Η παράδοση, επίσης, των μαθημάτων 
βασικών δεξιοτήτων μπορεί να γίνει σε διαφορετικά περιβάλλοντα, από ιδρύματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ως το χώρο εργασίας ή και σε κοινοτικές εγκαταστάσεις. Για να καταστεί εφικτή μια δια-
κρατική σύγκριση, η ανάλυση οριοθέτησε κάποιες κατηγορίες προγραμμάτων εντός του πλαισίου των 
οποίων μελετήθηκαν οι παροχές πρόβλεψης βασικών δεξιοτήτων.  

Η ανασκόπηση δείχνει πως οι περισσότερες χώρες επιχορηγούν προγράμματα που συνδέονται με το 
αρχικό σύστημα εκπαίδευσης ως και την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας, το 
επίπεδο δηλαδή που θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τους νέους ως την ηλικία (ανάλογα με τη χώρα) 
των 14 έως 16 ετών. Τα προγράμματα που σχετίζονται με την αρχική εκπαίδευση και απευθύνονται σε 
ενήλικες εκπαιδευόμενους, συχνά επικεντρώνονται λειτουργικές δεξιότητες διαφόρων τομέων, μεταξύ 
των οποίων η ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική και οι ΤΠΕ. Ανάλογα με τη χώρα, μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνουν και επαγγελματικά προσανατολισμένα στοιχεία. Στις περισσότερες χώρες αυτά τα 
προγράμματα περιλαμβάνουν ορισμένους τομείς του προγράμματος σπουδών που είναι κοινοί για 
όλους τους μαθητές. Σε άλλες χώρες, ωστόσο, οργανώνονται επί τη βάσει μεμονωμένων μαθημάτων, 
που επιτρέπουν στους ενήλικες μαθητές να παρακολουθήσουν πιο σύντομης διάρκειας κύκλους 
μαθημάτων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (π.χ. ΤΠΕ, μαθηματικά, γλώσσες, κλπ). Συνολικά, η 
έκταση της πρόβλεψης φαίνεται να συμβαδίζει με τις ανάγκες της κάθε χώρας, όπως περιγράφεται και 
στο Κεφάλαιο 1 (σχεδιάγραμμα 1.1). Ωστόσο, όταν τα προγράμματα σχεδιάζονται και προσφέρονται 
επί τη βάσει θεματικών ενοτήτων, προσελκύουν συχνά και άτομα που διαθέτουν ήδη τυπικές 
πιστοποιήσεις σχετιζόμενες με την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Πέραν των προγραμμάτων που σχετίζονται με το αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα, κάποιες χώρες έχουν 
δημιουργήσει εξειδικευμένα προγράμματα ή προγράμματα-πλαίσια βασικών δεξιοτήτων. Αυτά 
αντιπροσωπεύουν ένα πολυποίκιλο πεδίο, που περιλαμβάνει από προγράμματα με σαφώς 
προκαθορισμένους παρόχους, προγράμματα σπουδών και πρότυπα έως προγράμματα ή 
προγράμματα-πλαίσια όπου οι περισσότερα από αυτά τα επιμέρους θέματα καθορίζονται σε τοπικό 
επίπεδο. Τα εξειδικευμένα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων δεν είναι απαραιτήτως μη-τυπικού 
χαρακτήρα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγνωρισμένα από τα πλαίσια και τις δομές πιστοποίησης 
των χωρών. 

Η ανάλυση εντόπισε και άλλους καίριους τομείς προγραμμάτων που συμβάλλουν στην βελτίωση των 
επιδόσεων στο πεδίο των βασικών δεξιοτήτων. Κατ’ αρχάς, εντόπισε μια ομάδα προπαρασκευαστικών 
προγραμμάτων που στοχεύει στη στήριξη των ενηλίκων στην περαιτέρω μαθησιακή τους ανέλιξη και τα 
οποία ενσωματώνουν τις βασικές δεξιότητες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Κατά δεύτερον, τόνισε 
τη συμβολή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της μάθησης στο χώρο εργασίας και των 
ενεργών πολιτικών σχετικά με την αγορά εργασίας στην παράδοση εξειδικευμένων ή ενσωματωμένων 
προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων. Κατά τρίτον, αναφέρθηκε στη φιλελεύθερη (ή λαϊκή) εκπαίδευση 
ενηλίκων, αναφέροντας παραδείγματα χωρών όπου ο τομέας επωφελείται από συνεχείς κρατικές 
επιχορηγήσεις, όπως επίσης και περιπτώσεις όπου οι επιχορηγήσεις δίδονται κυρίως μέσω 
πρωτοβουλιών βασισμένων σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ πρότζεκτ. Τέλος, η ανάλυση αναγνώρισε 
τη συμβολή προγραμμάτων που βρίσκονται στα όρια μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, ιδιαίτερα αυτών 
που εμπίπτουν στην κατηγορία του οικογενειακού αλφαβητισμού. 

Λόγω απουσίας αποτίμησης των προγραμμάτων που αναφέρθηκαν, το κεφάλαιο εξέτασε πρόσφατες 
αποτιμήσεις της αποτελεσματικότητας της πρόβλεψης παροχής βασικών δεξιοτήτων. Η ακαδημαϊκή 
βιβλιογραφία αναφέρει ότι για ουσιαστική μαθησιακή πρόοδο στις βασικές δεξιότητες απαιτείται 
διδασκαλία τουλάχιστον 100 ωρών. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι η αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων δεν είναι εύκολη διαδικασία και θα 
έπρεπε ιδανικά να διεξάγεται σε μια εκτεταμένη χρονικά περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μαθησιακή πορεία των εκπαιδευόμενων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βασικές δεξιότητες δεν 
είναι πάντοτε ευθεία και μη διακοπτόμενη. 
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Πέρα από τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων, το κεφάλαιο εξέτασε τις ευκαιρίες για άτομα με 
χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή καθόλου πιστοποιήσεις για την απόκτηση μιας αναγνωρισμένης 
πιστοποίησης σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνώρισε το ρόλο της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων επαγγελματικής πιστοποίησης στην 
παροχή ευκαιριών για ενήλικες με περιορισμένη πρότερη τυπική μάθηση. Πράγματι, πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργήσει συστήματα πιστοποίησης «ανοιχτά» – τουλάχιστον σε 
επίπεδο εισαγωγής – σε ενήλικες με περιορισμένη πρότερη τυπική μάθηση. Ίσως αυτές οι ενέργειες 
να αποτελούν τα πρώτα βήματα προς ανώτερα επίπεδα πιστοποίησης. 

Προχωρώντας στις πιστοποιήσεις ενδιάμεσου επιπέδου, το κεφάλαιο εξέτασε τις διευθετήσεις που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση σπουδών ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου από ενήλικες. 
Αποδείχθηκε, ότι ενώ ορισμένες χώρες διαθέτουν εξειδικευμένα προγράμματα – πλαίσια που κάνουν 
ρητή αναφορά σε «ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενηλίκων», σε άλλες περιπτώσεις η 
πρόβλεψη για ενήλικες παρέχεται εντός του πλαισίου της ανώτερης δευτεροβάθμιας της αρχικής 
εκπαίδευσης. Υπάρχουν επίσης χώρες που έχουν δημιουργήσει πλαίσια για ενήλικες 
εκπαιδευόμενους που καλύπτουν πολλαπλά επίπεδα πιστοποιήσεων, από πολύ βασικές 
πιστοποιήσεις ως επίπεδα ανώτερης εκπαίδευσης. Η ανάλυση έχει, επιπλέον, εντοπίσει 
παραδείγματα προγραμμάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απευθύνονται ειδικά σε 
νέους που έχουν εγκαταλείψει την αρχική εκπαίδευση πριν την απόκτηση κάποιας πιστοποίησης. Στις 
περισσότερες χώρες, οι θεσμικές διευθετήσεις επιτρέπουν στους ενήλικες την παρακολούθηση 
προγραμμάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας βαθμίδας είτε στα τυπικά σχολεία που κύριος στόχος τους 
είναι η παροχή αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους νέους, είτε σε ξεχωριστά ιδρύματα που 
απευθύνονται πρωτίστως σε ενήλικες. 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης των πιστοποιήσεων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
το κεφάλαιο έχει προσδιορίσει τα ποσοστά ενηλίκων που απέκτησαν μια ενδιάμεση πιστοποίηση και η 
οποία είναι η υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης στην ενήλικη ζωή τους. Με χρήση δεδομένων από την 
Έρευνα της ΕΕ για το Εργατικό Δυναμικό, η ανάλυση έδειξε ότι το 3,6 % των ενηλίκων στην ΕΕ έχει 
ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταγενέστερο στάδιο της 
ζωής του, δηλαδή σε ηλικία άνω των 25. Λίγες μόνο χώρες είναι αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της 
ΕΕ, και συγκεκριμένα η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισλανδία. Σε 
αυτές τις χώρες 8,2% ως 12,1% των ενηλίκων απέκτησε κάποια πιστοποίηση ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αργότερα στην ενήλικη ζωή του. Όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ενηλίκων χωρίς πιστοποιήσεις ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) (όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.1), η 
Πορτογαλία αποδείχθηκε πως είναι η χώρα όπου τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων φαίνεται να 
έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στα συνολικά αποκτηθέντα πιστοποιητικά ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης: μεταξύ των ενηλίκων που διαθέτουν πιστοποιητικό ανώτερης δευτεροβάθμιας, περίπου 
ένας στους τέσσερις το απέκτησε ως ενήλικας. Αναφορικά με τη μετα-δευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μόνο το 0,7 % των ενηλίκων στην Ευρώπη έχει αποκτήσει μια πιστοποίηση τέτοιου 
τύπου ως ενήλικας. Αυτό το χαμηλό ποσοστό αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τα προγράμματα και 
οι πιστοποιήσεις μετα-δευτεροβάθμιας μη-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δε συναντώνται ιδιαίτερα συχνά 
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Το κεφάλαιο εξέτασε εν τέλει τις ευρύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, μελετώντας προγράμματα για την 
προετοιμασία μη- παραδοσιακών υποψηφίων για την ανώτερη εκπαίδευση – και ιδιαίτερα αυτών με 
περιορισμένη πρότερη τυπική εκπαίδευση ή με επαγγελματική πιστοποίηση που δεν παρέχει 
πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. Η ανάλυση έδειξε ότι μεταξύ των χωρών που παρέχουν 
εναλλακτικές διόδους πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση (που αναλύονται περαιτέρω στο επόμενο 
κεφάλαιο), πολύ λίγες διαθέτουν προγράμματα ευρείας κλίμακας για τη διεύρυνση της πρόσβασης 
στην ανώτερη εκπαίδευση που να περιλαμβάνουν μαθήματα προετοιμασίας που απευθύνονται σε 
άτομα με χαμηλό μόνο επίπεδο πιστοποιήσεων. Κι αυτό εγείρει το ζήτημα του κατά πόσον 
καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες από τα συστήματα που παρέχουν ευέλικτη πρόσβαση στην 
ανώτερη εκπαίδευση, ώστε να καταστεί εφικτή για μη-παραδοσιακούς εκπαιδευόμενους η επίτευξη 
των στόχων τους που σχετίζονται με την ανώτερη εκπαίδευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ 

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, ιδίως όσοι διαθέτουν χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή τυπικών 
προσόντων, μπορεί να αντιμετωπίσουν εμπόδια και δυσκολίες κατά την επιστροφή τους στη μάθηση. 
Ίσως να δυσκολευτούν να βρουν την κατάλληλη παροχή (βλέπε Κεφάλαιο 3) ή ίσως να κοστίζει πολύ 
(βλέπε Κεφάλαιο 6). Η ευελιξία, επίσης, που παρέχεται στους ενήλικες τόσο σε σχέση με τα 
προαπαιτούμενα εισαγωγής όσο και με τους τρόπους διεξαγωγής των προγραμμάτων είναι καίριας 
σημασίας αν πρόκειται να ενταχθούν ξανά στη δια βίου μάθηση. 

Η συλλογή στοιχείων από τις διάφορες χώρες έδειξε ότι η υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών στον 
τρόπο οργάνωσης και παράδοσης των προγραμμάτων μπορεί να διευκολύνει τη συμμετοχή των 
ενηλίκων στη μάθηση. Συνεπώς, η πρόβλεψη παροχής εξ αποστάσεως μάθησης 
(συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής μάθησης και της μικτής μάθησης), ο καταμερισμός των 
προγραμμάτων σε πιο εύκολα διαχειρίσιμες μονάδες μελέτης ή ενότητες, οι πιστοποιήσεις που 
βασίζονται σε ακαδημαϊκές μονάδες, η επικύρωση των μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης, 
όπως επίσης και η διασφάλιση της διαπερατότητας μεταξύ των επιμέρους επιπέδων και 
κατευθύνσεων, όλα συνεισφέρουν στη μείωση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή των 
ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Η έννοια της διαπερατότητας όταν χρησιμοποιείται σε συγκείμενα σχετικά με τα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης εκφράζει την ιδέα της δυνατότητας εύκολης μετακίνησης των 
εκπαιδευόμενων στο επόμενο επίπεδο αλλά και μεταξύ των διαφορετικών τύπων εκπαίδευσης. Σε 
αυτό το πνεύμα, τόσο οι ευρωπαϊκές συστάσεις πολιτικής που περιγράφονται συνοπτικά στο 
ανακοινωθέν της Μπριζ (1), όπως επίσης και η στρατηγική Ευρώπη 2020 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2010) τονίζουν ότι η διαπερατότητα και η ευελιξία των μαθησιακών κατευθύνσεων, είναι 
προαπαιτούμενο για την ύπαρξη σύγχρονων ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που να ενθαρρύνουν τη δια βίου μάθηση αλλά και τη μάθηση που καλύπτει όλο το φάσμα της ζωής 
(μάθηση που λαμβάνει χώρα όχι μόνο σε σχολεία, αλλά που αποκτάται επίσης μέσω της 
προσοδοφόρας εργασίας, της διαχείρισης της οικογενειακής εστίας και της φροντίδας για τα μέλη της 
οικογένειας, της συμμετοχής στα κοινά και των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου). Ωστόσο, 
παραδοσιακά, τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης λειτουργούν σε ξεχωριστά και 
ιεραρχικά δομημένα υπό-συστήματα (γενική, επαγγελματική και ανώτερη εκπαίδευση), που 
λειτουργούν αρκετά καλά για εκπαιδευόμενους που ακολουθούν μια προδιαγεγραμμένη πορεία, αλλά 
δυσκολεύουν τους άτυπους εκπαιδευόμενους, όπως είναι, για παράδειγμα, οι ενήλικες χαμηλών 
τυπικών προσόντων που προσπαθούν να επανενταχθούν στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι αρχικά η μελέτη των πιο σημαντικών εμποδίων που 
παρακωλύουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη μάθηση και στη συνέχεια η εξέταση κάποιων από τους 
τρόπους διεξαγωγής και οργανωτικών διευθετήσεων που μπορεί να συνεισφέρουν θετικά στη μείωση 
αυτών των εμποδίων, ενθαρρύνοντας έτσι τη συμμετοχή των ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων. 
Το κεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Η πρώτη παρουσιάζει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τα 
εμπόδια συμμετοχής. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει την παράδοση προγραμμάτων εκπαίδευσης 
ενηλίκων μέσω της εξ αποστάσεως μάθησης. Η τρίτη ερευνά την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά 
την παροχή προγραμμάτων με αρθρωτή δόμηση και τη δημιουργία πιστοποιήσεων βασισμένων σε 
ακαδημαϊκές μονάδες. Η τέταρτη ενότητα διερευνά το θέμα της διαπερατότητας, εξετάζοντας αρχικά τα 
προαπαιτούμενα για συνέχιση των σπουδών από το κατώτερο στο ανώτερο επίπεδο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και στη συνέχεια από την ανώτερη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια. Η 
τελική ενότητα μελετά την εξέλιξη των διευθετήσεων για την επικύρωση των μη-τυπικών και άτυπων 
μορφών μάθησης (VNIL) και στη συνέχεια προβαίνει σε εξέταση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί 
για το εν λόγω πεδίο, και συγκεκριμένα, δεδομένων που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση της 
συγκεκριμένης παροχής και το προφίλ των χρηστών. 

                                                      
(1) Το ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα τηςΕπαγγελματική 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την περίοδο 2011-2020. Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
συναντήθηκαν στην Μπριζ στις 7 Δεκεμβρίου 2010 για την αναθεώρηση της στρατηγικής προσέγγισης και τις 
στρατηγικές προτεραιότητες της διαδικασίας της Κοπεγχάγης για την περίδο 2011-2020.  
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4.1. Τι δυσχεραίνει τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση; 

Στα πλαίσια της Έρευνας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES), ζητήθηκε στους συμμετέχοντες στην 
έρευνα (ηλικίας 25-64) να υποδείξουν ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους στη δια 
βίου μάθηση. Η ερώτηση παρείχε πολλές δυνατότητες απάντησης που ποίκιλαν από «δεν υπάρχει 
ανάγκη εκπαίδευσης και κατάρτισης» έως πρακτικά εμπόδια. Μεταξύ των εμποδίων, η έρευνα 
περιλάμβανε: οικογενειακές υποχρεώσεις, μη δυνατότητα συγκερασμού μεταξύ ωραρίου της 
εκπαίδευσης και της εργασίας, απουσία των «προαπαιτούμενων» για τη μελέτη, το οικονομικό κόστος, 
μη στήριξη του εργοδότη, απουσία κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων, αδυναμία πρόσβασης 
σε ΤΠΕ, και η υγεία ή η ηλικία (για την πλήρη λίστα, βλέπε την επεξηγηματική σημείωση του 
σχεδιαγράμματος 4.1). 

Το σχεδιάγραμμα 4.1 επικεντρώνεται σε συμμετέχοντες με χαμηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα (κάτω του 
ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου) και εξετάζει τρία εμπόδια: μελετά δύο εμπόδια σχετιζόμενα με 
χρονικούς περιορισμούς, και συγκεκριμένα το συνδυασμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις και μη δυνατότητα συγκερασμού ωραρίου εκπαίδευσης με ωράριο εργασίας. 
Εξετάζει, επιπλέον, την απουσία «προαπαιτούμενων», όπως οι πιστοποιήσεις, που θα αναλυθούν 
περαιτέρω στην ενότητα σχετικά με τις διόδους ανέλιξης μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων (βλέπε 
Ενότητα 4.4). Εμπόδια σχετιζόμενα με χρηματοοικονομικές παραμέτρους αναλύονται περαιτέρω στο 
Κεφάλαιο 6 που αναφέρεται στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σχεδιάγραμμα 4.1: Εμπόδια συμμετοχής στη δια βίου μάθηση για ενήλικες (25-64) με χαμηλά εκπαιδευτικά 
επιτεύγματα (ISCED 0-2), 2011 

 

 
Οικογενειακές 
υποχρεώσεις  

Μη συγκερασμός με ωράριο 
εργασίας  

Μη πλήρωση 
προαπαιτούμενων 

 

 %  EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
Οικογένεια 21.8 7.9 3.9 12.5 8.5 31.1 15 23.6 39.9 30.9 5.7 : 30.4 28.4 8.5 7.1 17.6 
Εργασία 13.6 5.1 2.2 : 9.3 18.8 18.4 3.5 15.2 16.6 9.1 : 18.3 10.2 8.1 9.9 15.6 
Προαπαιτούμενα 7.1 4.5 4.5 8.5 : 15.9 : 6.9 29.7 4 8.6 : 8.4 3.5 5.9 16.9 4.3 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
Οικογένεια 7.4 15.6 36.4 8.9 13.5 4.9 31 14.9 : 18.3 12 :  : : 12 : 
Εργασία 3.2 13.5 26.6 7.1 3.6 1.3 27.4 7.1 : 22.5 9.3 :  : : 9.1 : 
Προαπαιτούμενα 4.9 1.6 9 5.5 3.3 0.9 27.4 : : 6.4 8.8 :  : : 10.1 : 

Πηγή: Eurostat (AES). Διαδικτυακός κωδικός δεδομένων: trng_aes_178 (Εξαγωγή δεδομένων: Σεπτέμβριος 2014). 

Eπεξηγηματικές σημειώσεις 
EU-28: Κατά προσέγγιση. 
Η πλήρης λίστα με τις επιλογές απάντησης που δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα της AES με το μέσο όρο 
των αποτελεσμάτων της ΕΕ που αφορούν ενήλικες με χαμηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα (ISCED 0-2): ο ερωτώμενος δεν τη 
χρειαζόταν για την εργασία (38,8%), δεν είχε χρόνο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (21,8%), δεν τη χρειαζόταν για 
προσωπικούς (όχι σχετιζόμενους με την εργασία) λόγους (18,1%), η κατάρτιση δεν ήταν δυνατό να συνδυαστεί με το ωράριο 
εργασίας (13,6%), η κατάρτιση κόστιζε πολύ ή ο ερωτώμενος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά (13,3%), δεν 



Κεφάλ αι ο  4 :  Ευελ ι ξ ί α  κα ι  π ρ οό δο ς  P  

75 

μπορούσε να συμμετάσχει για λόγους υγείας ή ηλικίας (13%), δεν πληρούσε τα προαπαιτούμενα (7,1%), δυσκολευόταν να 
βρει το πρόγραμμα που ήθελε (8,2%), μη- στήριξη του εργοδότη ή της δημόσιας υπηρεσίας (6,8%), δεν υπήρχε διαθέσιμο 
πρόγραμμα κατάρτισης σε κοντινή απόσταση 6,0%), δεν είχε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή διαδίκτυο (για μάθηση 
εξ αποστάσεως) (3%) (Εξαγωγή δεδομένων: Σεπτέμβριος 2014). 

Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Βουλγαρία, Δανία, Λιθουανία, Ρουμανία και Νορβηγία: Χαμηλή αξιοπιστία για την απάντηση: «ο ερωτώμενος δε διέθετε 
χρόνο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων». 
Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ρουμανία, Σλοβενία και Νορβηγία: Χαμηλή αξιοπιστία για την 
απάντηση «το ωράριο της εκπαίδευσης συνέπιπτε με το ωράριο εργασίας» 
Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Ρουμανία, 
Φινλανδία, Σουηδία και Νορβηγία: Χαμηλή αξιοπιστία για την απάντηση «δεν πληρούσε τα προαπαιτούμενα».  

Σύμφωνα με τα δεδομένα (2), τόσο οι επαγγελματικές όσο και οι οικογενειακές υποχρεώσεις έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στη συμμετοχή του ενήλικα στη δια βίου μάθηση. Στις περισσότερες χώρες, οι 
οικογενειακές υποχρεώσεις αναφέρονται ως εμπόδιο συχνότερα από την εργασία, αλλά σε ορισμένες 
(Εσθονία, Γαλλία και Φινλανδία), ο μη συγκερασμός με το ωράριο της εργασίας αναφέρεται ως πιο 
σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας. Η ύπαρξη επαρκούς δικτύου προσχολικής εκπαίδευσης και 
υπηρεσιών πρόνοιας, ίσως είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι οικογενειακές 
υποχρεώσεις δεν είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα σε αυτές τις χώρες. Αν και το ποσοστό των 
ενηλίκων που αναφέρει ως εμπόδιο ότι δεν πληρούσε τα «προαπαιτούμενα» είναι σχετικά χαμηλό στο 
σύνολο της ΕΕ (7,1%), αποτελεί ωστόσο σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα σε κάποιες χώρες (π.χ. 
Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία και Ρουμανία). 

Αν και το σχεδιάγραμμα 4.1 επικεντρώνεται στους ενήλικες με χαμηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα 
(χαμηλότερα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) – ευθυγραμμισμένο με τη συνολική εστίαση 
της παρούσας έκθεσης – ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέταση των εμποδίων στα οποία 
αναφέρονται τα άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Αναζητώντας τις κύριες 
διαφορές, προκύπτει ότι καθώς το επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των συμμετεχόντων 
αυξάνεται, αυξάνεται παράλληλα και η σημασία της αδυναμίας συγκερασμού μεταξύ ωραρίου 
προγράμματος και εργασίας. Σε αντιδιαστολή, οι χρονικοί περιορισμοί λόγω οικογενειακών 
υποχρεώσεων επηρεάζουν κατά τον ίδιο τρόπο όλους τους ενήλικες, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού 
υπόβαθρου. Τέλος, η μη πλήρωση των προαπαιτούμενων είναι προφανώς πιο σημαντικό εμπόδιο για 
ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων σε σχέση με αυτούς που διαθέτουν πιστοποιήσεις ενδιάμεσου 
ή υψηλού επιπέδου, καθώς έτσι καλύπτονται τα προαπαιτούμενα εισαγωγής. 

Στο υπόλοιπο κεφάλαιο εξετάζεται το πώς συγκεκριμένοι τρόποι παράδοσης ή οργανωτικών 
διευθετήσεων διευκολύνουν την πρόσβαση και υποβοηθούν την ανέλιξη στην εκπαίδευση. Μεταξύ 
αυτών θα συμπεριληφθούν η μάθηση εξ αποστάσεως, η αρθρωτή δόμηση των προγραμμάτων και οι 
πιστοποιήσεις που βασίζονται σε σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων. Η μη πλήρωση των 
προαπαιτούμενων για μάθηση, όπως για παράδειγμα των αναγκαίων πιστοποιήσεων εισαγωγής θα 
εξεταστεί περαιτέρω στις ενότητες σχετικά με τις οδούς ανέλιξης και την επικύρωση των μη-τυπικών 
και άτυπων μορφών μάθησης. 

4.2. Προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης για ενήλικες 

Οι ενήλικες που επιστρέφουν ή σχεδιάζουν την επιστροφή τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
συχνά συναντούν εμπόδια λόγω άλλων υποχρεώσεων: επικερδής απασχόληση, φροντίδα παιδιών και 
οικογενειακές υποχρεώσεις, και δυσκολίες στη μετακίνηση. Η εξ αποστάσεως μάθηση, όπως επίσης 
και η ηλεκτρονική αλλά και η μικτή μάθηση αναγνωρίζονται ως μορφές μάθησης που δυνητικά 
μπορούν να μειώσουν τα συγκεκριμένα εμπόδια καθώς επιτρέπουν στον ενήλικα τη δυνατότητα 
επιλογής του τόπου, του χρόνου και του ρυθμού μάθησης. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αν και 
αυτοί οι τρεις όροι χρησιμοποιούνται συχνά εκ περιτροπής, δεν είναι συνώνυμοι. Και πιο 
συγκεκριμένα, η εξ αποστάσεως μάθηση – στην οποία αναφέρεται η παρούσα ενότητα – περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν παραδίδονται αναγκαστικά μέσω ηλεκτρονικών μέσων (για 
παράδειγμα η ύλη μπορεί να διανέμεται με το ταχυδρομείο και οι μαθησιακές δραστηριότητες δεν 
απαιτούν απαραίτητα ηλεκτρονικό υπολογιστή), ενώ η ηλεκτρονική μάθηση αναφέρεται σε 

                                                      
(2) Τα δεδομένα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω σημαντικών θεμάτων αξιοπιστίας κυρίως λόγω του μεγέθους 

του δείγματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε τις εξειδικευμένες σημειώσεις του σχεδιαγράμματος 
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση ΤΠΕ, αλλά όχι υποχρεωτικά για λόγους εξ αποστάσεως 
μάθησης. Με άλλα λόγια, η εξ αποστάσεως μάθηση και η ηλεκτρονική μάθηση αλληλεπικαλύπτονται 
σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση πανομοιότυπες (Guri-Rosenblit, 2005). Ο 
τρίτος όρος – μικτή μάθηση – αναφέρεται στο συνδυασμό εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής μάθησης με 
μέρος της μάθησης που λαμβάνει χώρα σε ιδρύματα παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Αν και είναι γενικά αποδεκτό ότι η εξ αποστάσεως μάθηση επιτρέπει μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, 
πρέπει ωστόσο να επισημανθούν κάποια πιθανά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, όταν η εξ 
αποστάσεως μάθηση βασίζεται στις ΤΠΕ, υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισμού του ενήλικου πληθυσμού με 
χαμηλό επίπεδο ή καθόλου δεξιότητες ΤΠΕ και/ ή μη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή/ Διαδίκτυο. 

Πράγματι, η ηλεκτρονική μάθηση είναι δυνατή μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή/ Διαδίκτυο και πρέπει να 
έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν μόνοι τους. Εξ ίσου αμφισβητούμενη είναι η ποιότητα της 
αφομοιούμενης γνώσης όσον αφορά τη μάθηση εξ αποστάσεως. Οι περιορισμοί της εξ αποστάσεως 
μάθησης που μόλις αναφέρθηκαν, θα επιβεβαιωθούν εκ νέου κατά την ανάλυση της ίδιας της 
πρόβλεψης παροχής στην επόμενη ενότητα. 

Με άλλα λόγια, αν και η εξ αποστάσεως μάθηση είναι μια από τις πιθανές μεθόδους επιστροφής των 
ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η επιτυχία της θα εξαρτάται πάντα από την 
εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων του κάθε εκπαιδευόμενου. Για 
κάποιους, η απουσία άμεσης φυσικής επαφής με τον διδάσκοντα και τους συνομηλίκους 
εκπαιδευόμενους, και η απαιτούμενη αυτονομία, δρουν αποθαρρυντικά. Για άλλους, ωστόσο, 
εξαλείφει περιορισμούς, όπως ο χρόνος και η μετακίνηση, που τους αποτρέπουν από τη μάθηση. 

4.2.1. Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης που είναι προσβάσιμα σε ενήλικες 
Σύμφωνα με τη συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη, σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες ή 
περιφέρειες εντός χωρών (τη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Τουρκία), 
η κρατικά επιχορηγούμενη πρόβλεψη παροχής εξ αποστάσεως μάθησης επιτρέπει στους ενήλικες την 
απόκτηση των περισσοτέρων εκ των τυπικών πιστοποιήσεων ως και την ολοκλήρωση της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας κλίμακας (ή και ακόμη παραπάνω) και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό θεσμοποιημένη. 

Στη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, όπου η εξ αποστάσεως μάθηση εμπίπτει στη δικαιοδοσία της 
κυβέρνησης της Γαλλικής Κοινότητας, ένας από τους στόχους της είναι η προετοιμασία των μαθητών 
για τις εξετάσεις που διεξάγονται από την Εξεταστική Επιτροπή της Γαλλικής Κοινότητας (Jurys de la 
Communauté française), για την απόκτηση πιστοποίησης κατώτερης ή ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Συνήθως αυτή τη μορφή εκπαίδευσης παρακολουθούν άτομα που δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, που έχουν κενά στην αρχική τους 
εκπαίδευση (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια) ή που ενδιαφέρονται για αλλαγή σταδιοδρομίας. Ο 
αριθμός των εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενων ανέρχεται σε περισσότερους από 10.000 κάθε χρόνο. 

Στην Ισπανία, η εξ αποστάσεως μάθηση για ενήλικες επίσης συντονίζεται και οργανώνεται σε κεντρικό 
επίπεδο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (MECD), μέσω του Κέντρου 
Καινοτομίας και Ανάπτυξης της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (CIDEAD). Το κέντρο καλύπτει πολλά 
τυπικά προγράμματα και πιστοποιήσεις από πρωτοβάθμιο ως και το ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο. 
Από το 2010, το MECD έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με τις Αυτόνομες Κοινότητες, μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα επαγγελματικής κατάρτισης (ενδιάμεσο και ανώτερο επίπεδο). Επιπλέον, κάποιες 
Αυτόνομες Κοινότητες έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα κέντρα για εξ αποστάσεως μάθηση ενηλίκων. 

Στη Γαλλία, το Εθνικό Κέντρο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Centre national d'enseignement à 
distance – CNED) παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων – 
συμπεριλαμβανομένων της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας, ως και την ανώτερη εκπαίδευση. 
Προσφέρει προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση σχολικών πιστοποιήσεων (κατώτερης και 
ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας) και πιστοποιήσεις ανώτερης εκπαίδευσης όπως επίσης και 
μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε κάπου δεκαπέντε θεματικούς τομείς. 

Στην Τουρκία, το ανοιχτό λύκειο (ιδρύθηκε το 1992) και το ανοιχτό γυμνάσιο (κατώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση) (ιδρύθηκε το 1998), υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης για τη Δια Βίου Μάθησης, του 
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Υπουργείου Παιδείας, επιτρέπουν σε άτομα περιορισμένης πρότερης σχολικής εκπαίδευσης να 
αποκτήσουν πιστοποιήσεις ως και ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας. Απευθύνεται επίσης και σε πολίτες 
που διαμένουν στο εξωτερικό. Το 2012/13, 367.277 μαθητές πραγματοποίησαν εγγραφή στο ανοιχτό 
γυμνάσιο και το 2013/14, 1.306.994 μαθητές ενεγράφησαν σε γενικά ή επαγγελματικά ανοιχτά λύκεια. Μια 
εξήγηση για την υψηλή συμμετοχή στα ανοιχτά γυμνάσια και λύκεια στην Τουρκία ίσως είναι το γεγονός ότι 
σχεδόν το 70% του ενήλικου πληθυσμού (ηλικίας 25-64) δεν διαθέτει πιστοποίηση ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου), και σχεδόν το 60% δεν έχει καν ολοκληρώσει την 
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο) (βλέπε Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.1) 

Σχεδιάγραμμα 4.2: Ευρείας κλίμακας κρατικά επιχορηγούμενη πρόβλεψη παροχής εξ αποστάσεως μάθηση για 
ενήλικες, 2013/14 

 

  

 
Ολοκληρωτική κρατικά 
επιχορηγούμενη πρόβλεψη 
μάθησης εξ αποστάσεως 

 
Ευρείας κλίμακας πρόβλεψη και 
πρωτοβουλίες 

 
Κυρίως μεμονωμένες τοπικές 
πρωτοβουλίες και ιδιώτες 
πάροχοι 

 

Πηγή:Δίκτυο Ευρυδίκη. 

Eπεξηγηματική σημείωση 
Το σχεδιάγραμμα δεν καλύπτει την εξ αποστάσεως μάθηση που παρέχει μόνο ανώτερη εκπαίδευση, περιλαμβάνονται όμως 
ευρείας κλίμακας σχήματα μάθησης εξ αποστάσεως που περιλαμβάνουν ανώτερη εκπαίδευση σε συνδυασμό με προγράμματα 
χαμηλότερων επιπέδων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την εξ αποστάσεως μάθηση στην ανώτερη εκπαίδευση, 
βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη, 2014a. 

Σε πολλές άλλες χώρες, αν και η πρόβλεψη παροχής εξ αποστάσεως μάθησης δεν είναι τόσο 
ολοκληρωμένη και θεσμοποιημένη, υπάρχουν ωστόσο ευρείας κλίμακας προγράμματα προώθησης, 
συντονισμού και παροχής της. 

Το επίπεδο θεσμοθέτησης και η έκταση της πρόβλεψης παροχής διαφοροποιείται ανά χώρα. Η 
Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, για παράδειγμα, διέθετε παρόμοια πρόβλεψη παροχής εξ 
αποστάσεως μάθησης με αυτή της Γαλλικής Κοινότητας, αλλά καταργήθηκε σταδιακά ως τέλη του 
2010. Η εξ αποστάσεως μάθηση, ωστόσο, αναπτύσσεται εκ νέου, και κυρίως, μέσω των κέντρων 
εκπαίδευσης ενηλίκων (Centra voor Volwassenenonderwijs, κέντρα που προσφέρουν δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ενηλίκων) και κέντρα βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Centra voor Basiseducatie, κέντρα 
που προσφέρουν μαθήματα βασικών δεξιοτήτων σε μαθήματα όπως τα Ολλανδικά, τα μαθηματικά, οι 
γλώσσες, οι ΤΠΕ ή ο κοινωνικός προσανατολισμός). Αυτά τα κέντρα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
για κρατική χρηματοδότηση σε περίπτωση που προσφέρουν μικτά μαθησιακά προγράμματα, τα οποία 
περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσοστό εξ αποστάσεως μάθησης. Τα κέντρα που λαμβάνουν τη 
χρηματοδότηση πρέπει στη συνέχεια να μοιραστούν τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους με άλλους, 
και δυο χρόνια μετά την παραλαβή της, θα πρέπει να υποβάλλουν στην κυβέρνηση μια έκθεση 
δραστηριοτήτων και αποτίμησης. 

Στη Γερμανία, σύμφωνα με νομικά προαπαιτούμενα που χρονολογούνται από το 1977, μαθήματα εξ 
αποστάσεως μπορούν να προσφέρουν και ιδιωτικοί οργανισμοί, απαιτείται, ωστόσο, κρατική έγκριση. 
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Η διαδικασία έγκρισης που διεξάγεται από την Κεντρική Υπηρεσία Εξ Αποστάσεως Μάθησης 
(Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht – ZFU) πιστοποιεί όχι μόνο την ακρίβεια και την διδακτική 
ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά επίσης και το περιεχόμενο του συμφωνητικού εξ 
αποστάσεως μάθησης μεταξύ του μαθητή και του ινστιτούτου εξ αποστάσεως μάθησης. Γύρω στα 
181.000 άτομα ενεγράφησαν σε μαθήματα εξ αποστάσεως μάθησης το 2011. Το εύρος των 
μαθημάτων είναι μεγάλο και περιλαμβάνει απολυτήρια σχολικής εκπαίδευσης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην Ιρλανδία η εξ αποστάσεως μάθηση προωθείται από ένα 
όργανο, αφιερωμένο αποκλειστικά στον αλφαβητισμό ενηλίκων. Ο Εθνικός Οργανισμός 
Αλφαβητισμού Ενηλίκων (NALA) έχει δημιουργήσει έναν διαδραστικό ιστότοπο, 'www.writeon.ie', 
όπου οι ενήλικες μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής και να 
αποκτήσουν μια εθνική πιστοποίηση. 40.000 περίπου άτομα έχουν επωφεληθεί από αυτό τον τρόπο 
μάθησης και έχει απονεμηθεί σημαντικός αριθμός τίτλων. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία, αν και πρόβλεψη παροχής εξ αποστάσεως μάθησης είναι 
περισσότερο αποκεντρωμένη, η μέθοδος αυτή ωστόσο, μετρά χρόνια παρουσίας και είναι αρκετά 
διαδεδομένη. Στην περίπτωση της Νορβηγίας, υπάρχει και κάποιος κεντρικός συντονισμός. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι κύριοι πάροχοι εγκαθιδρύθηκαν, αρχικά με κρατική στήριξη, αλλά λειτουργούν, 
πλέον, ανεξάρτητα. Το Κολλέγιο Εθνικό Προέκτασης (NEC) ιδρύθηκε το 1963 ως μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που προσέφερε μια ευρεία γκάμα εξ αποστάσεως προγραμμάτων γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. Λειτούργησε ως πιλοτική εφαρμογή για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το 
οποίο, πέραν της παροχής δικών του προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, παρέχει 
επίσης εξ αποστάσεως αρθρωμένα σε επιμέρους ενότητες «μαθήματα πρόσβασης» που βοηθούν 
στην προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για προγράμματα ανώτερης εκπαίδευσης. Στο Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο ανήκει επίσης η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Futurelearn», η οποία είναι μια μεγάλη 
ελεύθερης πρόσβασης πλατφόρμας διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC) που προσφέρει δωρεάν 
διαδικτυακά μαθήματα γενικά και επαγγελματικά προσανατολισμένα. Το Πανεπιστήμιο για τη 
Βιομηχανία (Ufi) δημιουργήθηκε το 1998 έχοντας ως κύριο αντικείμενό του τη χρήση της νέας 
τεχνολογίας για την επίτευξη της αλλαγής στον τρόπο παράδοσης της μάθησης και των δεξιοτήτων. 
Τα περαιτέρω εκπαιδευτικά του μαθήματα παραδιδόταν μέσω του παρόχου «Άμεση Μάθηση» 
(“Learndirect”), που πουλήθηκε το 2011 και τώρα λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση. Στη Νορβηγία, η 
«Ευέλικτη Εκπαίδευση –Νορβηγία» (FuN), ένας κρατικής συμμετοχής οργανισμός για ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ευέλικτης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διαδραματίζει, από το 
1968, ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του εν λόγω τύπου εκπαίδευσης και έχει επίσης υπάρξει 
συμβουλευτικό όργανο συνεργασίας πάνω σε αυτά τα θέματα για το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. 

Τα προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης σε πολλές χώρες, ευθυγραμμισμένα με την ιδιαίτερη φύση 
της παράδοσής τους, οργανώνονται ως ελεύθερης πρόσβασης δωρεάν μαθησιακές διαδικτυακές 
πύλες, όπως η μεγάλη ελεύθερης πρόσβασης μαθησιακή πύλη 'ich-will- lernen.de' (Θέλω να μάθω), 
που χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας και που 
δημιουργήθηκε από τον Γερμανικό Οργανισμό Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Deutscher Volkshochschul-
Verband – DVV). Προσφέρει πάνω από 31.000 ασκήσεις σε θέματα που περιλαμβάνουν βασικές 
δεξιότητες (αλφαβητισμός, αριθμητισμός, Γερμανικά) και άλλες γενικές δεξιότητες ενηλίκων όπως η 
χρηματοοικονομική διαχείριση, η αίτηση για θέση εργασίας, η διαχείριση έργου, η συνεργασία και οι 
διαπολιτισμικές ικανότητες. Οι εκπαιδευόμενοι στηρίζονται από διαδικτυακού δασκάλους. Από το 2004 
όταν η πύλη εγκαινιάστηκε, ως το 2013, χορηγήθηκαν πάνω από 400.000 κωδικοί εισόδου 
εκπαιδευομένων και πάνω από 3.200 δάσκαλοι ενεγράφησαν για να συνδράμουν τους 
εκπαιδευόμενους. Στην Ιρλανδία, η «Αρχή Περαιτέρω Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», SOLAS, παρέχει 
σειρά διαδικτυακών μαθημάτων, μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού κολλεγίου, ('www.ecollege.ie'). 
Αυτά τα μαθήματα, ωστόσο, απευθύνονται μόνο σε άτομα με γνώσεις ΤΠΕ, που δε χρειάζονται 
επιπλέον στήριξη σε αυτό τον τομέα. Όπως αναλύθηκε στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας, 
πρόκειται για ξεκάθαρο περιορισμό της συμμετοχής ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, η παράδοση προγραμμάτων μάθησης για ενήλικες μέσω διαδικτυακών πυλών, 
συχνά όχι μόνο συνοδεύεται από τη συνδρομή διδασκάλων αλλά μπορεί να παρέχει και φυσικούς χώρους 
πέρα από τις εικονικές αίθουσες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η περίπτωση της 'Aula Mentor' στη 
Ισπανία, ενός βασισμένου στο διαδίκτυο ανοιχτής πρόσβασης συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

http://www.writeon.ie/
http://www.ecollege.ie/


Κεφάλ αι ο  4 :  Ευελ ι ξ ί α  κα ι  π ρ οό δο ς  P  

79 

που παρέχει μη-τυπική εκπαίδευση μέσω δύο βασικών υποδομών: φυσικών χώρων εξοπλισμένων με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο και εικονικό περιβάλλον μελέτης και επικοινωνίας. 
Επίσης η μαθησιακή διαδικασία του κάθε μαθητή είναι υπό την καθοδήγηση διδασκάλου. 

Διαδικτυακές πύλες μάθησης συναντά κανείς και στον τομέα της εκμάθησης γλωσσών (γλώσσα 
χώρας διαμονής, κυρίως για μετανάστες), όπως η πρόσφατα λανσαρισμένη (Νοέμβριος 2013) 
πλατφόρμα ‘BRULINGUA' στην περιφέρεια των Βρυξελλών (Βέλγιο), που επιτρέπει σε οποιονδήποτε 
εγγεγραμμένο που αναζητά εργασία την δωρεάν παρακολούθηση διαδικτυακών γλωσσικών 
μαθημάτων στα Ολλανδικά, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά από οποιονδήποτε συνδεδεμένο 
στο διαδίκτυο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η Περιφέρεια της Βαλλονίας, με την «Wallangue», επίσης 
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στους κατοίκους της (άνω των 18 ετών). Στη Γερμανία, η πύλη «ich-
will-deutsch-lernen.de», βασισμένη στο πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων ενσωμάτωσης της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF), προσφέρει τη δυνατότητα 
εκμάθησης της Γερμανικής από επίπεδο Α1 ως Β1(CEFR για γλώσσες (3)). Επιπλέον, υπάρχουν 
ειδικές ασκήσεις για όσους δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν. Μεταξύ του Αυγούστου του 
2013 και το τέλος του 2013, ενεγράφησαν 5.000 εκπαιδευόμενοι (2.750 ανεξάρτητοι εκπαιδευόμενοι, 
2.250 ως μέρος μαθημάτων ενσωμάτωσης) και 600 διδάσκαλοι. 

Αν και η ανάπτυξη περιφερειακών κα τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της εξ αποστάσεως 
μάθησης δεν είναι ο κύριος στόχος της παρούσας ανάλυσης, η ύπαρξη και η συνεισφορά τους δεν 
πρέπει να παραβλέπεται. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, βρίσκονται υπό ανάπτυξη, σε τοπικό επίπεδο, 
κάποιες πρωτοβουλίες εξ αποστάσεως μάθησης. Η περιφέρεια ‘Centre', έχει θέσει σε εφαρμογή ένα 
πρόγραμμα εξ αποστάσεως μάθησης που απευθύνεται στις πιο ευάλωτες ομάδες ενηλίκων, για την 
βελτίωση των βασικών τους δεξιοτήτων στον γαλλικό αλφαβητισμό, τον αριθμητισμό, σε άλλες 
γλώσσες και επίσης στις δεξιότητες εύρεσης εργασίας. Στις Κάτω Χώρες, μελετώνται σχέδια που θα 
επιτρέπουν σε ιδιωτικά-χρηματοδοτούμενα ιδρύματα παράδοσης εξ αποστάσεως μαθημάτων να 
χρηματοδοτούν, παροδικά, μαθήματα με κυβερνητικά κονδύλια. 

Για την προώθηση της παράδοσης προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης χρησιμοποιείται συχνά, η 
ευρωπαϊκά χρηματοδότηση, και συγκεκριμένα, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF). Στη 
Λιθουανία, για παράδειγμα, το Κέντρο Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης εφαρμόζει ένα πρότζεκτ του ESF 
που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη μη-τυπικής ηλεκτρονικής μάθησης για ενήλικες. Στην Πολωνία, το 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρότζεκτ «Το Μοντέλο εφαρμογής και προώθησης της εξ 
αποστάσεως μάθησης στην LLL» (Model systemu wdratania i upowszechniania ksztalcenia na 
odleglosc w uczeniu sie przez cale tycie) εφαρμόζεται από το Εθνικό Κέντρο για την Στήριξη της 
Επαγγελματικής και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης – NCFSVCE (Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej – KOWEZiU), διανέμοντας φυλλάδια και εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την 
εξ αποστάσεως μάθηση και διοργανώνοντας συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με το θέμα. Στην Ελλάδα, 
τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, (ΚΔΒΜ), συγχρηματοδοτούμενα από πηγές της ΕΕ, εισάγουν πιλοτικά 
προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης στις δημοτικές κοινότητες.  

Ακόμη, στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, η παροχή προγραμμάτων εξ αποστάσεως 
μάθησης που είναι προσβάσιμα σε ενήλικες διασφαλίζεται κυρίως μέσω ιδιωτικών (μη- 
κερδοσκοπικών και κερδοσκοπικών) παρόχων ή μεμονωμένων και/ ή τοπικών πρωτοβουλιών. Πολλές 
χώρες αναφέρουν ότι οι πάροχοι εκπαίδευσης έχουν την επιλογή παροχής εξ αποστάσεως μάθησης 
μεταξύ άλλων τρόπων μάθησης. Με άλλα λόγια, η πρόβλεψη εξ αποστάσεως μάθησης δεν ελέγχεται 
από τις κεντρικές αρχές αλλά επαφίεται αποκλειστικά και μόνο στους παρόχους. Αυτό σημαίνει επίσης 
ότι η έκταση της πρόβλεψης παροχής εξ αποστάσεως μάθησης για ενήλικες αλλά και η συμμετοχή σε 
αυτή μπορεί να διαφοροποιείται πολύ ανά χώρα της Ευρώπης. 

4.2.2. Συμμετοχή στην εξ αποστάσεως μάθηση 
Όπως αναλύθηκε στην προηγουμένη ενότητα, η παράδοση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 
μέσω εξ αποστάσεως μάθησης διαφοροποιείται ανά χώρα. Υπάρχουν διαφορές τόσο ως προς το 
                                                      
(3) Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: σχεδιασμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων στις ξένων γλωσσών σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Α1= 
Αρχάριος, Β1= Ενδιάμεσος Χρήστης. 
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βαθμό θεσμοποίησης και ολοκλήρωσης της πρόβλεψης παροχής, όσο και σε επίπεδο κεντρικού 
συντονισμού ή βαθμού αυτονομίας που δίνεται στους παρόχους. Η παρούσα ενότητα αποβλέπει στην 
ποσοτικοποίηση της συμμετοχής στην εξ αποστάσεως μάθηση και διερευνά τη διαθεσιμότητα 
δεδομένων σχετικά με το προφίλ των εκπαιδευομένων που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υπηρεσίες. 

Έχοντας υπόψη το βασικό στόχο αυτής της έκθεσης, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η 
ποσοτικοποίηση της μερίδας των ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων που συμμετέχουν στην εξ 
αποστάσεως μάθηση. Αν και η Έρευνα σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES) περιλαμβάνει 
συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως μάθηση, το μέγεθος δείγματος, 
ωστόσο, δεν επιτρέπει την περαιτέρω κατανομή κατά υψηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. 
Επιτρέπει, ωστόσο, τη διακρατική σύγκριση της κλίμακας συμμετοχής στην εξ αποστάσεως μάθηση, 
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ενήλικες, ανεξαρτήτως των εκπαιδευτικών τους επιτευγμάτων. 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγήθηκαν της έρευνας, ένα ποσοστό 
λίγο πάνω από το 2% όλων των ενηλίκων στην ΕΕ συμμετείχε σε μια τυπική ή μη-τυπική μαθησιακή 
δραστηριότητα με κύρια μέθοδο παράδοσης την εξ αποστάσεως μάθηση. Μόνο εφτά χώρες είχαν 
ποσοστά συμμετοχής άνω του 4%, ενώ οι περισσότερες ήταν μεταξύ του 1% και 3% περίπου. 

Αν και τα ποσοστά συμμετοχής στην εξ αποστάσεως μάθησης είναι συγκριτικά χαμηλά, δε θα πρέπει 
να παραβλέπεται το γεγονός ότι το 2,2% του ενήλικου πληθυσμού της Ευρώπης αντιστοιχεί σε πολλά 
άτομα σε απόλυτους αριθμούς. Επιπλέον, αυτός ο τομέας αλλάζει καθώς ολοένα και περισσότερες 
εταιρείες χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική μάθηση, όπως για παράδειγμα για κατάρτιση στο χώρο 
εργασίας ή για «webinars» (ηλεκτρονικά σεμινάρια) σε αντικατάσταση των επιτόπιων εργαστηρίων. 
Εξακολουθεί βέβαια, η εξ αποστάσεως μάθηση να αντιπροσωπεύει ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό του 
συνόλου των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Σχεδιάγραμμα 4.3: Ενήλικες (25-64) που συμμετείχαν σε κάποια δραστηριότητα εξ αποστάσεως μάθησης (τυπική 
ή μη-τυπική) ως ποσοστό όλων των ενηλίκων (25-64), 2011 

% % 

 
EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

2.2 1.3 1.5 3.1 4.4 1.7 1.6 1.9 1.5 4.9 1.0 : 1.5 2.0 1.1 0.8 8.2 
HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
2.1 1.9 2.9 2.4 0.9 3.1 0.7 0.7 7.5 4.2 5.0 5.0  : : 2.9 : 

Πηγή: Eurostat (AES). Τα δεδομένα επεξεργάστηκε το Δίκτυο Ευρυδίκη, βασισμένο σε εξαγωγή και επεξεργασία της Eurostat 
(βλέπε επεξηγηματικές σημειώσεις). 

Επεξηγηματική σημείωση 
EU-28: Εκτιμώμενη. 
Τα δεδομένα υπολογίστηκαν με βάση εξαγωγές και υπολογισμούς της Eurostat (βλέπε πίνακα πιο πάνω). Τα δεδομένα της 
Eurostat αναφέρονται σε ενήλικες (ηλικίας 25-64) που συμμετείχαν σε κάποια εξ αποστάσεως μαθησιακή δραστηριότητα ως 
ποσοστό όλων των ενήλικων συμμετεχόντων ίδιας ηλικίας σε εκπαίδευση και κατάρτιση. Το ποσοστό των εξ αποστάσεως 
εκπαιδευόμενων σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό (σχεδιάγραμμα 4.3) υπολογίστηκε πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό των 
εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενων σε σχέση με όλους τους ενήλικες συμμετέχοντες σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(βλέπε πίνακα πιο κάτω) με το ποσοστό των ενήλικων συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε 
σχεδιάγραμμα 1.6 στο Κεφάλαιο 1) και διαιρώντας το αποτέλεσμα με το 100. 
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Ενήλικες (25-64) που συμμετείχαν σε εξ αποστάσεως μαθησιακή δραστηριότητα (τυπική ή μη-τυπική) ως ποσοστό 
όλων των ενήλικων συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 2011 

EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
5.4 3.5 5.9 8.5 7.5 3.5 3.2 7.6 12.9 13.1 2.0 : 4.2 4.7 3.4 2.8 11.6 
HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
5.0 5.2 4.9 4.9 3.8 7.0 9.1 1.9 18.0 7.5 6.9 13.8  : : 4.9 : 

Πηγή: Eurostat (AES). Η εξαγωγή και ο υπολογισμός δεδομένων έγιναν από τη Eurostat. 

Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Βέλγιο, Εσθονία και Ιρλανδία: Υψηλά ποσοστά μη ανταπόκρισης στην έρευνα: Βέλγιο (26,1%), Εσθονία (86,3%) και Ιρλανδία 
(34,9%). 

Για κάποιες χώρες, τα ποσοτικοποιημένα ποσοστά συμμετοχής στο σχεδιάγραμμα 4.3 βοήθησαν στη 
συνειδητοποίηση του βαθμού της θεσμικής ανάπτυξης στο πεδίο της εξ αποστάσεως μάθησης, όπως 
απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα 4.2. Στη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου και στη Γαλλία, παρ’ όλο που 
το σύστημα της εξ αποστάσεως μάθησης είναι καλά ανεπτυγμένο, το ποσοστό συμμετοχής 
υποδηλώνει ότι, στην πράξη, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για τους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους. Σε αντίθεση, στην Ισπανία, το σχετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής φαίνεται να 
αντανακλά τις θεσμικές προσπάθειες για τη δημιουργία πρόβλεψης παροχής εξ αποστάσεως 
μάθησης. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η παραδοσιακά ευρείας κλίμακας δημόσια και ιδιωτική 
προσφορά επιλογών εξ αποστάσεως μάθησης αντανακλάται στο ποσοστό συμμετοχής. Στο 
Λουξεμβούργο, καθώς πολλοί ενήλικες είναι πολύγλωσσοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν παροχή εξ 
αποστάσεως μάθησης γειτονικών χωρών, κάτι που διαφημίζεται και από το αρμόδιο υπουργείο. Η 
σύγκριση μεταξύ των σχεδιαγραμμάτων 4.2 και 4.3 υποδεικνύει κάποιες χώρες (Δανία, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία, Σλοβακία, Φινλανδία και Σουηδία) που αν και δεν αναφέρουν κάποια ευρείας κλίμακας 
κρατικά επιχορηγούμενα σχήματα εξ αποστάσεως μάθησης (σχεδιάγραμμα 4.2), έχουν ωστόσο ένα 
σχετικά υψηλό ποσοστό ενηλίκων συμμετεχόντων σε εξ αποστάσεως μαθησιακές δραστηριότητες 
(σχεδιάγραμμα 4.3). Θα χρειαζόταν περαιτέρω έρευνα για να καταστούν κατανοητοί οι λόγοι του 
σχετικά υψηλού ποσοστού συμμετοχής σε αυτές τις χώρες. 

Στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη, οι χώρες ρωτήθηκαν επίσης για το κατά 
πόσον ελέγχεται ο τομέας της εξ αποστάσεως μάθησης και εάν συλλέγονται λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τους συμμετέχοντες, και πιο συγκεκριμένα, για το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την ηλικία, 
τη θέση τους στην αγορά εργασίας και το μεταναστευτικό τους προφίλ. Μόνο σε μερικές χώρες ή 
περιφέρειες εντός χωρών (Γαλλική και Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Λετονία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ισλανδία και Νορβηγία), υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη 
συμμετοχή στην πρόβλεψη εξ αποστάσεως μάθησης, σταχυολογημένα συνήθως από γενικές 
στατιστικές. Μια περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που να ταξινομεί τους συμμετέχοντες με βάση 
κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά είναι ακόμη πιο σπάνια. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για 
το υπόβαθρο των συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως μάθηση, συνήθως περιορίζονται στην ηλικία, 
το φύλο, τον τύπο του παρακολουθούμενου προγράμματος και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως 
για παράδειγμα στην Ισπανία, δίνονται κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως η περιφέρεια, τα εκπαιδευτικά 
επιτεύγματα, το εργασιακό καθεστώς και το μεταναστευτικό ιστορικό. Είναι, κατά συνέπεια, δύσκολη η 
εξειδικευμένη ανάλυση της συμμετοχής με βάση τους ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων ή άλλες 
ευάλωτες ομάδες, όπως οι μετανάστες και οι άνεργοι. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων δεν 
είναι ακόμη αρκετά συστηματική για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα μοτίβα των χρηστών 
της εξ αποστάσεως μάθησης. 

Σε κάποιες χώρες, οι πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους μάθησης ενηλίκων δε συλλέγονται άμεσα 
με σκοπό την παρακολούθηση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων και δε γίνεται κάποια 
εξειδικευμένη περαιτέρω ανάλυση δεδομένων, αλλά υπάρχει η δυνατότητα τα δεδομένα σχετικά με την 
εξ αποστάσεως μάθηση και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων να εξαχθούν από γενικές 
στατιστικές, όπως στην Εσθονία, την Πολωνία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Ωστόσο, αυτά τα 
στοιχεία περιορίζονται σε απόλυτους αριθμούς συμμετοχής στα διάφορα προγράμματα, και δεν 
επιτρέπουν περαιτέρω ανάλυση σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων. Σε άλλες χώρες ή 
περιφέρειες χωρών, όπως η Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, η Λετονία και το Λουξεμβούργο, οι 
πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων συλλέγουν και καταγράφουν την παρακολούθηση των διαφόρων 
μορφών μάθησης ενηλίκων όμως οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες σε κεντρικό επίπεδο. 
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4.3. Πρόβλεψη παροχής αρθρωτά δομημένων προγραμμάτων ενηλίκων και 
πιστοποιήσεις βασισμένες στη χρήση μονάδων 

Η προσφορά αρθρωτής- δόμησης προγραμμάτων ενήλικης εκπαίδευσης και/ ή πιστοποιήσεων που 
βασίζονται στη χρήση των ακαδημαϊκών μονάδων είναι ένας τρόπος κάλυψης των ιδιαίτερων αναγκών 
των ενήλικων εκπαιδευόμενων και απομάκρυνσης εμποδίων που δυσχεραίνουν τη συμμετοχή τους σε 
αυτά. Η δυνατότητα παρακολούθησης επιμέρους ενοτήτων ως μερική πιστοποίηση ή η απόκτηση 
ακαδημαϊκών μονάδων μπορεί να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, που 
λόγω εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Επιπλέον, η αρθρωτή δόμηση των προγραμμάτων, διευκολύνει την 
επικύρωση της μάθησης και, κατά συνέπεια, τη δημιουργία εξατομικευμένης κάθε φορά εκπαιδευτικής 
πορείας (βλέπε Κεφάλαιο 4.5 για την επικύρωση μη-τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης). 

4.3.1. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων αρθρωτής δόμησης 
Η υιοθέτηση της αρθρωτής δόμησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να διευκολύνει 
τη δημιουργία εξατομικευμένης κάθε φορά εκπαιδευτικής πορείας. Η υποδιαίρεση των προγραμμάτων 
σε επιμέρους «δομικά στοιχεία» επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους ενήλικες να προχωρούν με τους 
δικούς τους ρυθμούς και να ολοκληρώνουν τα προγράμματα σταδιακά. Γι’ αυτό το λόγο, πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν ολοένα και συχνότερα προγράμματα και πιστοποιήσεις αρθρωτής 
δόμησης. Υπό αυτή την οπτική, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθησιακές ενότητες πρέπει να σχεδιαστούν 
ως μέρος του όλου συστήματος της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς η μη σωστή ενσωμάτωση 
ενοτήτων σε ένα περίπλοκο σύστημα, φαίνεται πως δεν ωφελεί τον εκπαιδευόμενο (ΟΟΣΑ, 2003). 

Όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 4.4, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών προσφέρει ορισμένα 
τουλάχιστον προγράμματα αρθρωτής δόμησης. Ωστόσο, από χώρα σε χώρα, οι επιμέρους θεματικές 
ενότητες διαφοροποιούνται ως προς τη σύλληψη και τα χαρακτηριστικά τους, όπως ακριβώς και ως προς 
τον τρόπο υποδιαίρεσης των προγραμμάτων και ως προς τη μελέτη που απαιτεί η κάθε ενότητα. Το 
στάδιο υλοποίησης και η έκταση εφαρμογής της αρθρωτής δόμησης διαφέρει, επίσης, από χώρα σε χώρα. 

Σε κάποιες χώρες, η αρθρωτή δόμηση δεν είναι νέο φαινόμενο: στη Δανία, η γενική εκπαίδευση 
ενηλίκων (Almen voksenuddannelse – AVU, εκπαίδευση για εκπαιδευόμενους ενήλικες, που 
αντιστοιχεί στο κατώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο- Γυμνάσιο) είναι οργανωμένη σε μεμονωμένα 
μαθήματα, που είναι παρόμοια με τις θεματικές ενότητες, και όπου οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ένα 
τυπικό πιστοποιητικό μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους μαθήματος. Η αρθρωτή δόμηση 
χρησιμοποιείται επίσης σε προγράμματα κατάρτισης για την αγορά εργασίας 
(Arbejdsmarkedsuddannelser – AMU) από τη δεκαετία του 1970, και πιο πρόσφατα στην αρχική ΕΕΚ 
(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) (Schreier και συνεργάτες, 2010). Στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία), τα αρθρωτά προγράμματα είναι γερά εδραιωμένα 
τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις γενικές πιστοποιήσεις. Ωστόσο, στην Αγγλία γίνονται κάποιες 
κινήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η (πρακτική) μαθητεία, από το 2017/18, θα αξιολογείται 
συνολικά στο τέλος του προγράμματος. Τα GCSEs και τα A levels (επίπεδα Α) (γενικές πιστοποιήσεις 
που αποκτώνται στο σχολείο, αλλά δίδονται επίσης και σε ενήλικες), βρίσκονται επίσης σε διαδικασία 
μετατροπών, με την αρθρωτή αξιολόγηση των GCSEs να αντικαθίσταται από μόνο γραμμικού- τύπου 
αξιολόγηση από το καλοκαίρι του 2014 και τη γραμμικού-τύπου αξιολόγηση για τα A levels να 
εισάγεται σταδιακά από το 2015. Ωστόσο, το σύστημα εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο βαθμό 
ευελιξίας, καθώς τα GCSEs, τα A levels και οι γενικές πιστοποιήσεις επιπέδου basic (βασικού) όπως 
οι Λειτουργικές Δεξιότητες και οι Απαραίτητες Δεξιότητες είναι οργανωμένα σε βάση μεμονωμένων 
μαθημάτων. Στην Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, διατηρείται η επιλογή της αρθρωτής αξιολόγησης. 

Στην Ισπανία, η γενική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενηλίκων είναι αρθρωτής 
δόμησης. Η πρόσβαση στις επιμέρους ενότητες χαρακτηρίζεται από ευελιξία και οι ενήλικες 
εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ενότητα που ανταποκρίνεται καλύτερα στα 
προηγούμενα μαθησιακά τους επιτεύγματα και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Σε περίπτωση που δε 
διαθέτουν τις τυπικές πιστοποιήσεις για την κάλυψη των προαπαιτούμενων εισαγωγής, έχουν τη 
δυνατότητα να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις μέσω μιας αρχικής αξιολόγησης. 
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Σχεδιάγραμμα 4.4: Ύπαρξη αρθρωτών προγραμμάτων προσβάσιμα σε ενήλικες ως το ανώτερο δευτεροβάθμιο 
επίπεδο(ISCED 3), 2013/14 

 

  

 
Όλα ή σχεδόν όλα τα 
προγράμματα είναι αρθρωτά 

 
Κάποια προγράμματα είναι 
αρθρωτά 

 
(Σχεδόν) κανένα πρόγραμμα 
δεν είναι αρθρωτό 

 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη. 

Στη Φινλανδία, το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι αρθρωτό με την εξαίρεση της 
κατώτερης δευτεροβάθμιας (ή της ενιαίας-δομής) εκπαίδευσης ενηλίκων (στην οποία αντιστοιχούσαν 
μόνο γύρω στους 2.000 συμμετέχοντες για το 2011). Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν την 
ολοκλήρωση μίας ή περισσότερων μονάδων πιστοποίησης κάθε φορά, σύμφωνα με τις 
εξατομικευμένες μαθησιακές τους ικανότητες, τις προσωπικές συνθήκες ή το εργασιακό καθεστώς. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο υπολογισμός της προόδου που έχει συντελεστεί σε αυτό το πεδίο 
τα τελευταία χρόνια. Υπό αυτή την έννοια, η χαρτογράφηση που παρουσιάζεται στην έκθεση του 2011 
του Δικτύου Ευρυδίκη για την εκπαίδευση ενηλίκων (EACEA/Δίκτυο Ευρυδίκη, 2011a), υποδείκνυε ότι 
το Βέλγιο (Φλαμανδική και Γαλλική Κοινότητα) και η Πορτογαλία βρισκόταν σε στάδιο εφαρμογής της 
αρθρωτής δόμησης στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Και οι δύο χώρες αναφέρουν τώρα ότι 
αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε εντός του σχολικού έτους 2013/14 και ότι όλα σχεδόν τα 
προγράμματα είναι πλέον αρθρωτά. Στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η μετατροπή της βασικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων σε αρθρωτή (πρόβλεψη που παρέχεται από τα 13 κέντρα βασικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων με επικέντρωση στις βασικές δεξιότητες) ξεκίνησε το 2000. Από το 2007, όλα τα 
προγράμματα εντός του πλαισίου της βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων είναι πλέον αρθρωτά. Τα ήδη 
υπάρχοντα γραμμικού- τύπου μαθήματα ως το 2012 έπρεπε σταδιακά να καταργηθούν εντελώς 
(EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη, 2011a). Πλέον υπάρχουν προφίλ εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλα τα 
προγράμματα βασικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενηλίκων, και όλοι οι κρατικά 
επιχορηγούμενοι πάροχοι αυτού του τύπου πρόβλεψης παροχής (τα 13 κέντρα βασικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων και τα 35 κέντρα εκπαίδευση ενηλίκων που είναι εξουσιοδοτημένα να παρέχουν 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση για ενήλικες) πρέπει να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο και την 
οργάνωση των θεματικών ενοτήτων όπως επίσης και με τον αριθμό διδακτικών περιόδων στις οποίες 
αυτές οι ενότητες έχουν κατανεμηθεί. Το 1991, η Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου ξεκίνησε την 
εφαρμογή αρθρωτής δόμησης για το πρόγραμμα- πλαίσιο «εκπαίδευση για κοινωνική ανέλιξη» 
(enseignement de promotion sociale, βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3.2). Πλέον, όλα τα προγράμματα 
που προσφέρονται μέσω των παρόχων είναι αρθρωτής μορφής. 

Στην Πορτογαλία, η μετατροπή της μορφής των προγραμμάτων σε αρθρωτή, βρίσκεται σε παράλληλη 
εξέλιξη με μια γενικότερη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που ξεκίνησε το 2007. Οι 
επιμέρους ενότητες εισήχθησαν πρώτη φορά ως διδακτική εναλλακτική επιλογή, ως «μονάδες σύντομης 
διάρκειας», με στόχο την απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων κοινωνικά αναγνωρισμένων και 
πιστοποιημένων για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (Schreier et al., 2010). Οι μεταρρυθμίσεις 
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περιελάμβαναν τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης (NQS), που ενσωματώνει τον 
Εθνικό Κατάλογο Πιστοποιήσεων και το Εθνικό Πλαίσιο Πιστοποιήσεων (NQF). Πολλά προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα «κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων» 
(programa de formação em competências básicas; βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2.2), βασίζονται σε 
αρθρωτή δόμηση και ενσωματώνονται στον Εθνικό Κατάλογο Πιστοποιήσεων. Οι διάφορες ενότητες 
δύνανται να ολοκληρωθούν είτε μέσω συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή 
μέσω της επικύρωσης παλαιότερα αποκτηθείσας μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. 

Πολλές άλλες χώρες έχουν ξεκινήσει μια συστηματική προσέγγιση της μετατροπής της δόμησης των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων σε αρθρωτή μορφή. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η αλλαγή 
προς αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησε το 2000. Δυο χρόνια αργότερα, εισήχθη ένα σύστημα για την 
επικύρωση των μη-τυπικής και άτυπης μάθησης γνωστό και ως 'VAE' (validation des acquis de 
l'expérience) και τα προγράμματα άρχισαν να οργανώνονται σε αρθρωτή βάση. Τώρα, υπάρχει η 
προσδοκία, όλα τα προγράμματα που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και τα υπόλοιπα 
υπουργεία να πληρούν αυτή την προδιαγραφή. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δε χρησιμοποιείται 
αναγκαστικά σε προγράμματα που δεν οδηγούν στην απόκτηση κάποιου πιστοποιητικού ή 
πιστοποίησης (όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων «ικανότητες- κλειδιά» – 
compétences clefs, που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2.2). Στην Ιταλία, σύμφωνα με το 
νέο σύστημα για την εκπαίδευση ενηλίκων που υιοθετήθηκε το 2013-2014, τα μαθήματα 
οργανώνονται πλέον σε αρθρωτή μορφή, σε «μαθησιακές μονάδες». Στη Λιθουανία, από το 2010, η 
εφαρμογή του αρθρωτού συστήματος έχει εντατικοποιηθεί τόσο στη γενική όσο και στην 
επαγγελματική εκπαίδευση. Ως το 2015, αναμενόταν η δημιουργία 60 επιπλέον αρθρωτών 
προγραμμάτων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην Αυστρία, για να καλυφθούν οι 
ανάγκες των πολυάσχολων ενηλίκων, όλα τα σχολεία για εργαζόμενους ενήλικες (Schulen für 
Berufstätige, βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3.2) που παρέχουν γενικές ή επαγγελματικές 
πιστοποιήσεις ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου έχουν εισάγει αρθρωτά προγράμματα και 
παρέχουν πλέον εξατομικευμένες μαθησιακές ευκαιρίες. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, κάποια από 
τα προγράμματα μαθητείας (κατάρτισης μαθητευομένων), τα οποία είναι εξίσου προσβάσιμα και για 
ενήλικες, έχουν επίσης ακολουθήσει την υιοθέτηση της αρθρωτής δόμησης. Στην Ισλανδία, κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, 43 σειρές μαθημάτων που απευθύνονται σε ενήλικες με χαμηλό 
επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων, έχουν υιοθετήσει κι αυτά την αρθρωτή δόμηση. 

Τα Ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης στηρίζουν τρέχοντα υπο-ανάπτυξη προγράμματα, όπως για 
παράδειγμα στη Λετονία, όπου ξεκίνησε το 2008 η δημιουργία 56 αρθρωτών επαγγελματικών 
προγραμμάτων, στο πλαίσιο ενός πρότζεκτ του ESF για την δημιουργία 184 συνολικά προγραμμάτων 
ως το 2020. Στην Πολωνία, από το 2012, τίθενται σε εφαρμογή νέοι τύποι επαγγελματικών μαθημάτων 
και μαθημάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχουν εισαχθεί νέοι κύκλοι μαθημάτων αρθρωτής δόμησης και την 
επιλογή της συγκέντρωσης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων. 

Λίγες μόνο χώρες αναφέρουν ότι δε διαθέτουν κανένα αρθρωτό πρόγραμμα προσβάσιμο για ενήλικες: 
η γερμανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, η Βουλγαρία (με την εξαίρεση του Εθνικού Προγράμματος 
Αλφαβητισμού και Πιστοποιήσεων για τον πληθυσμό των Ρομά, και των πρόσφατων αλλαγών που 
σχετίζονται με την Πράξη Εθνικής ΕΕΚ της 27ης Ιουλίου του 2014, η οποία εισήγαγε ένα αρθρωτό 
σύστημα κατάρτισης για την ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων), η Δημοκρατία της Τσεχίας, οι Κάτω 
Χώρες, η Ρουμανία και η Σλοβακία. 

4.3.2. Πιστοποιήσεις για ενήλικες βασισμένες στο σύστημα των μαθησιακών μονάδων 
Παράλληλα με τη δημιουργία αρθρωτών προγραμμάτων, οι συστάσεις πολιτικής εισηγούνται την 
αύξηση των διαθέσιμων πιστοποιήσεων που βασίζονται στις μαθησιακές μονάδες, επιτρέποντας έτσι 
στον μαθητευόμενο τη συγκέντρωση και την επικύρωση μαθησιακών μονάδων με τους δικούς του 
ρυθμούς. Αυτό θα επέτρεπε την επικύρωση ακόμη και μικρής προσπάθειας ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
απόκτησης πιστοποιήσεων και θα περιόριζε τα υπάρχοντα εμπόδια, εξαιρώντας τους 
εκπαιδευόμενους από την υποχρέωση ολοκλήρωσης των μαθησιακών προγραμμάτων με μιας. 
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Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η μεταφορά μονάδων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) (4) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέρος της Διαδικασίας της Μπολόνια 
και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), 
που βασίζεται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (5) του 2009. 

Πέρα από μια διεθνική διάσταση, το ECVET έχει επίσης και μια διάσταση δια βίου μάθησης (Cedefop, 
2014), η οποία είναι σημαντική στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης. Η εξέλιξη του ECVET 
παρακολουθείται από το Cedefop και δείχνει ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, 
υπάρχει σταθερή εξέλιξη των Ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών για στήριξη της αναγνώρισης 
και επικύρωσης της μεταφοράς μονάδων (Cedefop, 2012b). Ένα απαραίτητο βήμα για την εφαρμογή 
αυτών των πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο είναι η δημιουργία ενός εθνικού πλαισίου 
πιστοποιήσεων (NQF). Ωστόσο, τα πλαίσια πιστοποιήσεων θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά ως μέσο 
γεφύρωσης των κατακερματισμένων ιεραρχικών δομών των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και όχι αναπαραγωγής τους (ό.α.). 

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις βασισμένες σε μονάδες 
πιστοποιήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Πράγματι, αν και η 
παρακολούθηση του Cedefop μέσω του ECVET (Cedefop, 2014) παρέχει κάποια ενημέρωση σχετικά 
με το στάδιο εξέλιξης των βασισμένων σε μονάδες προγραμμάτων, δεν αναφέρεται ωστόσο 
συγκεκριμένα στη συμμετοχή ενηλίκων σε αυτά. Παρά ταύτα, η συλλογή δεδομένων του Δικτύου 
Ευρυδίκη εντόπισε πρόσφατες εξελίξεις σε χώρες όπως η Λιθουανία, η Αυστρία και η Πολωνία, όπου 
η διαδικασία εφαρμογής του ECVET έχει ήδη ξεκινήσει, και εφαρμόζεται επίσης και σε προγράμματα 
ενηλίκων. Στη Λιθουανία, η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος μονάδων, που έχει ήδη ξεκινήσει 
από το 2010, αφορά εξίσου στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. 

Από τη συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων προκύπτει ότι 
στις μισές σχεδόν χώρες ή και περιφέρειες εντός χωρών, τα προγράμματα ως και το ανώτερο επίπεδο 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι προσβάσιμα στους ενήλικες είτε δεν έχουν ακόμη συνδεθεί 
με κάποιο σύστημα μονάδων (Δημοκρατία της Τσεχίας, Ισπανία, Λετονία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) είτε η εφαρμογή του είναι πολύ περιορισμένη (Φλαμανδική και 
Γερμανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, Βουλγαρία, Δανία, Κροατία, Κάτω Χώρες, Αυστρία και 
Σλοβακία). Στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, παρά την υιοθέτηση αρθρωτής δόμησης στα 
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν έχει ακόμη συνδεθεί με τις επιμέρους θεματικές ενότητες 
κάποιο σύστημα μονάδων που να αντανακλά τον μαθησιακό φόρτο εργασίας. Το μόνο που έχει προς 
το παρόν καθοριστεί είναι ο αριθμός διδακτικών περιόδων. 

Στο υπόλοιπο μισό των εκπαιδευτικών συστημάτων που μελετήθηκαν, έχει γίνει η εφαρμογή του 
συστήματος των μαθησιακών μονάδων τουλάχιστον σε μερικές από τις πιστοποιήσεις που είναι 
προσβάσιμες σε ενήλικες. Η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) ηγούνται στο συγκεκριμένο 
πεδίο, αναφέροντας ότι σχεδόν όλες οι πιστοποιήσεις μάθησης ενηλίκων βασίζονται στο σύστημα των 
μαθησιακών μονάδων. Στη Φινλανδία, η δυνατότητα απόκτησης μονάδων εφαρμόζεται τόσο σε 
προγράμματα βασικών δεξιοτήτων όσο και σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που συνδέονται 
με την αρχική εκπαίδευση (γενική και επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθμια κλίμακα και περαιτέρω 
επαγγελματικά προγράμματα). 

Παρατηρώντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων στο Κεφάλαιο 3 
(βλέπε Ενότητα 3.2), η εικόνα είναι αρκετά σαφής. Ακόμη και στα εκπαιδευτικά συστήματα όπου η 
συγκέντρωση μονάδων φαίνεται δυνατή για κάποια προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων [Γαλλική 
Κοινότητα του Βελγίου, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Νότια 
Ιρλανδία), Ισλανδία και Τουρκία] ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων. 
Αυτά τα προγράμματα μπορεί σε κάποιες χώρες να έχουν αρθρωτή δομή, και σε κάποιες περιπτώσεις 
μπορεί να παραδίδονται μέσω εξ αποστάσεως μάθησης, αλλά σπάνια βασίζονται σε μονάδες. 
                                                      
(4) Το ECTS αρχικά δημιουργήθηκε το 1989 ως πιλοτικό σχήμα εντός του πλαισίου του προγράμματος Erasmus για την 

διευκόλυνση στην αναγνώριση περιόδων μελέτης που οι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν στο 
εξωτερικό 

(5) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου του 2009 σχετικά με την καθιέρωση ενός 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), OJ C 155/1, 8.7. 2009 
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Σχεδιάγραμμα 4.5: Ύπαρξη πιστοποιήσεων βασισμένων σε μονάδες ως το ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο 
προσβάσιμες σε ενήλικες (ISCED 3), 2013/14 

 

  

 
Όλες ή σχεδόν όλες οι πιστοποιήσεις 
βασίζονται σε μονάδες 

 
Μερικές πιστοποιήσεις βασίζονται σε 
μονάδες 

 
(Σχεδόν) καμία πιστοποίηση δε 
βασίζεται σε μονάδες 

 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη. 

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων και η Ισλανδία, όπου κατά την 
παρακολούθηση προπαρασκευαστικών προγραμμάτων για ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων 
που σκοπεύουν να επιστρέψουν στο εκπαιδευτικό σύστημα (Grunnmenntaskólinn and Nám og þjálfun 
í almennum bóklegum greinum) μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει ως και 24 μονάδες που μπορούν να 
προσμετρηθούν στη συνέχεια για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος ανώτερης δευτεροβάθμιας 
κλίμακας. Επιπλέον, τα προγράμματα «Πίσω στο Σχολείο» (Aftur í nám) και «Βήματα προς Αυτονομία 
Ανάγνωσης και Γραφής» (Skref til sjálfshjálpar í lestri og ritun), που απευθύνονται σε ενήλικες με 
μαθησιακές δυσκολίες και που στοχεύουν να τους βοηθήσουν στην τελειοποίηση της ανάγνωσης, της 
γραφής και της μελέτης, έχουν αρθρωτή δόμηση και αναγνωρίζεται η αντιστοιχία τους σε ως 7 
μονάδες του ανώτερου δευτεροβάθμιου συστήματος. Το πρόγραμμα ΤΠΕ «ισχυρότεροι εργαζόμενοι» 
(Sterkari Starfsmaður: Upplýsingatækni og samskipti) μπορεί να δώσει ως 12 μονάδες. 

Άλλες βασισμένες σε μονάδες επιλογές για προγράμματα κατώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου και 
κάτω είναι διαθέσιμες σε λίγες ακόμη χώρες ή περιφέρειες χωρών (Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, 
Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Τουρκία). Στην Εσθονία και την 
Ιρλανδία, για παράδειγμα, οι βασισμένες σε μονάδες επιλογές αυτού του επιπέδου σχετίζονται με 
επαγγελματικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα συνδέονται με το σύστημα αρχικής εκπαίδευσης 
(παρά το γεγονός ότι είναι προσβάσιμα σε εκπαιδευόμενους ενήλικες και μερικές φορές ειδικά 
σχεδιασμένα γι’ αυτούς), κι ως εκ τούτου υπάγονται στο σύστημα μονάδων που σχετίζεται με την 
αρχική εκπαίδευση. 

Σε γενικές γραμμές, όσο χαμηλότερο το επίπεδο της εκπαίδευσης (π.χ. προγράμματα βασικών 
δεξιοτήτων), τόσο σπανιότερα τα προγράμματα ή οι πιστοποιήσεις που βασίζονται στο σύστημα 
μαθησιακών μονάδων. Εν ολίγοις, αν και τα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων σπανίως 
οργανώνονται με βάση τις μαθησιακές μονάδες, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ανεύρεσης 
προγραμμάτων ή πιστοποιήσεων με επιλογές που βασίζονται στις μονάδες στο ανώτερο 
δευτεροβάθμιο επίπεδο (γενικό ή επαγγελματικό) ή στα αντίστοιχα επίπεδα πιστοποιήσεων. 

4.4. Δίοδοι ανέλιξης 

Η μαθησιακή πορεία των ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων σπάνια είναι ευθεία ή συνεχής. 
Συνήθως χαρακτηρίζεται από κενά, διακοπές, περισπασμούς. Υπό αυτή την έννοια, ο τρόπος 
οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και ο τρόπος που επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο επόμενο 
στάδιο θα έχουν συνέπειες στους ενήλικες που επιθυμούν να επανενταχθούν στο σύστημα σε πιο 
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προχωρημένο στάδιο της ζωής τους. Οι συνέπειες ίσως είναι μεγαλύτερες για τους ενήλικες εκείνους 
που εγκατέλειψαν την αρχική εκπαίδευση με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή καμία πιστοποίηση 
(βλέπε Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.1). 

Η απουσία των προαπαιτούμενων για την επάνοδο στην εκπαίδευση – πιθανότατα περιλαμβάνεται και 
η απουσία πιστοποιήσεων – αποτελεί ένα από τα εμπόδια επανένταξης των ενηλίκων στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση (βλέπε Ενότητα 4.1). Όταν λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ενήλικες με 
χαμηλά εκπαιδευτικά επιτεύγματα (δηλαδή κάτω της ανώτερης κλίμακας της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης), γύρω στο 7%, κατά μέσο όρο αυτών, αναφέρουν την απουσία προαπαιτούμενων ως 
εμπόδιο για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε σχεδιάγραμμα 
4.1). Τα αποτελέσματα ανά χώρα δείχνουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε μερικές εξ αυτών, που 
σημαίνει ότι η απουσία προαπαιτούμενων, μεταξύ των οποίων και οι πιστοποιήσεις, αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο στις εν λόγω χώρες. 

Οι επόμενες δύο ενότητες θα εξετάσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις προϋποθέσεις μετάβασης από 
την κατώτερη στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από εκεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους διάφορους ενήλικες εκπαιδευόμενους «δεύτερης ευκαιρίας» 
που εγκατέλειψαν την αρχική εκπαίδευση με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή και καμία πιστοποίηση 
και επιθυμούν την επιστροφή τους στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα  

4.4.1. Μετάβαση από την κατώτερη στην ανώτερη κλίμακα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Προς το παρόν, η πρωτοβάθμια και η κατώτερη κλίμακα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) 
συνιστούν υποχρεωτικά στάδια εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα και με το 
σχεδιάγραμμα 1.1 (βλέπε Κεφάλαιο 1), το 2013, για το 6,5% των ενηλίκων στην Ευρώπη η ανώτερη 
ολοκληρωμένη βαθμίδα ήταν η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, (δηλαδή είχαν εγκαταλείψει το αρχικό 
εκπαιδευτικό σύστημα πριν τη συμπλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας).  

Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντική μερίδα του ενήλικου πληθυσμού ίσως θελήσει να ολοκληρώσει την 
κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, και θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει εμπόδια λόγω της απουσίας τυπικών πιστοποιήσεων για την εισαγωγή σε αυτή την 
εκπαιδευτική βαθμίδα. Έτσι, η παρούσα ενότητα εξετάζει σε ποιες περιοχές της Ευρώπης η 
ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εισαγωγή των ενηλίκων στα προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας, και που υπάρχει ένας βαθμός 
ευελιξίας ως προς τη μετάβαση μεταξύ των βαθμίδων, που θα επέτρεπε σε ενήλικες εκπαιδευόμενους 
που δεν έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να έχουν πρόσβαση σε κάποιο 
πρόγραμμα ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας. 

Το σχεδιάγραμμα 4.6 δείχνει ότι σε ελαφρώς λιγότερες από τις μισές χώρες της Ευρώπης, η 
ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
συνέχισης σε περαιτέρω τυπικές σπουδές. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση των νέων, αλλά 
επίσης και στους ενήλικες εκπαιδευόμενους, δυνητικά αποτρέποντας όσους δε διαθέτουν την 
απαραίτητη κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το να προχωρήσουν στο ανώτερο 
δευτεροβάθμιο επίπεδο. Αυτή είναι η περίπτωση των περισσότερων ανατολικών και νοτιο-ανατολικών 
ευρωπαϊκών χωρών. 

Σε εννέα χώρες, η ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την 
πρόσβαση σε προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας, ενώ για άλλες δεν υπάρχει αυτή η απαίτηση. 

Στις περιπτώσεις με το λιγότερο βαθμό ευελιξίας στο εν λόγω θέμα, η ολοκλήρωση της κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο γενικός κανόνας, και η πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα 
εξειδικευμένα προγράμματα δευτεροβάθμιας χωρίς την υποχρέωση ολοκλήρωσης της κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η εξαίρεση. Σε αυτές τις εξαιρέσεις ανήκει και το δυαδικό σύστημα 
στη Γερμανία, το νεο-εισαχθέν (ανώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου) πρόγραμμα- γέφυρα για μαθητές 
με χαμηλές επιδόσεις στην Ουγγαρία, τα προγράμματα πρακτικής κατάρτισης στην Αυστρία, η 
σύντομης διάρκειας επαγγελματική εκπαίδευση στη Σλοβενία, και το Berufsmaturitätsschule στο 
Λιχτενστάιν. Στην Αυστρία για παράδειγμα, η ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την πλειοψηφία των προγραμμάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας για 
ενήλικες, ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά την προετοιμασία για την εξέταση μαθητείας. Σε 
ενήλικες άνω των 18 ετών που έχουν αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις εκτός των 
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συνηθισμένων προγραμμάτων μαθητείας, όπως για παράδειγμα, μέσω εργασιακής εμπειρίας ή μη-
τυπικών μαθημάτων, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στις 
τελικές εξετάσεις μαθητείας. Ωστόσο, εκ των πραγμάτων, οι περισσότερες εταιρείες απαιτούν το 
πιστοποιητικό κατώτερης δευτεροβάθμιας (απολυτήριο γυμνασίου) πριν την υπογραφή σύμβασης με 
κάποιον μαθητευόμενο. Παρομοίως και στη Γερμανία, αν και δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα 
για την εισαγωγή στο Berufsschule στο δυαδικό σύστημα, οι περισσότερες εταιρείες όπου 
πραγματοποιείται η πρακτική απαιτούν οι ασκούμενοί τους να διαθέτουν τουλάχιστον το πιστοποιητικό 
της αρχικής γενικής εκπαίδευσης, Hochschulabschluss. 

Στις περιπτώσεις με το μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας στο εν λόγω κομμάτι, το προαπαιτούμενο 
ολοκλήρωσης της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι υποχρεωτικό και ισχύει μόνο σε 
λίγα προγράμματα, ενώ ο γενικός κανόνας είναι η ευελιξία ως προς την πρόσβαση στα περισσότερα 
εκ των προγραμμάτων της ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας. Γενικά πάντως, τα προγράμματα 
γενικής ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας φαίνεται πως απαιτούν την ολοκλήρωση της κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιο συχνά σε σχέση με άλλα προγράμματα αυτού του επιπέδου (κυρίως 
επαγγελματικά προγράμματα). 

Σε εννιά χώρες (14 εκπαιδευτικά συστήματα), τέλος, η ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συνέχιση των σπουδών. Σε κάποιες εξ αυτών των 
χωρών, το πιστοποιητικό που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν είναι απαραίτητο για την πρόσβαση σε προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας 
κλίμακας [όπως στη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, το Certificat d'études du 1er degré (CE1D) και 
στη Γαλλία, (το brevet)]. Στη Φινλανδία, τα ιδρύματα που χορηγούν ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο του σχήματος ευέλικτης επιλογής μαθητών (με βάση 
δηλαδή κριτηρίων επικύρωσης που καθορίζονται από τα ιδρύματα) να επιλέγουν ως το 30% των 
μαθητών. Στην Ισλανδία, η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι προσβάσιμη σε όλους τους 
υποψήφιους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας, χωρίς κανένα προαπαιτούμενο 
πιστοποίησης. Η πολιτική ώθηση προς μεγαλύτερη διαπερατότητα στα εκπαιδευτικά συστήματα, 
μπορεί τελικά να επιφέρει αλλαγές στον εν λόγω τομέα, όπως για παράδειγμα στην Εσθονία, όπου η 
μεταρρύθμιση στην επαγγελματική εκπαίδευση που εισήχθη το 2013/14 θα καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση των ενηλίκων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 22ο έτος της ηλικίας στην 
επαγγελματική εκπαίδευσης ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας, και χωρίς να διαθέτουν κάποιο 
πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης (δηλαδή κατώτερης δευτεροβάθμιας βαθμίδας- απολυτήριο 
γυμνασίου). Το πρόγραμμα σπουδών αυτών των προγραμμάτων βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού και 
οι μεταρρυθμίσεις θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή ως το 2017. 

Σχεδιάγραμμα 4.6: Ολοκλήρωση κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) ως προϋπόθεση πρόσβασης 
ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (ISCED 3) από ενήλικες, 2013/14 

 

 

Ολοκλήρωση κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 
Δεν είναι προϋπόθεση εισαγωγής 
στα προγράμματα ISCED 3 

 
Είναι προϋπόθεση εισαγωγής σε 
κάποια από τα προγράμματα 
ISCED 3 

 
Είναι προϋπόθεση εισαγωγής σε 
όλα τα προγράμματαISCED 3 

 

Source: Eurydice. 
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Eπεξηγηματική σημείωση 
Χώρες με εκπαιδευτικά συστήματα ενιαίας-δομής (Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Λετονία, Ουγγαρία, 
Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ισλανδία και Νορβηγία) συχνά χρησιμοποιούν άλλες εκφράσεις για να αναφερθούν 
στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (όπως «τα τελευταία έτη τις βασικής εκπαίδευσης», «τα τελευταία έτη της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης»). 

Αυτή η περιγραφή των νομικών και θεσμικών πλαισίων θα είχε πολλά να αποκομίσει από μια ανάλυση 
των ποσοστών συμμετοχής, όπου θα αναφερόταν οι αριθμοί/ ποσοστά των ενηλίκων που 
προχώρησαν σε προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να έχουν 
προηγουμένως ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια. Κάτι τέτοιο θα παρείχε μια πιο 
ισορροπημένη εικόνα του πραγματικού βαθμού ευελιξίας από χώρα σε χώρα. Δυστυχώς, για την 
παρούσα έκθεση, τέτοιου τύπου δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα. 

4.4.2. Εισαγωγή στην ανώτερη εκπαίδευση χωρίς τυπικές πιστοποιήσεις 
Όπως αναλύθηκε και προηγουμένως (βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3.3), η συμμετοχή στην ανώτερη 
εκπαίδευση σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής ίσως να αποτελεί στόχο για πολλούς ενήλικες – ακόμη 
και για όσους εγκατέλειψαν το αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή και 
καμία πιστοποίηση. Ωστόσο, όταν οι ενήλικες δε διαθέτουν μια τυπική πιστοποίηση που να επιτρέπει 
την πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, η προσπάθεια προς την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 
αρκετά χρονοβόρα. Ακόμη και στην περίπτωση που έχουν αποκτήσει τη γνώση και τις δεξιότητες (για 
παράδειγμα μέσω επαγγελματικής εμπειρίας) που θα επέτρεπε την επιτυχία τους στην ανώτερη 
εκπαίδευση. 

Πολλές μελέτες του Δικτύου Ευρυδίκη που δημοσιεύτηκαν από το 2011 και μετά (EACEA/Δίκτυο 
Ευρυδίκη, 2011a, EACEA/Δίκτυο Ευρυδίκη 2011b, Ευρωπαϊκή Επιτροπή /EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη, 
2014a), έχουν κάνει έρευνα σχετικά με τις διόδους πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση στις 
διάφορες χώρες της Ευρώπης απ’ όπου προκύπτει ότι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη το 
παραδοσιακό απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) είναι σε 
γενικές γραμμές ο μόνος τρόπος εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση, ενώ στη δυτική Ευρώπη και 
τις Βόρειες χώρες έχουν αναπτυχθεί και εναλλακτικοί δίοδοι πρόσβασης (βλέπε σχεδιάγραμμα 4.7). 

Σχεδιάγραμμα 4.7: Εναλλακτικές δίοδοι προς την ανώτερη εκπαίδευση για μη-παραδοσιακούς υποψηφίους 
2013/14 

 

  

 Υπάρχουν εναλλακτικές δίοδοι  

  

Περιλαμβάνουν ευρείας 
κλίμακας 
προπαρασκευαστικά 
προγράμματα για μη-
παραδοσιακούς 
υποψηφίους 

 
Δεν υπάρχει εναλλακτική 
πρόσβαση 

 
Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη  

Eπεξηγηματικές σημειώσεις 
Όταν γίνεται αναφορά σε εναλλακτικές διόδους εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση, το σχεδιάγραμμα δεν λαμβάνει υπόψη 
διευθετήσεις όπου υπό εξαιρετικές συνθήκες επιτρέπεται σε ιδιαίτερα ταλαντούχους υποψήφιους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 



Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Διευρύνοντας την πρόσβαση σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης 

90 

που δε διαθέτουν απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήριο λυκείου) η πρόσβαση στην ανώτερη 
εκπαίδευση (όπως παράδειγμα, για σπουδές καλών τεχνών). Επιπλέον, η κατηγορία «υπάρχουν εναλλακτικές δίοδοι» δεν 
περιλαμβάνει χώρες όπου υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια μπορούν να γίνουν δεκτοί στην 
τριτοβάθμια αλλά δεν μπορεί να τους χορηγηθεί πτυχίο τριτοβάθμιας. 
Ευρείας κλίμακας προπαρασκευαστικά προγράμματα υποδεικνύονται στο σχεδιάγραμμα μόνο για χώρες όπου υπάρχουν 
εναλλακτικές δίοδοι εισαγωγής στη ανώτερη εκπαίδευση. Αναφέρονται σε προγράμματα που παρέχουν εναλλακτικά 
διαπιστευτήρια για την εισαγωγή στην ανώτερη εκπαίδευση και, ταυτόχρονα, στοχεύουν στον εφοδιασμό των μη-παραδοσιακών 
υποψηφίων της ανώτερης εκπαίδευσης με τις απαραίτητες δεξιότητες για την παρακολούθηση των σπουδών ανώτερης 
εκπαίδευσης. Αυτά τα προγράμματα περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.3.3. 

Εξετάζοντας πρώτα τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης παρατηρεί κανείς πως, αν και οι 
υποψήφιοι της ανώτερης εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, υπάρχουν και κάποια προγράμματα προσβάσιμα σε ενήλικες, ώστε να κατακτήσουν 
δυνατή την απόκτηση των απαραίτητων τυπικών πιστοποιήσεων. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες από 
αυτές τις χώρες έχουν δημιουργήσει προγράμματα που επιτρέπουν, σε όσους έχουν ήδη αποκτήσει 
κάποια πιστοποίηση ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας μέσω επαγγελματικών μαθημάτων σύντομης 
διάρκειας, να παρακολουθήσουν ένα «πρόγραμμα-γέφυρα», (δηλαδή ένα σύντομης διάρκειας γενικό 
πρόγραμμα ανώτερης δευτεροβάθμιας που οδηγεί στην απόκτηση τυπικής πιστοποίησης που δίνει, 
με τη σειρά της, πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση). Επιπλέον, αρκετές από αυτές τις χώρες έχουν 
δημιουργήσει ένα σύστημα εξωτερικών εξετάσεων που επιτρέπει σε ενήλικες μαθητές να αποκτήσουν 
το απολυτήριο της ανώτερης δευτεροβάθμιας (απολυτήριο λυκείου) χωρίς τη συμμετοχή τους σε 
κάποιο τυπικό πρόγραμμα. 

Στη δυτική Ευρώπη και τις Βόρειες χώρες υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας όσον αφορά στα 
προαπαιτούμενα εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση. Συχνά είναι διαθέσιμοι εναλλακτικοί δίοδοι 
πρόσβασης για υποψήφιους που δεν πληρούν τα τυπικά προαπαιτούμενα εισόδου είτε γιατί έχουν 
παρακολουθήσει σύντομης διάρκειας επαγγελματικά μαθήματα που δεν παρέχουν πρόσβαση στην 
ανώτερη εκπαίδευση, ή γιατί δεν έχουν ολοκληρώσει κάποιο πρόγραμμα ανώτερης δευτεροβάθμιας 
κλίμακας. Εδώ, παράλληλα με τα παραδοσιακά προαπαιτούμενα εισδοχής, υπάρχουν και 
εναλλακτικές επιλογές. 

Πέρα από την εξέταση των διαφορετικών τρόπων πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση, είναι επίσης 
σημαντική και η διερεύνηση του ως πιο βαθμό αυτές οι εναλλακτικές χρησιμοποιούνται και στην 
πράξη. Η έρευνα Eurostudent, αναφορικά με το ακαδημαϊκό έτος 2009/10, παρουσιάζει κάποιες 
ενδείξεις για τις 22 χώρες που καλύπτει (η έρευνα Eurostudent παρατίθεται στο Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή/EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη, Eurostat και Eurostudent 2012, σελ. 86-87). Για χώρες όπως η 
Τουρκία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Λετονία, η Ιταλία και η Κροατία, η Eurostudent (ό.α.) 
επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στο σχεδιάγραμμα 4.7, που δείχνει δηλαδή ότι αυτές οι 
χώρες δεν παρέχουν συστηματικά άλλους τρόπους εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση πέραν του 
τυπικού απολυτήριου τίτλου της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις Κάτω Χώρες, δείχνει 
ότι αν και υπάρχουν εναλλακτικές δίοδοι εισαγωγής, αυτές οι επιλογές χρησιμοποιούνται σπάνια στην 
πράξη. Στον αντίποδα βρίσκονται η Φινλανδία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία) 
και η Σουηδία, όπου το 20% με 30% των φοιτητών της ανώτερης εκπαίδευσης εισάγεται μέσω 
εναλλακτικών οδών. Για τις χώρες που βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση (Γαλλία, Γερμανία, 
Δανία, Αυστρία, Νορβηγία, Μάλτα, Ισπανία και Πορτογαλία) οι εναλλακτικές δίοδοι εισόδου στην 
ανώτερη εκπαίδευση αντιπροσωπεύουν μεταξύ του 2% (Γαλλία) και του 15% (Πορτογαλία) όλων των 
εισδοχών, κάτι που δείχνει ότι στην πράξη αυτές οι εναλλακτικές χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό 
βαθμό από χώρα σε χώρα.  

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης 
στην ανώτερη εκπαίδευση είναι το ποσοστό ολοκλήρωσης των σπουδών από τους μη-
παραδοσιακούς υποψήφιους που εισέρχονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Πράγματι, αποτελέσματα μελετών υποδεικνύουν ότι τα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών από 
αυτούς τους φοιτητές είναι πολύ χαμηλά (π.χ. για Γερμανία και Αυστρία, βλέπε Heublein et al., 2010; 
Unger et al., 2009). Κατά συνέπεια, αν και η πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση μέσω εναλλακτικών 
οδών εισαγωγής είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα της διεύρυνσης της συμμετοχής ώστε να 
συμπεριληφθούν και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, ωστόσο δεν επαρκεί, και πρέπει να γίνουν 
περισσότερα για τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών από τους μη-
παραδοσιακούς ενήλικες φοιτητές. 
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4.5. Επικύρωση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης 

Η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης (VNIL) είναι κοινώς αντιληπτή ως ένας παράγοντας-
κλειδί στην επιτυχία των στρατηγικών δια βίου μάθησης, καθώς μπορεί να αυξήσει τη διαπερατότητα 
μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αναφορικά με τους 
εναλλακτικούς τρόπους εισαγωγής στην ανώτερη εκπαίδευση, αλλά παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο 
στην ανέλιξη από την κατώτερη στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή, υπό ευρύτερη έννοια, 
γενικά στη δια βίου μάθηση. 

Η VNIL έχει πολλά πλεονεκτήματα, ένα εκ των οποίων είναι η χειραφέτηση των ομάδων με χαμηλά 
τυπικά προσόντα και άλλων μη προνομιούχων ομάδων, μέσω της αναγνώρισης και της απόδοσης 
αξίας στις δεξιότητες και τις δυνατότητές τους. Από την προοπτική της αγοράς εργασίας, το κίνητρο 
μπορεί να είναι η προώθηση της απασχολησιμότητας των ατόμων, ή η κάλυψη της έλλειψης 
καταρτισμένου προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. 

Από την οπτική της εκπαίδευσης, είναι ένα ακόμη εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει και να 
ενθαρρύνει την πρόσβαση και την εξελικτική πορεία των ενηλίκων στη μάθηση, ιδιαίτερα για όσους 
στερούνται τυπικών πιστοποιήσεων που ίσως όμως έχουν αναπτύξει μια σειρά δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων μέσω της επαγγελματικής τους εμπειρίας ή των εθελοντικών τους δραστηριοτήτων. 
Επιπλέον, η VNIL δύναται να μειώσει άλλα εμπόδια μάθησης, όπως η έλλειψη χρόνου ή 
χρηματοδότησης, καθώς μπορεί δυνητικά να συντομεύσει τη μαθησιακή πορεία. Για τους 
εκπαιδευόμενους που εργάζονται, ο χρόνος μακριά από το χώρο εργασίας μειώνεται, καθώς η 
μάθηση είναι περισσότερο εστιασμένη στις εξατομικευμένες απαιτήσεις. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η επικύρωση των μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης προωθείται 
συστηματικά ήδη από την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών αρχών σε αυτό το πεδίο το 2004 6. Το 2009 
εκδόθηκαν οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης 
μάθησης (Cedefop, 2009). Σε συνέχεια αυτών των εγγράφων, το 2012 (7) εκδόθηκε μια σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ένα από τα αναμενόμενα 
οφέλη της προσδοκάται να είναι η παρακίνηση περισσότερων ενηλίκων για συμμετοχή στη δια βίου 
μάθηση, και ιδίως όσων ανήκουν σε κοινωνικο-οικονομικά μη-προνομιούχες ομάδες όπως οι ενήλικες 
χαμηλών τυπικών προσόντων. Η σύσταση καλεί τα κράτη- μέλη να έχουν προβεί στις απαραίτητες 
διευθετήσεις σχετικά με το VNIL το αργότερο ως το 2018, διευκολύνοντας έτσι την αξιολόγηση και 
επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων και την απόκτηση πλήρους 
πιστοποίησης, ή ανάλογα με την περίπτωση, κάποιας μερικής πιστοποίησης. Τονίζεται το γεγονός ότι 
οι μη- προνομιούχες ομάδες, μεταξύ των οποίων άνεργοι και άτομα που απειλούνται από την ανεργία, 
θα μπορούσαν να επωφεληθούν ιδιαίτερα από τέτοιου τύπου διευθετήσεις. 

4.5.1. Τρέχον στάδιο εξελίξεων των διευθετήσεων σχετικά με την VNIL στην Ευρώπη 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαπιστευμένη με την ενημέρωση για την κατάσταση των εξελίξεων 
αναφορικά με την VNIL, κι ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας και την τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), προβαίνει τακτικά σε έρευνες 
στις χώρες της Ευρώπης, για τη σύνταξη ενημερώσεων για το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο VNIL (8). 

Η ενημέρωση του ευρετηρίου (GHK, Cedefop, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010) που έγινε το 2010 έδειξε 
ότι οι εξελίξεις σχετικά με τις διευθετήσεις για την VNIL διαφοροποιούνταν σημαντικά μεταξύ των 
Ευρωπαϊκών χωρών. Σε μια μικρή ομάδα χωρών, η VNIL όχι μόνο είχε εισαχθεί, αλλά εφαρμοζόταν 
ήδη σε όλους ή στους περισσότερους τομείς μάθησης, με σημαντικά επίπεδα συμμετοχής (Γαλλία, 
Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Φινλανδία και Νορβηγία). Στην πλειοψηφία ωστόσο των ευρωπαϊκών 
χωρών, η εξέλιξη της VNIL το 2010 ήταν περιορισμένη, που μπορούσε να σημαίνει είτε ότι η συνολική 
χρησιμοποίηση της VNIL παρέμενε χαμηλή (όπως στις: Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, 
                                                      
(6) Προσχέδιο Συμπερασμάτων συνεδρίασης του Συμβουλίου και των κυβερνητικών εκπροσώπων των κρατών μελών που 

συνεδρίασαν εντός της έδρας του Συμβουλίου σχετικά τις Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές για την ταυτοποίηση και 
επικύρωση των μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης. 9600/04. EDUC 118, SOC 253 

(7) Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου του 2012 σχετικά με την επικύρωση μη-τυπικών και άτυπων μορφών 
μάθησης, OJ C 398/1, 22.12.2012. 

(8) Η πρώτη εκδοχή εκδόθηκε το 2004, και στη συνέχεια ενημερώθηκε το 2005, το 2008, το 2010 και το 2014. 
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Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία και Τουρκία), ή ότι υπήρχε ένα καλά εδραιωμένο σύστημα 
επικύρωσης και υψηλό επίπεδο χρησιμοποίησης, αλλά μόνο σε έναν τομέα. 

Η πιο πρόσφατη (2014) ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Ευρετηρίου VNIL (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Cedefop, ICF International, 2014) προσπαθεί να λάβει υπόψη τους περιορισμούς της 
κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιούνταν πρότινος, αναλύοντας το βαθμό εξέλιξης με βάση μια σειρά 
αρχών9 που περιγράφονται στη σύσταση του 2012 σχετικά με τη VNIL.  

Αν και δείχνει κυρίως τις γενικές τάσεις όσον αφορά τον αριθμό των χωρών που βρίσκονται σε ένα 
συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης σύμφωνα με την κάθε αρχή, καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα 
όσον αφορά το τρέχον καθεστώς στις επί μέρους χώρες:  

Η Κύπρος, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών όπου έπρεπε να γίνουν 
επείγουσες ενέργειες σε μεγαλύτερο αριθμό αρχών σύμφωνα με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Η Φινλανδία, η Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Πορτογαλία ήταν μεταξύ των χωρών όπου αναφέρθηκε ότι ένας υψηλός αριθμός αρχών είχε 
επιτύχει καλή εξέλιξη. Χώρες όπως το Βέλγιο (η Φλάνδρα και η Βαλλονία), η Εσθονία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η 
Σουηδία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία) ανέφεραν επίσης ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με τους δείκτες 
που χρησιμοποιήθηκαν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Cedefop, ICF International 2014, σελ. 15). 

Όσον αφορά τη χρήση της επικύρωσης ως εργαλείο για τη στήριξη των μη-προνομιούχων ομάδων 
(μεταξύ των οποίων οι ενήλικοι χαμηλών τυπικών προσόντων), η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού 
Ευρετηρίου του 2014 δείχνει ότι μια μειονότητα χωρών εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα σε αυτές 
τις ομάδες στις εθνικές/ τοπικές στρατηγικές ή πολιτικές που σχετίζονται με την VNIL. Αυτό που 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη είναι ότι οι αναφορές 
των χωρών για το 2014 υποδεικνύουν ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο VNIL για τους ενήλικες 
χαμηλών τυπικών προσόντων παρά για όσους έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο. 

Παρατηρώντας το πώς του VNIL συνδέεται με άλλες προσπάθειες δημιουργίας πιο ευέλικτων 
ευκαιριών μάθησης, η ενημέρωση του 2014 δηλώνει ότι από το 2010 και μετά έχει αυξηθεί σημαντικά 
ο αριθμός των χωρών που αναφέρει ότι έχουν συνδέσει του VNIL και τα συστήματα μαθησιακών 
μονάδων, επιτρέποντας έτσι την συγκέντρωση μονάδων από μη-τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους πιστοποίησης. Ωστόσο, στην προηγούμενη άσκηση 
αναφοράς (ενημέρωση του 2010) πολλές χώρες (όπως η Σουηδία, η Ισλανδία και η Νορβηγία) 
υπέδειξαν ότι η δυνατότητα συντόμευσης της μαθησιακής πορείας μέσω του VNIL είναι κάποιες φορές 
δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Στην Ισλανδία, για παράδειγμα, όπου είναι δυνατή η επικύρωση 
πρότερα αποκτηθείσας μάθησης και δεξιοτήτων εντός του πλαισίου της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 
επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας, η έκθεση της χώρας του 2010 για το Ευρωπαϊκό 
Ευρετήριο δείχνει ότι σπάνια χρησιμοποιείται, λόγω των δυσκολιών στην προσαρμογή των 
μαθημάτων για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών του εκπαιδευόμενου. 

Η γενική εικόνα που προκύπτει από την ενημέρωση του 2014, δείχνει σημαντική πρόοδο σε 
συγκεκριμένους τομείς, όπως οι στρατηγικές, τα νομικά πλαίσια, η ανάμιξη ενδιαφερόμενων μερών, 
σύνδεση με συστήματα πιστοποίησης και χρησιμοποίηση. Από την άλλη, η πρόοδος στον 
συγκεκριμένο τομέα γίνεται γενικά με πιο αργούς ρυθμούς, και οι συνεχιζόμενες προκλήσεις ποικίλουν 
από την βελτίωση της πρόσβασης και την ενημέρωση σχετικά με την αξία του VNIL, ως τη δημιουργία 
συνεκτικών και ολοκληρωμένων συστημάτων επικύρωσης. Η χρηματοοικονομική αειφορία, ο 
επαγγελματισμός του προσωπικού και η συλλογή δεδομένων είναι επίσης θέματα που χρήζουν 
αντιμετώπισης. 

                                                      
(9) Πληροφόρηση, συμβουλευτική και καθοδήγηση σχετικά με τα οφέλη, τις ευκαιρίες και τις διαδικασίες. Η καθοδήγηση και 

η συμβουλευτική είναι άμεσα προσβάσιμες. Παραπέμπει στα NGFs και ευθυγραμμισμένη με τα EQF. Συμμόρφωση με 
συμφωνημένα πρότυπα ισοδύναμα με πιστοποιήσεις που αποκτήθηκαν μέσω προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης 
Διαφανή μέτρα διασφάλισης ποιότητα(QA) (ΔΠ) είναι ευθυγραμμισμένα με υπάρχουσες δομές QA (ΔΠ) για τη στήριξη 
της αξιόπιστης, έγκυρης και πιστευτής αξιολόγησης. Υπάρχει πρόβλεψη για την ανάπτυξη επαγγελματικών ικανοτήτων 
σε προσωπικό όλων των τομέων. Συνέργεια μεταξύ των συστημάτων πιστοποίησης και μονάδων μάθησης (ECTS και 
ECVET).Οι μη- προνομιούχες ομάδες αναμένεται να ωφεληθούν ιδιαίτερα από τη επικύρωηση. Οι άνεργοι έχουν τη 
δυνατότητα να υποβληθούν σε «έλεγχο δεξιοτήτων» μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών από τη στιγμή διαπίστωσης 
κάποιας ανάγκης. Προτείνεται η χρήση των μηχανισμών διαφάνειας της ΕΕ. 
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4.5.2. Συλλογή δεδομένων σχετικά με τους χρήστες του VNIL και χρησιμοποίηση από ενήλικες 
χαμηλών τυπικών προσόντων 

Η ενημέρωση του ευρωπαϊκού ευρετηρίου του 2014 αναφέρει σημαντική πρόοδο στη χρησιμοποίηση 
της επικύρωσης από το 2010, καθώς μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών αναφέρει αυξανόμενο αριθμό 
χρηστών του συστήματος το 2014. Ωστόσο, οι εκθέσεις των χωρών του 2014 αποκαλύπτουν επίσης 
ότι η συλλογή δεδομένων δεν είναι πάντοτε συστηματική και δεν υπάρχει κεντρικός έλεγχος σε εθνικό 
επίπεδο και θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να δίνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση στο VNIL. Σε όλη την Ευρώπη, διάφοροι οργανισμοί συλλέγουν τα δεδομένα (εθνικές/ 
τοπικές αρχές, πάροχοι εκπαίδευσης, παραγωγικοί τομείς) και κάποιες φορές, αυτή η συλλογή 
καλύπτει μόνο συγκεκριμένους τομείς και έργα. Ωστόσο, μια πιο συστηματική συλλογή δεδομένων 
VNIL είναι γεγονός σε κάποιες χώρες. 

Καμία από τις χώρες που επανεξετάστηκε για την ενημέρωση του 2014 δεν δημοσιεύει δεδομένα 
σχετικά με το ποσοστό πιστοποιήσεων που εκδίδονται με χρήση του VNIL. Ωστόσο, η συλλογή 
δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη παρέχει ένα παράδειγμα αυτού που φαίνεται προς το παρόν να 
είναι μια εξαίρεση: στη Νορβηγία, είναι διαθέσιμα τα ποσοστά των συμμετεχόντων σε διάφορους 
τύπους εκπαίδευσης με βάση την επικύρωση προηγούμενης μάθησης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, το 2011/12, το 12% των αιτούντων για την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έκαναν 
αίτηση με βάση την επικύρωση πρότερης αποκτηθείσας γνώσης (Ianke et al. 2013, σελ. 27), ενώ 
μεταξύ των αιτούντων για τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση το ποσοστό ήταν 7% 
(Kunnskapsdepartementet 2014, σελ. 37). Ένα από τα κύρια μέσα συλλογής δεδομένων σχετικά τους 
χρήστες VNIL είναι η Στατιστική Τράπεζα Vox για τη Μάθηση Ενηλίκων. Για τις περισσότερες χώρες, 
ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ευρύτερη επίδραση των 
υπηρεσιών VNIL και λίγες μόνο χώρες διατυπώνουν σχέδια αξιολογήσεων προς αυτή την κατεύθυνση. 

Δεδομένου ότι ένας από τους στόχους πολιτικής της επέκτασης του VNIL είναι η δημιουργία 
ευρύτερων ευκαιριών μάθησης για τις μη-προνομιούχες ομάδες, είναι σημαντική η αποτίμηση όχι μόνο 
των συνολικών τάσεων στη χρήση του VNIL αλλά επίσης η αναγνώριση των τύπων συμμετεχόντων 
για να προσδιοριστεί το κατά πόσον ομάδες όπως οι ενήλικες χαμηλών προσόντων επωφελούνται 
στην πράξη. Το ερώτημα που τίθεται είναι το κατά πόσον τα δεδομένα, αν και εφόσον συλλέγονται, 
επιτρέπουν την περαιτέρω ανάλυση σε χαρακτηριστικά χρήστη. Γενικά, μόνο μερικές χώρες 
συλλέγουν δεδομένα σχετικά με το VNIL που επιδέχονται περαιτέρω ανάλυση ως προς τα 
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, όπως τα προηγούμενα εκπαιδευτικά τους επιτεύγματα, η ηλικία, 
η θέση τους στην αγορά εργασίας η το μεταναστευτικό ιστορικό. Και ακόμη λιγότερες αναλύουν ακόμη 
περισσότερο σε βάθος τα διαθέσιμα στοιχεία. 

Ενδιαφέροντα παραδείγματα ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με το VNIL βρίσκει κανείς στη 
Γαλλική και Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου και στη Γαλλία. Στη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, η 
Κοινοπραξία για την Επικύρωση των Ικανοτήτων εκδίδει μια ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, που 
συμπεριλαμβάνει ανάλυση της χρησιμοποίησης του VNIL και του προφίλ των χρηστών (φύλο, θέση 
στην αγορά εργασίας, επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικία). Για το 2013, έδειξε ότι τα χαμηλών τυπικών 
προσόντων άτομα είναι μεταξύ των βασικών χρηστών, καθώς για το 39% των υποψηφίων η ανώτερη 
ολοκληρωμένη εκπαιδευτική βαθμίδα είναι η κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Consortium de 
Validation des Compétences, 2013). Στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Οικονομίας εκδίδει ετήσια έκθεση σχετικά με την «Πιστοποίηση της Εμπειρικής 
Γνώσης», που περιλαμβάνει και μεταβλητές όπως ο αριθμός δραστηριοτήτων προσανατολισμού, 
αξιολογήσεις και πιστοποιητικά που χορηγήθηκαν, το προφίλ των υποψηφίων (φύλο, θέση στην 
αγορά εργασίας, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, τόπος κατοικίας, δοκιμασία αποδοχής 
διαφορετικότητας), όπως επίσης και προφίλ των αναγνωρισμένων εξεταστικών κέντρων. Η έκθεση του 
2013 (Departement voor Werk en Sociale Economie, 2013), που ανέλυε δεδομένα του 2012, εξετάζει 
με προσοχή τα προφίλ των υποψηφίων για να διαπιστώσει το κατά πόσο ανταποκρίνονται στις 
ομάδες- στόχους που ορίζονται στη νομοθεσία. Στη Γαλλία το τμήμα στατιστικής του Υπουργείου 
Εργασίας, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικού Διαλόγου (DARES), δημοσιεύει 
δεδομένα για το 2012 (DARES, 2014), που δείχνουν το αποκτηθέν εκπαιδευτικό επίπεδο μέσω VNIL, 
τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις που ζητούνται και το προφίλ των υποψηφίων (φύλο, ηλικία και θέση 
στην αγορά εργασίας). 
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Το σχεδιάγραμμα 4.8 συνδυάζει πληροφορίες από δύο πηγές δεδομένων: τη συλλογή δεδομένων του 
Δικτύου Ευρυδίκη και την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Ευρετηρίου του 2014. Όλες οι χώρες που 
εμφανίζονται με μέτριο ή σκούρο κόκκινο κρατούν αρχείο για το VNIL ως κάποιο βαθμό, σύμφωνα με 
την ενημέρωση του ευρετηρίου του 2014. Επιπλέον, οι χώρες ρωτήθηκαν από το Δίκτυο Ευρυδίκη 
συγκεκριμένα για το κατά πόσον συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες στο VNIL 
και το κατά πόσον τα δεδομένα δύνανται να αναλυθούν περαιτέρω με βάση παραμέτρους όπως το 
υψηλότερο επίπεδο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, η ηλικία, η θέση στην αγορά εργασίας και το 
μεταναστευτικό προφίλ. Για την ενημέρωση του ευρετηρίου του 2014, οι χώρες έδωσαν αναφορά 
σχετικά με τις κύριες ομάδες που χρησιμοποιούν το VNIL. Για παράδειγμα το Πλαίσιο του Europass 
και του Youthpass (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Cedefop, ICF 
International, 2014)  

Το σχεδιάγραμμα εστιάζει στις χώρες όπου η ομάδα στόχος αυτής της αναφοράς – ενήλικοι χαμηλών 
τυπικών προσόντων – αναφέρεται μεταξύ των κύριων ομάδων που χρησιμοποιούν το VNIL. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν λιγότερες από δέκα χώρες. Αν και δε φαίνεται στο σχεδιάγραμμα, αξίζει να 
σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ευρετήριο του 2014 πάνω από τις μισές χώρες που κατέθεσαν αναφορά 
είχαν εφαρμόσει μέτρα στόχευσης, ακόμη κι αν σε κάποιες εκ των περιπτώσεων αυτά περιορίζονται 
σε συγκεκριμένα μόνο πρότζεκτ. Οι ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων είναι συχνά μεταξύ των 
στοχοποιημένων ομάδων. Μια τέτοιου τύπου στοχευμένη προσέγγιση πολιτικής μπορεί τελικά να 
επιτύχει την αύξηση της συμμετοχής συγκεκριμένης στοχευμένης ομάδας (πρέπει να ληφθούν υπόψη 
και παράγοντες πέραν της πολιτικής), αλλά κι αυτό μπορεί να μείνει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Στη 
Ρουμανία, για παράδειγμα, όπου στη σχετική νομοθεσία δίδεται προτεραιότητα στις μη-προνομιούχες 
ομάδες, φαίνεται ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αποτελούν τη 
μεγαλύτερη μερίδα των αιτούντων αν και πραγματικά στοιχεία είναι δύσκολο να βρεθούν καθώς τα 
δεδομένα συμμετοχής είναι δύσκολο να υποστούν περαιτέρω ανάλυση. 

Σχεδιάγραμμα 4.8: Συλλογή δεδομένων σχετικά με την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης (VNIL), 
2013/14 

 

  

 Συλλέγονται δεδομένα για το VNIL 

  
Και μπορούν να αναλυθούν 
περαιτέρω σε χαρακτηριστικά 
χρήστη(Δίκτυο Ευρυδίκη) 

  
Και οι χαμηλών τυπικών 
προσόντων είναι μεταξύ των 
κύριων ομάδων χρηστών 

 Μη συστηματική συλλογή δεδομένων 

 No possibilities for VNIL  

 
Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη και 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Cedefop, ICF 
International, 2014. 

Eπεξηγηματικές σημειώσεις 
Όλες οι χώρες με κόκκινη σκίαση (σκούρα και μεσαία απόχρωση) δημιουργούν αρχείο για το VNIL. Ωστόσο, το σχεδιάγραμμα 
δεν αντικατοπτρίζει το βαθμό πληρότητας της συλλογής δεδομένων. Σε διαφορετικές χώρες μπορεί να εμπλέκονται διαφορετικά 
διοικητικά επίπεδα/ οργανισμοί (εθνικές/ τοπικές αρχές, πάροχοι εκπαίδευσης, παραγωγικός τομέας). 
Οι πληροφορίες για την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων με βάση τα χαρακτηριστικά χρήστη συνελλέγησαν από το Δίκτυο 
Ευρυδίκη, ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τις κύριες ομάδες χρηστών αντλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο VNIL του 2014 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Cedefop, ICF International, 2014). Πληροφορίες για το κατά πόσον διατηρείται αρχείο διασταυρώθηκαν 
και από τις δύο πηγές. 
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Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Εσθονία: Tα χαρακτηριστικά χρηστών καταγράφονται από τα σχολεία για τα ιδιωτικά τους αρχεία. Κατά συνέπεια, τα δεδομένα 
δεν είναι διαθέσιμα προς δημόσια χρήση. Ωστόσο, στο Πληροφοριακό Σύστημα για την Εκπαίδευση της Εσθονίας (EHIS) είναι 
υπό κατασκευή μια πλατφόρμα για τις συγκεκριμένες στατιστικές και θα είναι διαθέσιμη ως το 2015/16. 
Πορτογαλία: Ένα νέο δίκτυο Κέντρων Πιστοποίησης και Επαγγελματικής κατάρτισης (CQEP) είναι υπό ίδρυση – μια από τις 
εργασίες με τις οποίες θα είναι επιφορτισμένο είναι και η προώθηση της αναγνώρισης, της επικύρωσης και πιστοποίησης των 
ικανοτήτων (RVCC). Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιούνταν για την εγγραφή υποψηφίων – το Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης της Πρόβλεψης για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (SIGO) – προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη, 
γεγονός που ευθύνεται για την απουσία σχετικών δεδομένων 

Εστιάζοντας στη συμμετοχή ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων, το σχεδιάγραμμα 4.8 δεν 
επιδιώκει να αποτυπώσει το συνολικό επίπεδο χρησιμοποίησης, ούτε το στάδιο εξέλιξης του VNIL σε 
συγκεκριμένες χώρες (βλέπε Ενότητα 4.5.1). Επιπλέον, αν και η διαθεσιμότητα δεδομένων μπορεί να 
υποδεικνύει μια πιο συστηματική προσέγγιση του VNIL, η σχέση μεταξύ της συλλογής δεδομένων και 
του σταδίου εξέλιξης του εν λόγω συστήματος είναι πιο περίπλοκη, καθώς μερικές χώρες αν και 
διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο σύστημα VNIL, ωστόσο δε συλλέγουν συστηματικά δεδομένα (όπως 
η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο). 

Συμπεράσματα 

Το παρόν κεφάλαιο εξέτασε τους τρόπους παράδοσης και οργανωτικών διευθετήσεων που θα 
μπορούσαν να μειώσουν τα υπάρχοντα εμπόδια για τη συμμετοχή ενηλίκων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Αυτά τα εμπόδια, που εντοπίστηκαν με τη χρήση στατιστικών δεδομένων, περιλαμβάνουν 
τον περιορισμό χρόνου που στις περισσότερες χώρες συνδέεται με οικογενειακές υποχρεώσεις και 
ωράρια εργασίας, όπως επίσης και την απουσία προαπαιτούμενων (π.χ. πιστοποιητικά απαραίτητα 
για την εισαγωγή). Αν και τα προβλήματα με το ωράριο εργασίας αυξάνονται καθώς αυξάνεται το 
επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των ενηλίκων, οι χρονικοί περιορισμοί που οφείλονται σε 
οικογενειακές υποχρεώσεις επηρεάζουν κατά παρόμοιο τρόπο όλους τους ενήλικες.  

Η εξ αποστάσεως μάθηση έχει αναγνωριστεί ως μέθοδος που παρέχει μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας 
στον εκπαιδευόμενο, κυρίως απαλύνοντας τους χρονικούς περιορισμούς. Η ανάλυση των κρατικά 
επιχορηγούμενων προβλέψεων προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης για ενήλικες σε ολόκληρη 
την Ευρώπη δείχνει ότι μόνο μια μειοψηφία χωρών διαθέτει ολοκληρωμένη και θεσμοποιημένη 
πρόβλεψη παροχής. Κάποιες χώρες, ωστόσο, προσφέρουν προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης 
σε ευρεία κλίμακα, και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε απόλυτους αριθμούς επιβεβαιώνει τη 
σημασία τους για τους ενήλικες μαθητευόμενους. Όσον αφορά την εξειδικευμένη εστίαση σε ενήλικες 
χαμηλών τυπικών προσόντων, αξίζει να επισημανθεί η περίπτωση της Ιρλανδίας, όπου η εξ 
αποστάσεως μάθηση προωθείται από τον Εθνικό Οργανισμό Αλφαβητισμού Ενηλίκων (NALA), 
δημιουργώντας έτσι στοχευμένη πρόβλεψη παροχής για άτομα με δυσκολίες στο κομμάτι του 
αλφαβητισμού και των βασικών δεξιοτήτων. Ανοιχτής πρόσβασης δωρεάν διαδικτυακές μαθησιακές 
πύλες βρίσκει κανείς σε πολλές χώρες, αλλά το παράδειγμα της Aula Mentor στην Ισπανία είναι 
ενδιαφέρον καθώς συνδυάζει ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης με μια υποδομή φυσικών χώρων 
μάθησης εξοπλισμένους τόσο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και με δασκάλους. Ωστόσο, αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με το ποσοστό των εξ αποστάσεως μαθητευομένων 
μεταξύ των ενηλίκων δε φανερώνει κάποια σαφή σύνδεση μεταξύ του βαθμού ολοκλήρωσης και 
θεσμοποίησης της πρόβλεψης της εξ αποστάσεως μάθησης και του βαθμού συμμετοχής. Μόνο 
μερικές χώρες καταγράφουν τη συμμετοχή, και ακόμη λιγότερες συλλέγουν λεπτομερή στοιχεία για 
τους συμμετέχοντες, κάτι που καθιστά δύσκολη την αποτίμηση του βαθμού συμμετοχής 
συγκεκριμένων ομάδων όπως για παράδειγμα οι ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων. 

Η πρόβλεψη αρθρωτών μαθησιακών προγραμμάτων για ενήλικες και πιστοποιήσεων που βασίζονται στο 
σύστημα των μαθησιακών μονάδων έχει αποδειχθεί ως πιθανός κινητήριος παράγοντας για τους ενήλικες 
μαθητευόμενους, προσφέροντας τη δυνατότητα εξατομίκευσης και συντόμευσης της μαθησιακής πορείας. 
Σήμερα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν κάποια τουλάχιστον αρθρωτά προγράμματα σε 
ενήλικες. Αν και η αρθρωτή δόμηση των προγραμμάτων σε κάποιες χώρες είναι ήδη γνωστή ως μέθοδος, 
σε πολλές άλλες η πρόοδος στο εν λόγω πεδίο συντελείται τα τελευταία χρόνια. 

Παρομοίως, συστάσεις πολιτικής συνηγορούν υπέρ της αύξησης στην πρόβλεψη πιστοποιήσεων 
βασισμένων στις μαθησιακές μονάδες ώστε να καταστεί δυνατή για τους μαθητευόμενους η μάθηση 
σε εξατομικευμένους ρυθμούς. Κι ενώ γίνονται σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως 
για παράδειγμα στο πλαίσιο της εφαρμογής του ECVET, ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές 
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πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα ή πιστοποιήσεις που 
βασίζονται στις μαθησιακές μονάδες. Σε γενικές γραμμές, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές χώρες 
αναφέρουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον μερικά προγράμματα ή πιστοποιήσεις βασισμένα στο σύστημα 
των μονάδων προσβάσιμα για ενήλικες, και σε δύο εκπαιδευτικά συστήματα (στη Φινλανδία και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο- Σκωτία), φαίνεται πως η επιλογή των μαθησιακών μονάδων είναι διαθέσιμη σε 
όλες σχεδόν τις πιστοποιήσεις. Δυστυχώς, στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, βρίσκει κανείς 
λιγότερες πιστοποιήσεις βασισμένες στο σύστημα των μονάδων, και σχεδόν καμία στον τομέα των 
βασικών δεξιοτήτων. Κατά συνέπεια, οι ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων είναι αυτοί που 
δύνανται να επωφεληθούν λιγότερο από τη συγκεκριμένη πρόβλεψη παροχής. 

Καθώς η μαθησιακή πορεία των ενηλίκων και ειδικότερα αυτών με χαμηλά τυπικά προσόντα, είναι γενικά 
λιγότερο ευθεία, η ανάλυση εστίασε επίσης στις απαραίτητες προϋποθέσεις συνέχισης από την 
χαμηλότερη στην ανώτερη δευτεροβάθμια και από εκεί στην ανώτερη εκπαίδευση. Σε πολύ γενικούς 
όρους, στις χώρες της ανατολικής και νοτιο-ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν γενικά λιγότερες επιλογές 
διαθέσιμες για ενήλικες προχωρώντας από το κατώτερο προς το ανώτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο σε 
σχέση με τις χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης. Γενικά, τα προγράμματα γενικής ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευση φαίνεται να απαιτούν την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας 
κλίμακας συχνότερα απ’ ότι τα αντίστοιχου επιπέδου επαγγελματικά-προσανατολισμένα προγράμματα.  

Μια παρόμοια διαίρεση μεταξύ των χωρών υπάρχει και αναφορικά με την πρόσβαση στην ανώτερη 
εκπαίδευση. Ενώ οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τείνουν να απαιτούν συστηματικά 
την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα 
εκπαιδευτικά συστήματα στην δυτική και βόρεια Ευρώπη διαθέτουν μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας 
σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Σε αυτή την περίπτωση, τα στατιστικά στοιχεία επιτρέπουν την εξέταση 
των θεσμικών διευθετήσεων σε σχέση με το ποσοστό των φοιτητών που εισέρχονται στην ανώτερη 
εκπαίδευση μέσω εναλλακτικών οδών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι κι εκεί όπου υπάρχουν εναλλακτικές 
διευθετήσεις, ο βαθμός χρήσης τους ποικίλει, κάτι που επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω έρευνας 
ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια αυτού του φαινομένου, ερευνώντας για παράδειγμα τις πολιτικές 
επιλογής φοιτητών των πανεπιστημίων. 

Το τελευταίο μέτρο για την εισαγωγή ευελιξίας στο εκπαιδευτικό σύστημα που αναλύθηκε στο παρόν 
κεφάλαιο – η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης – στοχεύει στη χειραφέτηση των 
εκπαιδευόμενων χαμηλών τυπικών προσόντων και στη δημιουργία επιπλέον κινήτρων για συμμετοχή 
στη δια βίου μάθηση. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Ευρετηρίου VNIL (2014 δείχνει 
σημαντική πρόοδο σε συγκεκριμένους τομείς που σχετίζονται με το VNIL, όπως στρατηγικές, νομικά 
πλαίσια, διασύνδεση με συστήματα μονάδων και, σε μικρότερο βαθμό, η χρησιμοποίηση. Ωστόσο, 
αναγνωρίζει επίσης συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως η πρόσβαση, η ενημέρωση και η αναγνώριση 
του VNIL, η οικονομική βιωσιμότητα και η συλλογή δεδομένων. Επιπλέον, μόνο μια μειοψηφία χωρών 
δίνει προτεραιότητα στις μη-προνομιούχες ομάδες (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ενήλικες 
χαμηλών τυπικών προσόντων), και λιγότερες από δέκα μεταξύ των εκθέσεων των χωρών του 2014 
αναφέρουν τους ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων ως μια εκ των βασικών ομάδων χρηστών του 
VNIL. Σίγουρα η συλλογή δεδομένων χρήζει βελτίωσης για την παροχή περισσότερων στοιχείων 
σχετικά με τη χρήση του VNIL. Η συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη παρείχε ένα μόνο 
παράδειγμα συλλογής δεδομένων σχετικά με τα ποσοστά των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν με 
χρήση του VNIL (Νορβηγία) και εντόπισε μόνο μερικές ακόμη χώρες που συλλέγουν δεδομένα για το 
VNIL τα οποία δύνανται να αναλυθούν περαιτέρω σε στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των χρηστών. 
Στις περισσότερες χώρες, δεν υπάρχουν ακόμη στατιστικά δεδομένα για την ευρύτερη επίδραση του 
VNIL και μόνο μερικές σχεδιάζουν τη διεξαγωγή σχετικών αποτιμήσεων. Κατά συνέπεια, στερούνται 
μια ευκαιρία επιβεβαίωσης του κατά πόσον μια από τις βασικές ομάδες στόχευσης – οι ενήλικοι 
χαμηλών τυπικών προσόντων – δύναται να επωφεληθεί στο έπακρο από το εν λόγω σύστημα. 

Συνολικά, η παρακολούθηση και η αποτίμηση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα τρωτά σημεία στις 
διευθετήσεις για αύξηση της ευελιξίας (εξ αποστάσεως μάθηση, αρθρωτά προγράμματα και 
πιστοποιήσεις βασισμένες στο σύστημα μονάδων, συνέχιση των σπουδών σε ανώτερες βαθμίδες και 
χρήση του VNIL) στα συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Εν απουσία αρκούντων και συστηματικών 
δεδομένων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των εν λόγω παροχών από ενήλικες χαμηλών τυπικών 
προσόντων, είναι δύσκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσον καλύπτονται οι 
ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας, κι αν κατά συνέπεια ενθαρρύνεται και διευκολύνεται η συμμετοχή 
της στη δια βίου μάθηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Πολλά πρόσφατα έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής της ΕΕ τονίζουν τη σημασία των δραστηριοτήτων 
προβολής εκτός δομών και των υπηρεσιών προσανατολισμού. Το 2008, η Απόφαση του Συμβουλίου 
για καλύτερη ενσωμάτωση του δια βίου προσανατολισμού σε στρατηγικές δια βίου μάθησης (1) τόνισε 
την ανάγκη για ευκολότερα προσβάσιμες υπηρεσίες δια βίου προσανατολισμού και επέστησε την 
προσοχή στη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές για τις λιγότερο προνομιούχες ομάδες. 
Επιπλέον, καλούσε τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων για δια βίου διαχείριση 
σταδιοδρομίας και να προβούν στη διασφάλιση της ποιότητας στην πρόβλεψη παροχής 
προσανατολισμού. Το πιο πρόσφατο ψήφισμα σχετικά με την ενημερωμένη Ευρωπαϊκή ατζέντα για 
την μάθηση ενηλίκων (2) κάνει έκκληση για αύξηση της συμμετοχής των χαμηλών τυπικών προσόντων 
και των μη-προνομιούχων ενηλίκων και προτείνει την εστίαση στην ανάπτυξη των βασικών τους 
δεξιοτήτων, όπως μέσω του προσανατολισμού, της επικύρωσης μη-τυπικών και άτυπων μορφών 
μάθησης (VNIL) και την πρόσβαση σε πρωτοβουλίες «δεύτερης ευκαιρίας». Επίσης κάνει έκκληση για 
ενθάρρυνση της ενημέρωσης των ενηλίκων σχετικά με το ότι η μάθηση είναι μια δια βίου προσπάθεια, 
που θα έπρεπε να επιδιώκουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και 
κυρίως σε περιόδους ανεργίας ή αλλαγής σταδιοδρομίας. Επιπλέον, μια από τις προτεραιότητες στην 
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης: Επενδύοντας σε δεξιότητες για 
καλύτερα κοινωνικο-οικονομικά αποτελέσματα» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012b) είναι η μείωση των 
ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων με διάφορους τρόπους, όπως το στήσιμο σημείων 
πρόσβασης («υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης»), που ενσωματώνουν διαφορετικές υπηρεσίες όπως 
τη VNIL και τον προσανατολισμό σταδιοδρομίας, που προσφέρουν εξατομικευμένη μαθησιακή πορεία. 

Με βάση τις ανωτέρω προτεραιότητες πολιτικής, στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η εξέταση των 
δραστηριοτήτων προβολής εκτός δομών και των υπηρεσιών προσανατολισμού για ενήλικες 
εκπαιδευόμενους. Το κεφάλαιο ξεκινά με την ανάλυση των δραστηριοτήτων προβολής εκτός δομών 
που ήδη εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Στη συνέχεια μελετά τις υπηρεσίες προσανατολισμού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε δημόσια επιχορηγούμενες υπηρεσίες που προσφέρονται εκτός του πλαισίου 
των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)- (PES). Αυτή η ενότητα εξετάζει επίσης τα εργαλεία 
αυτοβοήθειας, και συγκεκριμένα την ύπαρξη μεγάλων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων με 
πληροφορίες πάνω σε μαθησιακές ευκαιρίες για ενήλικες. Η τελική ενότητα μελετά τις «υπηρεσίες 
ενιαίας εξυπηρέτησης» (μέρη όπου ενσωματώνονται διάφορες υπηρεσίες δια βίου μάθησης και 
προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου). 

5.1. Προώθηση της μάθησης ενηλίκων μέσω της ενημέρωσης και των 
δραστηριοτήτων προβολής 

Όσον αφορά την ενημέρωση των ενηλίκων σχετικά με τα οφέλη της δια βίου μάθησης, δύο όροι 
χρησιμοποιούνται συχνά εκ περιτροπής, και συγκεκριμένα «ενημέρωση» και «δραστηριότητες 
προβολής εκτός δομών». Γενικά, τόσο η ενημέρωση όσο και η προβολή γίνονται αντιληπτές ως 
δραστηριότητες προώθησης της μάθησης μεταξύ των ενηλίκων και αύξησης της συμμετοχής τους 
στην υπάρχουσα πρόβλεψη παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Ωστόσο, διαφορετικές 
πηγές δίνουν και διαφορετικούς ορισμούς για τους εν λόγω όρους. Για παράδειγμα, ο όρος 
«ενημέρωση», συχνά γίνεται αντιληπτός υπό μια ευρύτερη οπτική, ως δραστηριότητες γενικής 
ενημέρωσης (όχι μόνο των εκπαιδευόμενων αλλά επίσης και των παρόχων και των υπεύθυνων για τη 
χάραξη πολιτικής) σχετικά με τα οφέλη της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Αυτό το 
περιεχόμενο της έννοιας ταιριάζει και σε μια πρόσφατη Ευρωπαϊκή οδηγία για την προώθηση 
στρατηγικών αύξησης της συμμετοχής και της ενημέρωσης σχετικά με την μάθηση ενηλίκων 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012c). Όσον αφορά τον όρο «δραστηριότητες προβολής εκτός δομών», 
πολλές πηγές χρησιμοποιούν τον ορισμό του Ward (Ward, 1986 παρατίθεται στο McGivney, 2001): 
                                                      
(1) Απόφαση του Συμβουλίου για καλύτερη ενσωμάτωση του δια βίου προσανατολισμού στις στρατηγικές δια βίου μάθησης, 

OJ C 319/02, 21.11.2008 
(2) Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με μια ενημερωμένη Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μάθηση ενηλίκων, OJ C 372/1, 

20.12.2011 
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μια διαδικασία όπου άτομα που υπό διαφορετικές συνθήκες δε θα χρησιμοποιούσαν την εκπαίδευση ενηλίκων, προσεγγίζονται σε 
εξω-θεσμικά περιβάλλοντα και εμπλέκονται στην παρακολούθηση και τελικά στον από κοινού σχεδιασμό και έλεγχο 
δραστηριοτήτων, σχημάτων και μαθημάτων σχετικών με τις συνθήκες ζωής τους και τις ανάγκες τους (ό.α., σελ. 17-18). 

Ένα πιο πρόσφατο γλωσσάρι που δημιουργήθηκε με την στήριξη των Ευρωπαϊκών θεσμών (NRDC, 
2010a) ορίζει τις «δραστηριότητες προβολής εκτός δομών» ως: 

Μια σειρά δραστηριοτήτων εκτός δομών των τυπικών εκπαιδευτικών θεσμών, σχεδιασμένη να εντοπίζει και να προσελκύει μη-
εκπαιδευόμενους, με στόχο την ενθάρρυνση συμμετοχής του σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (ό.α., σελ. 58). 

Σύμφωνα με τον McGivney (2001), «η έννοια (των δραστηριοτήτων προβολής) έχει συνδεθεί έντονα 
με μια αίσθηση μειονεξίας – η προσέγγιση ανθρώπων που κατά κάποιο τρόπο μειονεκτούν. Για το 
λόγο αυτό, η λέξη έχει αποκτήσει μια κάποια αρνητική συνυποδήλωση: με την πρόβλεψη παροχής 
βοήθειας σε φτωχούς και ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, με χαμηλό επίπεδο επανορθωτικής 
εργασίας» (ό.α., σελ. 17). Με άλλα λόγια, ο όρος «δραστηριότητες προβολής εκτός δομών» γίνεται 
συνήθως αντιληπτός ως ένας τρόπος προσέλκυσης ατόμων στη μάθηση, ιδίως όσων είχαν κακές 
πρότερες επιδόσεις στην τυπική εκπαίδευση. 

Κάποιες πηγές παρέχουν μια χαρτογράφηση των μεθόδων και των προσεγγίσεων που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες προβολής εκτός δομών, επιτρέποντας μια καλύτερη κατανόηση της έννοιας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, το έγγραφο Ευρωπαϊκής ακολουθητέας πολιτικής «Πρόβλεψη Παροχής Βασικών 
Δεξιοτήτων για Ενήλικες: Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ακολουθητέας Πολιτικής και Πρακτικής» 
(GHK, 2010) τονίζει ότι «για την προσέγγιση των ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων είναι 
καθοριστικής σημασίας η μετατροπή του προσωπικού και εργασιακού περιβάλλοντός τους σε σημεία 
μάθησης. […] Οι σωστά οργανωμένες δραστηριότητες προβολής εκτός δομών περιλαμβάνουν 
δικτύωση, δημιουργία συνεργασιών, διαμεσολάβηση, προσέγγιση της μαθησιακής ευκαιρίας στον 
μαθητευόμενο και, τέλος, χρόνο» (ό.α, σσ. 12 και 20). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δραστηριότητες 
προβολής μπορούν να οργανωθούν μέσω κοινοτικών συνδέσμων, ειδικές διοργανώσεις προώθησης, 
κέντρα πληροφόρησης, open days, ομιλίες, ενημερώσεις, διαφημιστικές εκστρατείες, διαφήμιση στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, εβδομάδες αφιερωμένες στην μάθηση ενηλίκων, σημεία ενημέρωσης και 
πληροφόρησης σε βιβλιοθήκες κλπ. 

Κατά την περιγραφή διαφορετικών προσεγγίσεων των δραστηριοτήτων προβολής, ο McGivney (2001) 
αναφέρεται σε τέσσερα διαφορετικά μοντέλα δραστηριοτήτων προβολής. Αυτά περιλαμβάνουν το 
«δορυφορικό μοντέλο» (τη δημιουργία κέντρων για την παράδοση προγραμμάτων σε κοινοτικές 
εγκαταστάσεις έξω από κεντρικά σημεία), το «περιπατητικό μοντέλο» (ενημέρωση σε χώρους 
διαφόρων οργανισμών όπως κοινοτικά κέντρα, νοσοκομεία, φυλακές, κλπ), το «μεμονωμένο μοντέλο» 
(η προσέγγιση ατόμων έξω από θεσμικές εγκαταστάσεις, π.χ. στο δρόμο) και το «οικιακό μοντέλο» (η 
κατ’ οίκον επίσκεψη ή η εκεί μεταφορά υπηρεσιών). Η ίδια πηγή τονίζει τη σημασία πιο πρόσφατων 
προσεγγίσεων, μεταξύ των οποίων η χρήση των υπηρεσιών προβολής μέσω κινητού, η δημιουργία 
τοπικών δικτύων προβολής (η εκπαίδευση δηλαδή κατοίκων της περιοχής στο ρόλο μέντορα) και οι 
υπηρεσίες μάθησης εξ αποστάσεως. 

Επιπλέον, η βιβλιογραφία τονίζει ότι πέρα από τη διεύρυνση της συμμετοχής μέσω της στόχευσης 
ατόμων που ανήκουν σε ομάδες με χαμηλή εκπροσώπηση σε υπάρχουσες μορφές εκπαιδευτικής 
πρόβλεψης παροχής, είναι σημαντική η στοχοποίηση των ευάλωτων κοινοτήτων. Εδώ, οι 
δραστηριότητες προβολής αναφέρονται σε από κοινού δημιουργία νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών από 
εκπροσώπους μη- προνομιούχων κοινοτήτων και εργαζομένων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων 
προβολής (McGivney, 1990 and 2000). Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή για την επικρατούσα 
κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, 

δεν υπάρχει επαρκής κρατική χρηματοδότηση για την απαραίτητη αναπτυξιακή υποδομή πρώτου επιπέδου στις νέες κοινότητες. Οι 
δραστηριότητες προβολής εκτός δομών – ο συγχρωτισμός με τα άτομα της κοινότητας, το να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους, το να 
ακούς προσεκτικά τα όσα σου λένε και να τα μετατρέπεις ως ανταπόκριση σε εποικοδομητική μάθηση – είναι από τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους προσέγγισης ατόμων με το μικρότερο βαθμό εκπροσώπησης στις τυπικές μορφές μάθησης (McGivney, 
2000 παρατίθεται στο McGivney 2006, σσ. 80-81). Ωστόσο, καθώς αυτή η διαδικασία απαιτεί τη συμμετοχή πολυάριθμου προσωπικού 
και την αφιέρωση πολύ χρόνου είναι σταθερά ελλιπώς στελεχωμένη και υπο-χρηματοδοτούμενη (McGivney 2006, σελ. 81). 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο όρος «δραστηριότητες προβολής εκτός δομών» συχνά 
γίνεται αντιληπτός ως η κατά πολλών διαφορετικών τρόπων προσέγγιση ενηλίκων χαμηλών 
δεξιοτήτων και τυπικών προσόντων και η ενημέρωσή τους σχετικά με τα οφέλη της μάθησης 
ενηλίκων. Στο παρόν κεφάλαιο υιοθετείται αυτή η ερμηνεία της έννοιας των «δραστηριοτήτων 



Κεφάλαιο  5: Δραστη ρ ι ό τη τες  προβο λής  εκ τό ς  δο μών  κα ι  υ πηρεσ ίες  πρ οσαν α τολ ισμ ο ύ  

99 

προβολής εκτός δομών». Ωστόσο, χρησιμοποιείται επίσης και ο όρος «ενημέρωση», ιδιαίτερα για 
περιγραφή πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε όλους τους πιθανούς εκπαιδευόμενους. Πάντως, 
πριν εξεταστούν οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προβολής που εφαρμόζονται ήδη στις 
ευρωπαϊκές χώρες, είναι απαραίτητη η εξέταση συγκειμενικών δεδομένων που επιτρέπουν την 
καλύτερη κατανόηση της σημασίας τους. 

5.1.1. Γιατί είναι σημαντικές οι δραστηριότητες προβολής εκτός δομών 
Δεδομένα από την Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES) επιτρέπουν την ανάλυση σχετικά με 
το θέμα των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προβολής εκτός δομών για την αύξηση συμμετοχής στη 
δια βίου μάθηση. Δύο στοιχεία της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά υπό αυτή την οπτική. Κατά 
πρώτον, τα δεδομένα που επιτρέπουν μια καλύτερη κατανόηση των λόγων μη συμμετοχής των 
ενηλίκων στη δια βίου μάθηση και κατά δεύτερον, τα δεδομένα σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα 
άτομα αναζητούν πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες. 

Σχεδιάγραμμα 5.1: Ενήλικες (25-64) που δε συμμετείχαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση και ανέφεραν πως δεν τους 
ενδιέφερε η συμμετοχή (%), κατά υψηλότερο επίπεδο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, 2011 

% % 

 

 ISCED 0-2  ISCED 3-4  ISCED 5-6 
 

%  EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
ISCED 0-2  83.4 93.5 95.3 91.8 72.6 92 74.1 85.4 87.9 86.3 77.6 : 77.5 62.7 85.3 93.6 56.3 
ISCED 3-4 83.8 93.7 92.5 93.2 67.4 91.6 71.1 92 75.7 80.4 74.9 : 68.8 56.4 79.8 90.4 51.2 
ISCED 5-6 78.5 92.2 85.2 88.8 58.5 85.1 63.6 94.7 68.4 81 70.6 : 70.7 52.1 73.3 79.4 49.6 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
ISCED 0-2 86.4 80.7 77.9 88.7 94.4 87.9 45.2 : 95.7 81.1 79.3 :  : : 87.1 : 
ISCED 3-4 84.2 67.8 79.5 85 88.9 78.3 36.8 : 90.7 76.2 74.8 :  : : 82.3 : 
ISCED 5-6 81.4 60.3 77.7 80 75 76.9 44.8 : 83.7 76 70.8 : : : 80.5 :  

Πηγή: Eurostat (AES). Διαδικτυακός κωδικός δεδομένων: trng_aes_197 (Εξαγωγή δεδομένων: Ιούνιος 2014). 

Eπεξηγηματική σημείωση 
EU-28: Κατά προσέγγιση. 
Το σχεδιάγραμμα αναφέρεται αποκλειστικά σε ενήλικες (25-64) που δε συμμετείχαν σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τη 
διάρκεια των 12 μηνών που προηγήθηκαν της έρευνας. Δε λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η συμμετοχή (και η μη-συμμετοχή) 
διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο 1, Σχεδιάγραμμα 1.6).  

Σημείωση για συγκεκριμένη χώρα 
Ρουμανία: Χαμηλή αξιοπιστία. 

Στο πλαίσιο της έρευνας AES, ζητήθηκε στους ενήλικες που δε συμμετείχαν σε κάποια μορφή 
εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά το 12μηνο που προηγήθηκε της έρευνας να υποδείξουν τους λόγους 
της μη-συμμετοχής τους. Κατά μέσο όρο, σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, πάνω από το 80% των μη 
συμμετεχόντων δήλωσε ότι απλά δεν ήθελαν να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης. Αυτό δείχνει ότι η απουσία ενδιαφέροντος είναι μακράν ο σημαντικότερος λόγος μη- 
συμμετοχής. 
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Αναλύοντας την απουσία ενδιαφέροντος κατά ανώτερο εκπαιδευτικό επίτευγμα (σχεδιάγραμμα 5.1), 
πολύ μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται μεταξύ διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων. Ωστόσο, 
σε όλες σχεδόν τις χώρες (η Ιρλανδία αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση), η απουσία ενδιαφέροντος είναι 
περισσότερο αισθητή μεταξύ ενηλίκων με ανώτερο εκπαιδευτικό επίτευγμα κατώτερο της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε σύγκριση με ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει σπουδές ανώτερης εκπαίδευσης. Αυτό 
θα έπρεπε να ερμηνευθεί από κοινού με τα στατιστικά στοιχεία συμμετοχής, που δείχνουν ότι οι 
ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει ανώτερη εκπαίδευση είναι πιθανότερο να συμμετάσχουν στη δια 
βίου μάθηση (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Κεφάλαιο 1, σχεδιάγραμμα 1.7). Αντιθέτως, οι 
ενήλικες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικού επιτεύγματος – και ειδικότερα όσοι δεν έχουν 
ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση –ως ομάδα χαρακτηρίζονται από περιορισμένη 
συμμετοχή στη δια βίου μάθηση, και, όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα 5.1, το ενδιαφέρον που 
εκφράζουν για συμμετοχή στη δια βίου μάθηση είναι μικρότερο σε σχέση με ενήλικες που έχουν 
ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Στενά συνδεδεμένο με το ζήτημα του ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δια βίου μάθηση είναι και το 
ζήτημα του κατά πόσον οι άνθρωποι προχωρούν σε αυτό-καθοδηγούμενη αναζήτηση διαθέσιμων 
μαθησιακών ευκαιριών. Η Έρευνα για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων (AES) κάλυψε αυτό το πεδίο με 
την ερώτηση του κατά πόσον οι συμμετέχοντες στην έρευνα (και όσοι που συμμετείχαν στη δια βίου 
μάθηση αλλά και οι μη συμμετέχοντες) είχαν αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές 
ευκαιρίες εντός του 12μηνου που προηγήθηκε της έρευνας. 

Σχεδιάγραμμα 5.2: Ενήλικες (25-64) που δεν έχουν αναζητήσει πληροφορίες για μαθησιακές ευκαιρίες στο 12μηνο 
που προηγήθηκε της έρευνας (%), με βάση το υψηλότερο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό επίπεδο, 2011 

% % 

 

 ISCED 0-2  ISCED 3-4  ISCED 5-6 
 

%  EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
ISCED 0-2  85.5 90.3 98.4 92.6 72.7 86.7 87.1 87.9 97.8 85.1 85.2 : 91.9 93.7 87.9 96.5 66.6 
ISCED 3-4 75.9 81.4 94.5 83.3 57.6 82.5 82.5 79.0 91.9 71.1 76.0 : 80.1 89.1 81.2 92.8 56.8 
ISCED 5-6 56.5 72.7 83.7 61.5 40.8 63.8 68.3 71.5 79.8 61.4 58.4 : 65.0 69.5 63.8 76.5 41.2 

 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
ISCED 0-2 93.7 85.8 82.4 89.6 96.7 83.1 99.5 91.2 97.8 73.8 86.3 48.4  : : 87.5 : 
ISCED 3-4 88.0 63.5 64.9 80.0 91.6 61.3 98.0 81.8 81.9 61.5 71.0 29.1  : : 81.2 : 
ISCED 5-6 77.9 48.3 54.6 58.6 66.0 41.9 96.0 60.9 55.5 45.6 55.0 21.0  : : 63.7 : 

Πηγή: Eurostat (AES). Η εξαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων έγινε από την Eurostat. 

Επεξηγηματική σημείωση 
EU-28: Κατά προσέγγιση. 

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι κατά μέσον όρο, στο σύνολο των χωρών της ΕΕ, περίπου το ένα τέταρτο 
του πληθυσμού (27%) αναζητά πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες, ενώ τα τρία τέταρτα 
περίπου (73%) δε μπαίνουν καν στη διαδικασία. 
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Σημαντικότατες διαφορές παρατηρούνται, όταν εξετάσουμε την αναζήτηση πληροφοριών για 
μαθησιακές ευκαιρίες βάσει του υψηλότερου επιπέδου ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας 
(σχεδιάγραμμα 5.2). Πράγματι, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαιδευτικών επιτευγμάτων είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με 
μαθησιακές ευκαιρίες απ’ ότι άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. Κατά μέσο 
όρο, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, γύρω στο 86% των ενηλίκων που έχουν ως ανώτερο 
εκπαιδευτικό επίτευγμα την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν αναζητά 
πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες, ενώ το ίδιο ισχύει για ποσοστό περίπου 76% των 
ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια και γύρω στο 57% όσων διαθέτουν 
πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης.Τα δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένες χώρες υποδεικνύουν 
ότι σε δώδεκα χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία) πάνω από το 90% των ατόμων χαμηλών τυπικών 
προσόντων δεν αναζητούν πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες. Στον αντίποδα βρίσκονται 
το Ηνωμένο Βασίλειο (48%), το Λουξεμβούργο (67%), η Δανία (73%) και η Φινλανδία (74%), όπου οι 
ενήλικοι χαμηλών τυπικών προσόντων φαίνεται να δραστηριοποιούνται λίγο περισσότερο στην 
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες σε σχέση με το σύνολο των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών χωρών. 

5.1.2. Ενημέρωση και δραστηριότητες προβολής εκτός δομών στην Ευρώπη 
Η απουσία ενδιαφέροντος για τη δια βίου μάθηση (σχεδιάγραμμα 5.1) και η περιορισμένη αυτό-
καθοδηγούμενη έρευνα σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες (σχεδιάγραμμα 5.2) υποδεικνύουν την ανάγκη 
για προσπάθεια προσέγγισης των ενηλίκων και ενημέρωσής τους σχετικά με τις διαθέσιμες 
προσφερόμενες ευκαιρίες μάθησης ή διευκόλυνσής τους στη συνεργασία για τη δημιουργία νέων 
προβλέψεων παροχής που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Εντός του πλαισίου της 
συλλογής πληροφοριών του Δικτύου Ευρυδίκη, ζητήθηκε από τις χώρες να υποδείξουν έως τρεις δημόσια 
επιχορηγούμενες δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων 
που έλαβαν χώρα εντός της επικράτειάς τους κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών, δηλαδή μεταξύ 
του 2009 και του 2014. Η συλλογή δεδομένων συμπεριέλαβε δραστηριότητες που απευθυνόταν σε όλους 
τους ενήλικες, όπως κι εκείνες που στοχοποιούσαν συγκεκριμένες ομάδες. Όπως φαίνεται και στο 
σχεδιάγραμμα 5.3, σχεδόν όλες οι χώρες αναφέρουν την ύπαρξη τέτοιων δραστηριοτήτων. 

Σχεδιάγραμμα 5.3: Εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής εκτός δομών που απευθύνονται σε ενήλικες, 2009-
2014 
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εκστρατείες ενημέρωσης και 
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εκστρατείες ενημέρωσης και 
προβολής εκτός δομών 

  

  

 
Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη. 
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Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προβολής εκτός δομών μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και 
χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ποικίλλουν από γενικές εθνικές εκστρατείες για την 
προώθηση της μάθησης ενηλίκων, σε εξειδικευμένες πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε ενήλικες με 
χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων. Αν και για τη λεπτομερή 
χαρτογράφηση του πεδίου θα χρειαζόταν μια ξεχωριστή έρευνα, οι υπο-ενότητες που ακολουθούν 
αποσκοπούν στην κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν σε επιμέρους ομάδες, 
εστιάζοντας κάθε φορά σε κάποια παραδείγματα εφαρμοσμένης πρακτικής. 

Γενικές ενημερωτικές εκστρατε ί ες  

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, πολλές χώρες έχουν 
πραγματοποιήσει ευρείας έκτασης εφάπαξ εκδηλώσεις ή εκστρατείες που διεξήχθησαν εντός 
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Για παράδειγμα, το 2011, η Δημοκρατία της Τσεχίας διεξήγαγε την 
ενημερωτική εκστρατεία «Διεύρυνε τους ορίζοντές σου» που στόχευε στην προώθηση της 
εκπαίδευσης ενηλίκων γενικά. Ως κύρια μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιήθηκαν η τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο, ο τύπος και διαφημιστικές αφίσες. Η Εσθονία διεξήγαγε, μεταξύ του 2008 και του 2012, 
ένα παρόμοιο πρότζεκτ. Εδώ, η Ένωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ANDRAS) διεξήγαγε το πρόγραμμα 
«Ενημέρωση του Κοινού για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» που περιλάμβανε τηλεοπτικές εκπομπές, 
δημοσίευση αρκετών τευχών ενός περιοδικού και ραδιοφωνικές εκπομπές. Επιπλέον, από τον 
Ιανουάριο του 2014 και μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) διεξάγει την διαφημιστική 
εκστρατεία «Δεξιότητες για Επιτυχία» εστιάζοντας στο ευρύ φάσμα προγραμμάτων, πρωτοβουλιών 
και διαθέσιμων επιλογών για δια βίου μάθηση. Η εκστρατεία χρησιμοποιεί μια ποικιλία από μιντιακές 
πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η ανάρτηση διαφημίσεων σε 
κεντρικά σημεία των πόλεων και τα ψηφιακά μέσα. 

Πέρα από τις εκστρατείες που βασίζονται σε κάποιο πρότζεκτ και έχουν περιορισμένη διάρκεια, 
πολλές χώρες διοργανώνουν εκδηλώσεις ενημέρωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα 
συνηθέστερα παραδείγματα τακτικών δραστηριοτήτων είναι οι «εβδομάδες εκπαίδευσης ενηλίκων (ή 
δια βίου μάθησης)» που αναφέρθηκαν από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Δανία, την Εσθονία, την 
Κροατία, τη Φινλανδία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάποιες χώρες, αυτές οι 
διοργανώσεις έχουν μακροχρόνια ιστορία. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), η πρώτη 
«Εβδομάδα Ενήλικων Εκπαιδευόμενων» έλαβε χώρα το 1991 και συνεχίζει να διοργανώνεται από το 
NIACE (Εθνικό Ινστιτούτο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ενηλίκων) στην Αγγλία και την Ουαλία. Η 
Σλοβενία εισήγαγε μια παρόμοια διοργάνωση το 1996 και η Εσθονία και η Φινλανδία το 1998. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πρόσφατος εμπλουτισμός της εβδομάδας δια βίου μάθησης της Σλοβενίας 
από μια σειρά διοργανώσεων γνωστών ως «Μαθησιακή Παρέλαση – Μέρες Μαθησιακών 
Κοινοτήτων». Αυτές οι δραστηριότητες εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δια βίου 
μάθησης και έχουν τοπικό και πολύ-συμμετοχικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι συνήθως στη 
διοργάνωση συμμετέχουν ως και 30 εταίροι υπό την καθοδήγηση συνήθως ενός τοπικού κέντρου 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Και η Φινλανδία αναφέρεται επίσης στον πολύ-συμμετοχικό χαρακτήρα της 
ετήσιας εβδομάδας δια βίου μάθησης και προσανατολισμού που διοργανώνει. Στην περίπτωσή της, 
στη διοργάνωση συμμετέχουν δώδεκα περίπου κεντρικά όργανα, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικές 
αρχές, αντιπρόσωποι εταιρειών και κοινωνικοί εταίροι. Αν και η κάθε εκστρατεία είναι ένα μοναδικό 
γεγονός από άποψη θεματολογίας και εφαρμογής της, πάντοτε περιλαμβάνουν προωθητικές 
δραστηριότητες που εκτυλίσσονται ανά την επικράτεια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εβδομάδες 
εκπαίδευσης ενηλίκων κάποιες φορές επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες θεματικές και ως εκ τούτου 
έχουν στοχευμένο και όχι τόσο γενικό χαρακτήρα. Αυτή ήταν και η περίπτωση των εβδομάδων 
ενήλικων εκπαιδευόμενων του 2013 και 2014 στη Δανία, που εστίαζαν ειδικά σε προγράμματα 
ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων. 

Παράλληλα με τις εβδομάδες ενηλίκων (ή δια βίου μάθησης), οι χώρες αναφέρουν και άλλες 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης που λαμβάνουν χώρα ανά τακτές περιόδους. Το Ινστιτούτο της Σλοβενίας για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE) διεξάγει μια ετήσια διοργάνωση γνωστή ως «Βραβεία για την 
Προώθηση της Μάθησης και Γνώσης για Ενήλικες» που φέρνει στο επίκεντρο άτομα, ομάδες ή ιδρύματα 
που κατάφεραν και ξεχώρισαν με τα επιτεύγματά τους στον τομέα της δια βίου μάθησης. Μεταξύ του 
1997 και του 2003, το ίδρυμα απένειμε σχεδόν 200 βραβεία. Επιπλέον, από το 2007 και μετά, το SIAE 
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ηγείται μιας επιπλέον πρωτοβουλίας με την ονομασία «Προσέλκυση Προτύπων» χρησιμοποιώντας τις 
ίδιες αρχές προώθησης της δια βίου μάθησης μέσω ξεχωριστών ατομικών ιστοριών. 

Οι εκστρατείες ενημέρωσης επικεντρώνονται, επίσης, συχνά σε συγκεκριμένα τμήματα του τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. Τέτοιες δραστηριότητες διεξάγονται συνήθως όταν οι κεντρικές 
αρχές εισάγουν ένα νέο τύπο πρόβλεψης παροχής δια βίου μάθησης. Αυτή ήταν η περίπτωση στην 
Πολωνία, όπου μεταξύ του 2011 και 2012, οι κεντρικές αρχές διεξήγαγαν μια εκστρατεία στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζοντας τα νέα μαθήματα κατάρτισης που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης του συστήματος ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση). Μια παρόμοια 
πρωτοβουλία έλαβε χώρα στην Ισπανία, όπου διεξήχθη πρόσφατα μια εκστρατεία εθνικής εμβέλειας 
που ήταν επικεντρωμένη στην προώθηση νέων ευκαιριών αναγνώρισης της επαγγελματικής 
εμπειρίας, σε εθνικό επίπεδο. Πέρα από τα νεοεισαχθέντα προγράμματα, οι εκστρατείες που 
εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων επιτυγχάνουν επίσης την ενημέρωση 
του κοινού για προβλέψεις παροχής με ιστορία ετών. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, οι κεντρικές αρχές 
στηρίζουν μια ιδιαίτερη ετήσια διοργάνωση γνωστή ως «Ημέρα του Λαϊκού Λυκείου» κατά τη διάρκεια 
της οποίας μπορεί κανείς να επισκεφθεί λαϊκά λύκεια και να ενημερωθεί σχετικά με τις προβλέψεις 
παροχής τους. Η περιφέρεια των Βρυξελλών στο Βέλγιο πρόσφατα, μέσω μιας εφάπαξ ενημερωτικής 
εκστρατείας, πέτυχε την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις μακροχρόνιες προβλέψεις παροχής 
στο εν λόγω πεδίο. Η εκστρατεία διεξήχθη το 2014 με αφορμή την 20η επέτειο του ιδρύματος Bruxelles 
Formation που επικεντρώνεται στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης για την αγορά εργασίας. Στο 
πλαίσιο της εκστρατείας, χρησιμοποιήθηκε η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το Διαδίκτυο και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  

Εκστρατεί ες που σ τοχεύουν σ ε συγκεκριμένες δεξ ιότητες,  πληθυσμιακές ομάδες και  
ενδιαφερόμενα μέρη.  

Κάποιες εκστρατείες έχουν έντονα στοχοποιημένο χαρακτήρα, καθώς επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένες δεξιότητες, πληθυσμιακές ομάδες και ενδιαφερόμενα μέρη. 

Μεταξύ των εκστρατειών στόχευσης συγκεκριμένων δεξιοτήτων, ανήκει και η εθνική εκστρατεία που 
διεξήγαγε το Λουξεμβούργο το 2013, η οποία εστίαζε σε διάφορες βασικές δεξιότητες, και πιο 
συγκεκριμένα στον αλφαβητισμό, τον αριθμητισμό και τις ΤΠΕ. Η εκστρατεία περιελάμβανε τη διανομή 
καρτών, την εγκαινίαση μιας δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής για πληροφόρηση σχετικά με 
προσφερόμενα μαθήματα και την προβολή ιστότοπου παροχής πληροφοριών μέσω μηνυμάτων 
κειμένου, εικόνας, αλλά και οπτικοακουστικής μορφής. 

Πολλές χώρες έχουν εφαρμόσει πρωτοβουλίες που εστιάζουν αποκλειστικά στον αλφαβητισμό (η 
Γαλλική και Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Κροατία, η 
Αυστρία και η Τουρκία). Μεταξύ αυτών, η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου οργανώνει μια ετήσια 
«εβδομάδα αλφαβητισμού» και δημιούργησε, επίσης, το 2014, την πλατφόρμα ΤΠΕ «Αυξάνοντας τα 
επίπεδα αλφαβητισμού». Η τελευταία αποτελεί έναν κόμβο για οποιονδήποτε αναζητά πληροφορίες ή 
βοήθεια σχετικά με θέματα αλφαβητισμού. Η Αυστρία επίσης αναφέρει πρωτοβουλίες σχετικά με 
δραστηριότητες προβολής εκτός δομής που απευθύνονται σε άτομα με λειτουργικές δυσκολίες 
αλφαβητισμού. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν την αφισοκόλληση σε δημόσιους χώρους και 
διαφημίσεις σε τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες που στοχεύουν στην κινητοποίηση ατόμων με 
προβλήματα αλφαβητισμού να επισκεφθούν κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να λάβουν καθοδήγηση 
σχετικά με τρόπους βελτίωση της κατάστασής τους. Από το 2004 και μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο 
(Σκωτία) διεξάγει μιας εθνικής εμβέλειας εκστρατεία (Το Μεγάλο Πλεονέκτημα) για την ενθάρρυνση 
των ενηλίκων να βελτιώσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής. Στο πλαίσιο της 
εκστρατείας περιλαμβάνονται: συγκεκριμένος ιστότοπος, διάφορες διαφημιστικές ενέργειες και μια 
τηλεφωνική γραμμή βοήθειας. Το 2012, η Γερμανία εγκαινίασε μια εκστρατεία με στόχο την 
ενημέρωση του γενικού κοινού σχετικά με το θέμα του λειτουργικού αλφαβητισμού. Στη Γαλλία, το 
2013, ο Πρωθυπουργός ανακήρυξε τον αγώνα κατά του αλφαβητισμού ως εθνική προτεραιότητα 
(Grande cause nationale) για το συγκεκριμένο έτος. Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν εκστρατεία στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τύπος και τηλεόραση) για την ενημέρωση και την 
κινητοποίηση διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Η Ιρλανδία παρέχει περαιτέρω παραδείγματα 
δραστηριοτήτων που εστιάζουν στον αλφαβητισμό, μεταξύ των οποίων πολλές τηλεοπτικές και 
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διαφημιστικές εκστρατείες που στοχεύουν στην ενημέρωση τόσο για τις υπηρεσίες αλφαβητισμού 
ενηλίκων όσο και για το θέμα του αναλφαβητισμού στους ενήλικες. Οι περισσότερες από τις εν λόγω 
δραστηριότητες σχεδιάστηκαν από ένα κεντρικού επιπέδου όργανο που εξειδικεύεται στον 
αλφαβητισμό των ενηλίκων (τον Εθνικό Οργανισμό Αλφαβητισμού Ενηλίκων – NALA). 

Στενά συνδεδεμένες με τις εκστρατείες για τον αλφαβητισμό είναι και οι πρωτοβουλίες που εστιάζουν 
στην εκμάθηση της τοπικής γλώσσας από τον πληθυσμό των μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτών των 
πρωτοβουλιών, το 2014, η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου διεξήγαγε μια εκστρατεία για την 
προώθηση της εκμάθησης της Ολλανδικής σε άτυπα μαθησιακά πλαίσια. 

Υπάρχουν επίσης εκστρατείες που εστιάζουν σε δεξιότητες ΤΠΕ. Για παράδειγμα, η Φλαμανδική 
Κοινότητα του Βελγίου διεξάγει μια ετήσια ψηφιακή εβδομάδα. Αυτή η διοργάνωση, που προωθείται 
ευρέως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δίνει σε ενήλικες τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε 
διάφορες τοπικές μαθησιακές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και η τεχνογνωσία χρησιμοποίησης 
ψηφιακών συσκευών, λογισμικού και του Διαδικτύου. Επιπλέον, το 2014, η ίδια περιφέρεια του Βελγίου 
διεξήγαγε μεμονωμένη εκστρατεία που επικεντρωνόταν στη χρήση του Διαδικτύου από μεγαλύτερης 
ηλικίας άτομα. Η Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης σχεδιάσει εκστρατείες που στοχεύουν 
στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ενήλικου πληθυσμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
ότι και στις δύο περιπτώσεις, η μεθοδολογία περιλαμβάνει μια προσέγγιση δημιουργίας τοπικών δικτύων 
υποδομής (δηλαδή της εκπαίδευσης ατόμων της τοπικής κοινωνίας για να αναλάβουν το ρόλο του 
μέντορα). Πιο συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εκστρατεία ενθαρρύνει όσους διαθέτουν υψηλού 
επιπέδου ικανότητες να βοηθήσουν μέλη της οικογένειας, φίλους, συναδέλφους, πελάτες ή άτομα της 
κοινότητάς τους γενικά να εξελίξουν τις βασικές τους δεξιότητες ως προς τη χρήση του διαδικτύου. Η 
Ουγγαρία, στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ πρότζεκτ, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 
αποτελούμενο από 800 μέντορες. Είναι υπεύθυνοι για την προσέλκυση και ενθάρρυνση ατόμων να 
εγγραφούν σε μαθήματα ΤΠΕ και ξένων γλωσσών στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ 
πρότζεκτ. Μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2012 και του Ιανουαρίου του 2014, γύρω στα 100.000 άτομα 
ξεκίνησαν σε κάποιο από τα χρηματοδοτούμενα από το πρότζεκτ μαθήματα. 

Προχωρώντας από τις δραστηριότητες προβολής των «βασικών δεξιοτήτων» σε άλλους τύπους 
στοχευμένων μέτρων προβολής, η Ισλανδία αναφέρει μια εθνική εκστρατεία που διεξάγεται από το 2014 
και μετά, με στόχευση στα άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων. Η εκστρατεία στοχεύει να καθοδηγήσει 
άτομα της συγκεκριμένης ομάδας προς τους διάφορους τύπους διαθέσιμων προβλέψεων παροχής 
(εκπαιδευτικά προγράμματα όπως επίσης και δυνατότητα επικύρωσης παλαιότερα αποκτηθείσας 
γνώσης) μέσω των οποίων θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν τις πιστοποιήσεις τους. 

Πολλές χώρες εστιάζουν, επίσης, τις στοχευμένες προσπάθειές τους στους άνεργους, ενημερώνοντας 
τους για διαθέσιμες μαθησιακές ευκαιρίες. Το 2013, για παράδειγμα, η περιφέρεια των Βρυξελλών στο 
Βέλγιο διεξήγαγε μια εκστρατεία με χρήση πολλαπλών τύπων μαζικής ενημέρωσης, με εστίαση στους 
νέους άνεργους με στόχο να αυξήσει τα κίνητρά τους για παρακολούθηση κάποιου προγράμματος 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Περιελάμβανε διαφημίσεις σε οχήματα μαζικής συγκοινωνίας όπως επίσης 
και μαζική διανομή πληροφοριακών φυλλαδίων. 

Πέρα από τους εκπαιδευόμενους, τα στοχευμένα μέτρα μπορεί επίσης να εστιάζουν στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Το Βέλγιο παρέχει ένα ενδιαφέρον τέτοιου τύπου παράδειγμα. Εδώ, το 
ινστιτούτο Bruxelles Formation, που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση άνεργων που 
αναζητούν εργασία, διεξήγαγε μια μιντιακή και υπαίθρια εκστρατεία το 2013 με στόχο την παρότρυνση 
των εργοδοτών να προσλάβουν άτομα που είχαν παρακολουθήσει κάποιο από τα προσφερόμενα 
προγράμματα του ινστιτούτου. 

Αποτ ιμώντας την αποτελεσματικότητα της  ενημέρωσης και  των δραστηριοτήτων  προβολής  

Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της ενημέρωσης και των δραστηριοτήτων προβολής είναι 
δύσκολο εγχείρημα. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο ακολουθητέας πολιτικής της ΕΕ «Πρόβλεψη 
παροχής Βασικών Δεξιοτήτων για Ενήλικες: Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ακολουθητέας Πολιτικής 
και Πρακτικής (GHK, 2010), «η αποτίμηση των προωθητικών ενεργειών πάει πέρα από τα ποσοτικά 
μέτρα, στην κατανόηση του ότι οι δραστηριότητες προβολής απαιτούν χρόνο, ίσως απαιτηθεί χρόνος 
έως την εμφάνιση των αποτελεσμάτων και είναι ιδιαίτερα μεθοδική εργασία» (ό.α., σελ. 20). Πράγματι, 
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στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη, οι περισσότερες χώρες δήλωσαν ότι δεν 
αποτιμούν την επίδραση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και προβολής εκτός δομών στη συμμετοχή 
συγκεκριμένων ομάδων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Μεταξύ των χωρών που έχουν αναφέρει τη διεξαγωγή αποτίμησης της επίδρασης των εκστρατειών, η 
Πορτογαλία δηλώνει ότι παρά τις εκστρατείες που συνόδευαν την Πρωτοβουλία Νέων Ευκαιριών (για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία, βλέπε EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη 
2011a, σελ. 28-29), οι πιο ευάλωτες ομάδες, και κυρίως τα άτομα χωρίς πιστοποιήσεις και οι μεγαλύτερης 
ηλικίας εργάτες, δεν επωφελούνταν στο έπακρο από τις ευκαιρίες που προσέφερε το σχήμα. 

Μερικές άλλες χώρες ή περιφέρειες χωρών αναφέρονται επίσης σε αποτελέσματα των αποτιμήσεών 
τους. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνουν την επίδραση σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Στην 
περιφέρεια των Βρυξελλών στο Βέλγιο, για παράδειγμα, το ίδρυμα Bruxelles Formation, έχοντας 
πρόσφατα διεξάγει διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής εκτός δομών (για περισσότερες 
λεπτομέρειες, βλέπε πιο πάνω), παρατήρησε αύξηση στον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα του όπως επίσης και αύξηση του αριθμού αυτών που εγγράφονται για παρακολούθηση 
κάποιου προγράμματος κατάρτισης. Καθώς το ινστιτούτο επικεντρώνεται στην παροχή 
προγραμμάτων για την αγορά εργασίας, οι περισσότεροι εξ αυτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
του είναι άνεργοι. Η Πολωνία αναφέρεται επίσης στη θετική επίδραση της εκστρατείας του 2012 για 
την προώθηση της μεταρρύθμισης του εθνικού συστήματος επαγγελματικής και συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε πιο πάνω). Η εκστρατεία είχε ως 
αποτέλεσμα την επιτυχή εγγραφή των πρώτων συμμετεχόντων στις νέες μορφές συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (CVET). 

Η Μάλτα και η Ισλανδία δεν παρέχουν αποτελέσματα αποτιμήσεων, αλλά αναφέρουν ότι οι κεντρικές 
αρχές τους, συλλέγουν δεδομένα που θα μπορούσαν να καταστήσουν εφικτή τη διεξαγωγή 
αποτίμησης της επίδρασης των εκστρατειών. Στη Μάλτα, για παράδειγμα, η Γενική Διεύθυνση Δια 
Βίου Μάθησης διεξάγει έρευνες μεταξύ των συμμετεχόντων σε προγράμματα που παραδίδονται από 
την αρχή αυτή. Οι έρευνες περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με την τρόπο ενημέρωσης για την 
εκπαιδευτική δραστηριότητα που επέλεξαν. Ωστόσο, τα δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για την 
εξέταση πιθανής σύνδεσης μεταξύ της συμμετοχής σε κάποιο πρόγραμμα και των δραστηριοτήτων 
προβολής εκτός δομών.  

Υπάρχουν επίσης και περισσότερο γενικές αποτιμήσεις. Αυτές συνήθως σχετίζονται με 
δραστηριότητες ενημέρωσης ή προβολής εκτός δομών που επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Για παράδειγμα, στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, κάθε μια από τις διαφορετικές 
ετήσιες εκστρατείες που περιγράφονται πιο πάνω υπόκεινται σε αποτίμηση, επιτρέποντας την 
περαιτέρω βελτίωση των μελλοντικών διοργανώσεων. Παρομοίως στη Σλοβενία, κάθε εβδομάδα δια 
βίου μάθησης (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε πιο πάνω) αποτιμάται με στόχο τη βελτίωση των 
διοργανώσεων που θα ακολουθήσουν.  

5.2. Αυξάνοντας τη συμμετοχή ενηλίκων στη δια βίου μάθηση μέσω της 
παροχής προσβάσιμων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
προσανατολισμού και εργαλείων αυτοβοήθειας 

Πέραν των δραστηριοτήτων προβολής, οι υπηρεσίες προσανατολισμού μπορούν επίσης να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση των ενηλίκων για συμμετοχή τους στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία καθορισμού 
μαθησιακών στόχων και επιδιωκόμενης προόδου, την εύρεση των κατάλληλων επιλογών εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και τη χάραξη πορείας προς την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Επιπλέον, οι 
«αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφόρησης, προσανατολισμού και συμβουλευτικής μπορούν να 
συμβάλουν στη δημιουργία ενός προσβάσιμου μαθησιακού περιβάλλοντος, στη στήριξη της μάθησης 
σε όλες της ηλικίες και σε ένα ευρύ καταστατικό πλαίσιο, και στη χειραφέτηση των πολιτών ώστε να 
μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους μαθησιακά και εργασιακά θέματα» (ΟΟΣΑ 2010, σελ. 86). 
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Ένα γλωσσάρι που συνέταξε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής Δια Βίου Προσανατολισμού (ELGPN) (3) 
προσδιορίζει την προσανατολισμό ως υποβοήθηση ατόμων στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Ο προσανατολισμός μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται με διαφορετικά μέσα. Σήμερα, οι παραδοσιακές υπηρεσίες 
προσανατολισμού από φυσικά πρόσωπα συχνά υποστηρίζονται από την τεχνολογία. Κάτι που είναι 
συνυφασμένο με τις έννοιες του ηλεκτρονικού προσανατολισμού, του διαδικτυακού προσανατολισμού, ή 
του προσανατολισμού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν εργαλεία αυτο-αξιολόγησης που συμπληρώνουν αυτά που παρέχονται κατά την άμεση 
φυσική επαφή με κάποιον σύμβουλο προσανατολισμού. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι 
συνομιλίες με τη χρήση του διαδικτύου, τα μηνύματα στο κινητό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στη διαδικασία προσανατολισμού. Ωστόσο, όπως επισημαίνει μια 
πρόσφατη έρευνα του Cedefop, «παρά την εύκολη πρόσβαση και την πληθώρα πληροφοριών, το κοινό 
συχνά χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου επαγγελματία για να μπορέσει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει 
σωστά τις πληροφορίες» (Cedefop 2011, σ. 61). Με άλλα λόγια, αν και τα εργαλεία αυτο-βοήθειας 
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών προσανατολισμού, δεν απευθύνονται 
αναγκαστικά σε όλους και θα έπρεπε να συνοδεύονται από μια πιο δομημένη φυσική προσέγγιση μεταξύ 
του χρήστη των υπηρεσιών και του υπαλλήλου που παρέχει την καθοδήγηση (ό.α.). 

Η παρούσα ενότητα που ερευνά τις προσβάσιμες σε ενήλικες υπηρεσίες προσανατολισμού, χωρίζεται 
σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει σχετικά στατιστικά δεδομένα, μελετώντας τη χρήση των 
υπηρεσιών προσανατολισμού από τους Ευρωπαίους πολίτες. Η δεύτερη εξετάζει τις δημόσια 
επιχορηγούμενες υπηρεσίες προσανατολισμού που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες 
περιλαμβάνουν τους ενήλικες στις ομάδες-στόχους τους. Το τελευταίο μέρος εστιάζει σε εργαλεία αυτο-
καθοδηγούμενης αναζήτησης, και συγκεκριμένα στις βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με 
δημόσια στήριξη και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες προσβάσιμες σε 
ενήλικες. 

5.2.1. Χρήση των υπηρεσιών προσανατολισμού από τους ευρωπαίους πολίτες 
Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014b) εξέτασε τη χρήση των 
υπηρεσιών προσανατολισμού από τους ευρωπαίους πολίτες, εξετάζοντας ειδικότερα τις υπηρεσίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού (υπηρεσίες δηλαδή που συνήθως περιλαμβάνουν στοιχεία 
προσανατολισμού σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση). 

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε από άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω να υποδείξουν το κατά πόσον 
είχαν ποτέ χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού (σχεδιάγραμμα 5.4). 
Κατά μέσο όρο, στις ευρωπαϊκές χώρες, περίπου το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων στην έρευνα 
έδωσε θετική απάντηση. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Η Δανία (55%), 
η Σουηδία (47%), η Γερμανία (40%) και η Ιρλανδία (37%) είναι οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά 
ατόμων που είχαν χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού. Στον 
αντίποδα, βρίσκονται χώρες όπου ένα μικρό μόνο ποσοστό είχε χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία 
προσανατολισμού τέτοιου τύπου, και συγκεκριμένα η Βουλγαρία (3%), η Ουγγαρία (3%), η Ιταλία και η 
Σλοβακία (6% και οι δύο). 

Η έρευνα επίσης ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είχε κάποιος 
χρησιμοποιήσει ποτέ κάποια υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού, που μπορούσε να είναι είτε 
λόγω αδυναμίας πρόσβασης ή για κάποιο άλλο λόγο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αδυναμία πρόσβασης 
παρατηρείται συχνότερα στην Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. 

Επιπλέον, η έρευνα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με περισσότερο λεπτομερή χαρακτηριστικά των 
ερωτηθέντων, και συγκεκριμένα την ηλικία, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και την κατηγορία 
απασχόλησης. Αν και το μέγεθος του πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα δεν επιτρέπει την 
ανάλυση των δεδομένων κατά χώρα, είναι πιθανή η εξέταση γενικών προτύπων ανά το σύνολο των 
χωρών της ΕΕ. 
                                                      
(3) Η ELGPN είναι μια πλατφόρμα για συνεργασία ως προς την πολιτική προσανατολισμού στους τομείς εκπαίδευσης και 

απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Μπορεί να το συμβουλευτεί κανείς το γλωσσάρι που έχει εκπονήσει 
στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.elgpn.eu/glossary/glossary (προσπελάστηκε: 27 Ιανουαρίου 2015). 

http://www.elgpn.eu/glossary/glossary
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Σχεδιάγραμμα 5.4: Χρήση υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού από άτομα άνω των 15, 2014 

 

 
Έχει χρησιμοποιήσει κάποια 
υπηρεσία επαγγελματικού 
προσανατολισμού 

 

Δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ  
κάποια υπηρεσία επαγγελματικού 
προσανατολισμού– αδυναμία 
πρόσβασης 

 
Δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ κάποια 
υπηρεσία επαγγελματικού 
προσανατολισμού – άλλος λόγος 

  

% EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

Χρήση Υπηρεσίας 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού 

24 17 3 15 55 40 14 37 14 23 31 16 6 22 15 10 25 

Μη χρήση- αδυναμία 
πρόσβασης 45 49 65 45 17 30 23 39 58 52 50 49 75 53 28 36 52 

Μη χρήση- άλλος λόγος 29 33 26 39 27 29 59 22 26 24 18 33 14 21 54 45 22 
 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
Χρήση Υπηρεσίας 
Επαγγελματικού 
προσανατολισμού 

3 24 31 33 15 13 14 16 6 17 47 27  : : : : 

Μη χρήση- αδυναμία 
πρόσβασης 55 26 29 32 42 59 30 27 61 25 19 39  : : : : 

Μη χρήση- άλλος λόγος 40 47 39 34 38 26 49 54 31 53 33 31  : : : : 

Πηγή: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 417 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014b). 

Eπεξηγηματικές σημειώσεις 
Εντός του πλαισίου της Έρευνας Ευρωβαρόμετρο 417 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 b), ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα να απαντήσουν στην ερώτηση (Ερώτηση QB18): «Έχετε ποτέ χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία επαγγελματικού 
προσανατολισμού;» Οι δυνατές απαντήσεις ήταν οι ακόλουθες: «Ναι», «Όχι, δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης σε κάποια 
υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού», «Όχι, για άλλο λόγο», «Δε γνωρίζω». 
Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα: 27.998. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από ή εκ μέρους κρατικών θεσμών [όπως τα σχολεία ή οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΟΑΕΔ)] αλλά και από 
ιδιωτικούς οργανισμούς, και ότι αυτό που γίνεται αντιληπτό με τον όρο «επαγγελματικός προσανατολισμός» από τους 
συμμετέχοντες, ίσως να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Επιπλέον, τα δεδομένα θα έπρεπε να ερμηνεύονται με προσοχή, 
δεδομένης της μεθοδολογίας της έρευνας και του σχετικά μικρού δείγματος για κάθε χώρα. Σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλα 
δεδομένα παρουσιάζονται στην έκθεση, οι απαντήσεις αναφέρονται σε μια μακροχρόνια περίοδο αναφοράς που ποικίλλει 
(«διάρκεια ζωής»), γεγονός στο οποίο οφείλονται οι αλλαγές στις ευκαιρίες και τις στάσεις σε μια περίοδο 50 ετών. Κατά 
συνέπεια, τα δεδομένα δεν αντιστοιχούν στη υφιστάμενη κατάσταση παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού ή τη σημερινή 
πρόθεση των ενηλίκων να επωφεληθούν εκ των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Όταν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανότερο να έχουν 
χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού οι νέοι και οι νέοι ενήλικες (15-
24) (36%) σε σχέση με άτομα που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή άτομα 
ηλικίας 25-39 (31%), 40-54 (27%) και 55+ (12%). Αυτό εξηγείται εν μέρει από τη σταδιακή 
ενσωμάτωση του επαγγελματικού προσανατολισμού στις παροχές των σχολείων (4) και των 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. 

Πράγματι, οι περισσότεροι συμμετέχοντες (61%) ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν κάποια υπηρεσία 
επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Και μεταξύ των φοιτητών που 
                                                      
(4) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικό προσανατολισμό στις παροχές των σχολείων, βλέπε Κεφάλαιο 5 

στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ EACEA/ Δίκτυο Ευρυδίκη/ Cedefop, 2014. 
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ερωτήθηκαν, το 37% δήλωσε ότι είχε χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα από την προοπτική των υψηλότερων εκπαιδευτικών επιτευγμάτων, 
γίνεται σαφές ότι άτομα που κατέχουν κάποιο πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης είναι πιθανότερο να 
έχουν χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού (33%) σε σχέση με όσους 
έχουν ολοκληρώσει στην καλύτερη περίπτωση την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (19%). Όσον αφορά τους συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει στην καλύτερη 
περίπτωση την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρατηρείται μια διαφορά μεταξύ όσων 
παρακολούθησαν γενική εκπαίδευση και όσων επέλεξαν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ΕΕΚ), με αυτούς της δεύτερης κατηγορίας να είναι πιθανότερο να έχουν χρησιμοποιήσει κάποια 
υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού (26% έναντι 17% της πρώτης κατηγορίας). 

Όσον αφορά τις κατηγορίες απασχόλησης, όσοι κατέχουν διευθυντικά πόστα είναι πιθανότερο να 
έχουν χρησιμοποιήσει επαγγελματικό προσανατολισμό (34%) σε σχέση με άλλες κατηγορίες 
εργαζομένων, και συγκεκριμένα άλλων διοικητικών υπαλλήλων (29%), χειρωνακτών εργατών (27%) ή 
αυτοαπασχολούμενων (19%). Μεταξύ των ερωτηθέντων ανέργων, το 33% είχε χρησιμοποιήσει 
κάποια υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ μεταξύ των ασχολούμενων με «οικιακές 
εργασίες» μόνο το 19% έδωσε την ίδια απάντηση. 

5.2.2. Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στις ευρωπαϊκές χώρες 
Στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη, ζητήθηκε από τις χώρες να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με ευρείας κλίμακας δημόσια επιχορηγούμενες υπηρεσίες προσανατολισμού 
που περιελάμβαναν τους ενήλικες στις ομάδες στόχευσής τους. Η συλλογή δεδομένων ζήτησε 
πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για όλους τους ενήλικες όπως επίσης και για 
υπηρεσίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες του ενήλικου πληθυσμού. Επιπλέον, ζητήθηκε 
από τις κεντρικές αρχές να αναφέρουν τον τρόπο αποτίμησης της επίδρασης αυτών των υπηρεσιών 
στη συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων ενήλικου πληθυσμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 
συμπεριλαμβανομένων και των ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων, των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, των μεταναστών και των ανέργων. 

Υπηρεσίες προσανατολισμού γ ια  ενήλικες που παρέχονται  από τ ι ς  δημόσ ιες υπηρεσίες  
απασχόλησης (ΔΥΑ)  

Στις περισσότερες χώρες, οι μόνες δημόσια επιχορηγούμενες υπηρεσίες επαγγελματικού 
προσανατολισμού προσβάσιμες σε ενήλικες είναι αυτές που λειτουργούν στο πλαίσιο των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ- αντίστοιχο ελληνικού ΟΑΕΔ) (Sultana and Watts, 2006). Οι ΔΥΑ είναι 
γενικά συνδεδεμένες με τέσσερις βασικές λειτουργίες, και συγκεκριμένα το ρόλο εργασιακού 
διαμεσολαβητή, την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας, τη διαχείριση προγραμμάτων 
προσαρμογής της αγοράς εργασίας, και τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας (Thuy, Hansen and Price, 
2001 παρατίθεται στο Sultana and Watts, 2006). Το τρίτο στοιχείο – τα προγράμματα προσαρμογής της 
αγοράς εργασίας – περιλαμβάνει προγράμματα υποβοήθησης αναζήτησης εργασίας, προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι υπηρεσίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού, που εμπίπτουν στην κατηγορία των προγραμμάτων υποβοήθησης 
αναζήτησης εργασίας, μπορεί να περιλαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια (π.χ. προγράμματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής), ομαδικές δραστηριότητες (π.χ. λέσχες εργασίας 
και εργαστήρια) και πρόβλεψη παροχή/ αυτοβοήθειας (ό.α.). 

Ενώ στις περισσότερες χώρες, οι ΔΥΑ είναι θεωρητικά προσβάσιμες σε όλους τους ενήλικες, στην 
πραγματικότητα, η πρόβλεψη παροχής που διασφαλίζουν – συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
προσανατολισμού – συχνά περιορίζεται στους ανέργους που αναζητούν εργασία. Αυτό ισχύει, κυρίως, 
για εξατομικευμένες υπηρεσίες προσωπικής μορφής (Sultana and Watts, 2006). Κατά συνέπεια, ο 
προσανατολισμός σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχεται στο πλαίσιο των ΔΥΑ, και η 
συνεπαγόμενη πρόβλεψη παροχής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στοχεύουν κυρίως 
στην ενσωμάτωση ή μετενσωμάτωση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι ΔΥΑ δύνανται 
επίσης να παρέχουν ενισχυμένη στήριξη προσανατολισμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων, 
μεταξύ των οποίων οι μακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία μετά από 
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άδεια μητρότητας, άτομα με αναπηρίες, εθνικές μειονότητες, νέοι χωρίς τυπικά προσόντα και 
εργασιακή εμπειρία, κλπ (Cedefop και Sultana, 2004). 

Παρά το γεγονός ότι οι ΔΥΑ επικεντρώνονται σε άνεργους που αναζητούν εργασία, συχνά παρέχουν 
εργαλεία και στήριξη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό έχει 
διευκολυνθεί από μια στροφή προς διαδικτυακές υπηρεσίες προσανατολισμού και τη δημιουργία 
εργαλείων αυτο-προσανατολισμού και αυτο-αξιολόγησης. Πράγματι, οι Sultana και Watts (2006) 
παρατηρούν σημαντική μετατόπιση προς υπηρεσίες αυτο-βοήθειας, και συγκεκριμένα, τη σημαντική 
επένδυση των χωρών στη δημιουργία, μετατροπή ή υιοθέτηση ΤΠΕ και λογισμικού που διευκολύνουν 
την αυτό-βοηθούμενη πρόσβαση σε πληροφορίες και προσανατολισμό σχετικά με τη σταδιοδρομία, 
την αγορά εργασίας και την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. Δίνουν τα ακόλουθα παραδείγματα: 

Η δημιουργία των πακέτων αυτο-εξερεύνησης και εξερεύνησης δυνατοτήτων σταδιοδρομίας (Αυστρία, Βέλγιο- VDAB, Εσθονία, 
Ιρλανδία, Λιθουανία), των βασισμένων στο διαδίκτυο υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας (Εσθονία, Ιρλανδία), η εγγραφή μέσω 
διαδικτύου, που ενσωματώνει τη δυνατότητα διαδικτυακής καταχώρησης του βιογραφικού σημειώματος (Δανία, Ιρλανδία, Μάλτα) ή 
τη δημιουργία ενός «προσωπικού μητρώου δεξιοτήτων» (Λουξεμβούργο). Κάποιες ΔΥΑ δίνουν επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα 
δημιουργίας του δικού τους τομέα, ώστε να μπορούν να «προωθήσουν» καλύτερα τον εαυτό τους (Ελλάδα, Κάτω Χώρες). Ένα 
ακόμη παράδειγμα είναι η χρήση της τεχνολογίας των τηλεφωνικών κέντρων, που ποικίλλει από μια απλή δωρεάν τηλεφωνική 
γραμμή για πρόσβαση σε πληροφορίες (Βέλγιο – VDAB, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία, 
Σλοβενία), ως μια πιο ουσιαστική χρήση της, όπως για παράδειγμα, για μια εξ αποστάσεως συνέντευξη συμβουλευτικής (Πολωνία, 
Σουηδία) (ό.α., σελ. 37). 

Κάποια επιπλέον παραδείγματα από τη συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη περιλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες του ιδρύματος Bruxelles Formation (Βέλγιο – περιφέρεια των Βρυξελλών) που παρέχει 
δύο τύπους υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού: έναν προσβάσιμο σε όλους τους ενήλικες 
που υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα (η υπηρεσία είναι γνωστή ως Bruxelles Formation 
Carrefour) και μια άλλη (την υπηρεσία που είναι γνωστή ως Bruxelles Formation Tremplin) που 
εστιάζει αποκλειστικά στις πιο ευάλωτες ομάδες ανέργων. Στη Βαλλονία (Βέλγιο), το ίδρυμα Forem 
έχει εφαρμόσει συγκρίσιμες υπηρεσίες. Ένα παρόμοιο σύστημα έχει δημιουργήσει η Φλαμανδική 
Κοινότητα του Βελγίου μέσω του ιδρύματος VDAB που παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες με αυτές του 
Bruxelles Formation και του Forem (βλέπε επίσης αναφορές στο VDAB στην παραπάνω παράθεση). 

Υπηρεσίες προσανατολισμού γ ια  ενήλικες που παρέχονται  εκτός του πλα ισίου των ΔΥΑ  

Η συλλογή πληροφοριών του Δικτύου Ευρυδίκη δείχνει ότι η πρόβλεψη παροχής δημόσια 
επιχορηγούμενων υπηρεσιών προσανατολισμού για ενήλικες εκτός των δομών των ΔΥΑ είναι 
περιορισμένη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Με άλλα λόγια, οι περισσότερες δε διαθέτουν 
υπηρεσία ουσιαστικού προσανατολισμού που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον κάθε ενήλικα που 
ζητά πληροφορίες για ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα 
σχετικής πρακτικής. 

Μεταξύ των χωρών που έχουν καθιερώσει υπηρεσίες εκπαιδευτικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού προσβάσιμων από όλους τους ενήλικες, κάποιες έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες 
που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον προσανατολισμό σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για 
παράδειγμα, το 2010, η Δανία εγκαθίδρυσε ένα δίκτυο 13 κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού 
γνωστά ως κέντρα VEU (Voksen- og EfterUddannelse) σε ρόλο «κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης» για 
την εκπαίδευση και κατάρτισης ενηλίκων. Πέραν του εξατομικευμένου προσανατολισμού ενηλίκων, 
παρέχουν επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής για τις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα ΜΜΕ- μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις) σχετικά με την πρόβλεψη παροχής ΕΕΚ. Στη Σλοβενία λειτουργεί δίκτυο 14 τοπικών 
κέντρων εκπαιδευτικού προσανατολισμού ενηλίκων εντός των δημόσιων εκπαιδευτικών οργανισμών 
ενηλίκων (ljudska univerza). Ο στόχος αυτών των κέντρων είναι διττός: Καταρχάς, στοχεύουν στην 
παροχή εκπαιδευτικού προσανατολισμού σε ενήλικες, κατά δεύτερον, στοχεύουν στην ενίσχυση της 
δικτύωσης μεταξύ των παρόχων εκπαίδευσης και προσανατολισμού ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο. Η 
Νορβηγία έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 36 κέντρων σταδιοδρομίας σε εθνικό επίπεδο που παρέχουν 
δωρεάν επαγγελματικό προσανατολισμό σε όλους όσους έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος ηλικίας. 
Πολλά από αυτά τα κέντρα συνεργάζονται με τοπικές επιχειρήσεις και επίσης εμπλέκονται στην 
οργάνωση της επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Την περίοδο μεταξύ 2013-2014, 
πέντε εξ αυτών συμμετείχαν σε πρότζεκτ που στόχευε στη δημιουργία ενός μοντέλου επαγγελματικού 
προσανατολισμού για μετανάστες. 
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 Η Γαλλία έχει δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο σύστημα προσανατολισμού για την επικύρωση της μη-
τυπικής και άτυπης μάθησης (VNIL). Αποτελείται από ένα δίκτυο τοποθεσιών που παρέχουν 
πληροφορίες για το σχήμα της VNIL με την ονομασία 'VAE' (validation des acquis de l'expérience), 
που επιτρέπει σε άτομα με εμπειρική μάθηση (μάθηση μέσω επαγγελματικής και εξω-επαγγελματικής 
εμπειρίας), να επικυρώσουν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους με απώτερο στόχο την 
απόκτηση μιας εθνικά αναγνωρισμένης πιστοποίησης. Η δημιουργία αυτού του δικτύου έχει σχέση με 
το γεγονός ότι οι κεντρικές αρχές της Γαλλίας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του VNIL. 
Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στην Πορτογαλία, όπου το πρώην δίκτυο «Κέντρα Νέας 
Ευκαιρίας» (Centros Novas Oportunidades) αντικαταστάθηκε πρόσφατα από ένα δίκτυο «Κέντρων 
Πιστοποίησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional 
– CQEP). Ωστόσο, τα εν λόγω κέντρα παρέχουν ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών σε σχέση με τη Γαλλία, 
και θα μπορούσαν να περιγραφούν ως «κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης» (βλέπε Ενότητα 5.3) Το δίκτυο 
CQEP βασίζεται σε δημόσια σχολεία, επαγγελματικά σχολεία, κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις, 
επιχειρηματικές ενώσεις και τοπικούς αναπτυξιακούς οργανισμούς. 

Η Ιρλανδία εφαρμόζει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ένα σχήμα προσανατολισμού γνωστό 
ως Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού Ενηλίκων (AEGI). Το σχήμα είναι σχεδιασμένο για 
στήριξη της πρόσβασης σε μια σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, και κυρίως αυτών που 
παρέχονται μέσω πλαισίων όπως το «Αλφαβητισμός Ενηλίκων», «Κοινοτική Εκπαίδευση», 
Πρωτοβουλία «Επιστροφή στην Εκπαίδευση» (BTEI) και το «Σχήμα Ευκαιριών Επαγγελματικής 
Κατάρτισης» (VTOS). Στόχος του AEGI είναι η παροχή υπηρεσιών προσανατολισμού σε ενήλικες και 
περιλαμβάνει εξατομικευμένη και ομαδική παροχή προσανατολισμού. Η υπηρεσία περιλαμβάνει 
προσωπικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό και καλύπτει το προπαρασκευαστικό 
στάδιο (που προηγείται της εισόδου), αυτό της εισόδου, αυτό της εξελικτικής πορείας και τέλος το 
στάδιο πριν την έξοδο. Το σχέδιο AEGI χρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Δεξιοτήτων μέσω τους SOLAS – την Αρχή Περαιτέρω Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – και παρέχεται 
από τα τοπικά Συμβούλια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ETBs). Το Εθνικό Κέντρο για 
Προσανατολισμό στην Εκπαίδευση (NCGE) – μια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Δεξιοτήτων – συντονίζει την ανάπτυξη του AEGI και παρέχει στήριξη και κατάρτισης για το προσωπικό 
προσανατολισμού. Η διαχείριση λειτουργίας της υπηρεσίας γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από την ETBs. 

Η στήριξη του προσανατολισμού μπορεί επίσης να απευθύνεται σε ενήλικες με χαμηλό επίπεδο 
βασικών δεξιοτήτων. Αυτού του τύπου η πρόβλεψη είναι κοινή για χώρες με ισχυρές δεσμεύσεις 
πολιτικής στον τομέα του αλφαβητισμού και των βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων (για περισσότερες 
λεπτομέρειες, βλέπε Κεφάλαιο 2). Για παράδειγμα, η Αυστρία έχει ιδρύσει ένα εξειδικευμένο ίδρυμα 
κεντρικού επιπέδου που παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμού σχετιζόμενες με τις βασικές δεξιότητες 
και τον αλφαβητισμό (Sequelae Beratungsstelle für Basisbildung und Alphabetisierung). Στη Γερμανία 
λειτουργεί μια υπηρεσία τηλεφωνικού προσανατολισμού που απευθύνεται σε άτομα που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα αλφαβητισμού. 

Πέρα από τις υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, κάποιες 
χώρες έχουν καθιερώσει υπηρεσίες προσανατολισμού προσβάσιμες σε όλους, μαθητές και φοιτητές 
πλήρους φοίτησης και εκπαιδευόμενους ενήλικες. Για παράδειγμα, το Λουξεμβούργο έχει ιδρύσει 
κέντρο προσανατολισμού, γνωστό ως Maison de l'orientation, που συνασπίζει πολλές δημόσιες 
υπηρεσίες προσανατολισμού, που τελούν υπό την αιγίδα διάφορων υπουργείων. Στη γερμανόφωνη 
κοινότητα του Βελγίου, η υπηρεσία κατάρτισης του υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη εκπαίδευση 
(Weiterbildungsdienst) παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική σε όλους όσους επιθυμούν 
πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, το 
Κέντρο Επαγγελματικού προσανατολισμού (Centrum kariérového poradenství), το οποίο υπάγεται στο 
Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες προσανατολισμού. 

Οι προσβάσιμες προς όλους υπηρεσίες προσανατολισμού μπορεί συχνά να χρησιμοποιούν εργαλεία 
ΤΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) εισήγαγε το 2012 την Εθνική Υπηρεσία 
Σταδιοδρομίας, αντικαθιστώντας και συνεχίζοντας πάνω στο έργο της προηγούμενης υπηρεσίας 
«Επόμενο Βήμα». Η Εθνική Υπηρεσία Σταδιοδρομίας παρέχει πληροφορίες και προσανατολισμό 
σχετικά με ευκαιρίες μάθησης, κατάρτισης και εργασίας μέσω του ιστότοπού της, μέσω μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και τηλεφωνικά. Παρόμοιες υπηρεσίες που βασίζονται σε εργαλεία 
ΤΠΕ λειτουργούν σε άλλα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ελλάδα έχει επίσης δημιουργήσει μια 
διαδραστική πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού ('e-stadiodromia.eoppep.gr'), που απευθύνεται 
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σε ενήλικες κάθε ηλικίας και παρέχει υπηρεσίες εξέλιξης σταδιοδρομίας όπως επίσης και πληροφορίες 
κινητικότητας (όπως ψηφιακά τεστ σταδιοδρομίας, ηλεκτρονική συμβουλευτική κλπ.) 

Τέλος, υπάρχουν επίσης διάφορες περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες σταδιοδρομίας 
σχετιζόμενες με τις υπηρεσίες προσανατολισμού. Αν και δεν καλύπτονται από την παρούσα έκθεση, 
πολλές χώρες ή περιφέρειες χωρών (μεταξύ των οποίων η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η 
Γερμανία και η Σουηδία) αναφέρθηκαν στο έργο τους. 

Αποτ ίμηση του  επίδρασης των  υπηρεσιών προσανατολισμού  

Οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού που δημιουργήθηκαν με δημόσιες επιχορηγήσεις 
υπόκεινται συχνά σε έλεγχο και αποτίμηση. Ωστόσο, οι χώρες σε γενικές γραμμές, συνήθως δεν 
αποτιμούν την επίδραση αυτών των υπηρεσιών στη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Οι αποτιμήσεις φαίνεται να εστιάζουν μάλλον σε άλλους στόχους, και κυρίως στην 
ενσωμάτωση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Αν και η έκταση της συλλογής δεδομένων του 
Δικτύου Ευρυδίκη δεν επιτρέπει την δημιουργία μιας σαφούς εικόνας με τα αποτελέσματα αποτίμησης 
των υπηρεσιών προσανατολισμού στις χώρες της Ευρώπης, ωστόσο δίνονται κάποια παραδείγματα. 

Στην Αυστρία, οι κεντρικές αρχές ανέθεσαν σε ινστιτούτα ερευνών τη διεξαγωγή αποτίμησης ενός 
προγράμματος του ESF, εξετάζοντας τη συμμετοχή των ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων και 
ενηλίκων με μεταναστευτικό ιστορικό στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό που 
παρασχέθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ενήλικες χαμηλών 
τυπικών προσόντων (αυτοί με ανώτερο επίπεδο την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 
αντιπροσώπευαν μόνο το 15% των συμμετεχόντων και όσοι είχαν μεταναστευτικό ιστορικό το 14%. 
Συνεπώς, τα άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων και οι μετανάστες είχαν χαμηλά ποσοστά 
εκπροσώπησής τους στο πρόγραμμα, σε σχέση με την πληθυσμιακή τους μερίδα (5). 

Η Γερμανία έχει διεξάγει πολλά ερευνητικά προγράμματα για την αποτίμηση της επίδρασης των 
υπηρεσιών προσανατολισμού που παρέχονται στο πλαίσιο των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης 
στην ενσωμάτωση των ανέργων στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα ενός εκ των προγραμμάτων 
αυτών (Boockmann, Osiander και Stops, 2014) υποδεικνύουν ότι η συχνή επαφή μεταξύ του 
υπεύθυνου απασχόλησης και του ανέργου φαίνεται να έχει θετική επίδραση στη μείωση της ανεργίας. 

Η συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη δείχνει ότι οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις αποτίμησης 
των υπηρεσιών προσανατολισμού ποικίλλουν. Η Σλοβενία, για παράδειγμα, έχει δημιουργήσει ένα 
σύστημα ελέγχου βασισμένο στις ΤΠΕ που ζητά πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση του κοινού 
όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών προσανατολισμού από τα 14 περιφερειακά κέντρα 
εκπαιδευτικού προσανατολισμού ενηλίκων (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εν λόγω 
κέντρα, βλέπε πληροφορίες που παρέχονται πιο πάνω στο κείμενο). Στη Νορβηγία, το 2012, ο 
οργανισμός δια βίου μάθησης (Vox) εξέδωσε αποτίμηση της επίδρασης του επαγγελματικού 
προσανατολισμού στους ενήλικες (Vox, 2012). Τα δεδομένα της αποτίμησης αποτελούνταν από δύο 
έρευνες και συνεντεύξεις ποιοτικής αποτίμησης με ενήλικες χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Vox διεξάγει, επίσης, τακτικά πληθυσμιακές έρευνες της τάξεως 
των 1.000 συμμετεχόντων, σχετικά με τις ανάγκες επαγγελματικού προσανατολισμού των 
συμμετεχόντων και το ενδιαφέρον τους για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 

5.2.3. Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες 
Πέρα από τη χρήση των υπηρεσιών προσανατολισμού που περιλαμβάνουν προσωπική επαφή με τον 
ενδιαφερόμενο, οι ενήλικες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν διάφορα εργαλεία αυτοβοήθειας 
που μπορούν να τους καθοδηγήσουν στις επιλογές τους σχετικά με τη σταδιοδρομία ή την εκπαίδευσή 
τους. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (ή διαδικτυακοί κατάλογοι μαθημάτων) που παρέχουν 
πληροφόρηση σχετικά με διαθέσιμες μαθησιακές ευκαιρίες είναι ένα εξ αυτών των εργαλείων. Αν και 
ως επιλογή δε φαίνεται να είναι δυνατή για όλους (η Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων δείχνει ότι 
οι περισσότεροι ενήλικες, και ιδίως τα άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων, δεν διεξάγουν αυτο-
κατευθυνόμενη έρευνα σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες, βλέπε σχεδιάγραμμα 5.2), μπορεί ωστόσο να 
αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφόρησης για ενήλικες που αναζητούν στοιχεία για μαθησιακές 
ευκαιρίες. Πράγματι, η Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων δείχνει πως οι ενήλικες που αναζητούν 
                                                      
(5) Το 2013, υπήρχαν 16,9% ατόμων χαμηλών τυπικών προσόντων μεταξύ του ενήλικου αυστριακού πληθυσμού (EU LFS). 

Τα άτομα με μεταναστευτικό ιστορικό αντιπροσώπευαν το 19,4% του πληθυσμού (Statistik Austria, 2014a). 
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πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες, συνήθως στρέφονται στο Διαδίκτυο (61%) (6). Υπό 
αυτή την οπτική, η συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη ζήτησε πληροφορίες σχετικά με την 
ύπαρξη ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων που να έχουν δημιουργηθεί με κρατική 
στήριξη και όπου οι ενήλικες μπορούν να βρουν στοιχεία σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες, μεταξύ των 
οποίων και μαθήματα και προγράμματα βασικών δεξιοτήτων που οδηγούν σε απόκτηση 
πιστοποιήσεων ενδιάμεσου επιπέδου. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα (σχεδιάγραμμα 5.5), περίπου οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
δημιουργήσει ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
μαθησιακές ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και μαθήματα και προγράμματα βασικών δεξιοτήτων που 
οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιήσεων ενδιάμεσου επιπέδου. Η δημιουργία τους συνήθως εμπίπτει 
στη δικαιοδοσία των ανώτερων εκπαιδευτικών αρχών. Μεταξύ των χωρών που αναφέρουν μια 
ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, οι περισσότερες έχουν δημιουργήσει βάσεις δεδομένων που 
περιλαμβάνουν προβλέψεις παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλες τις ηλικιακές ομάδες – νέους 
και ενήλικες (Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, Δανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, 
Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Τουρκία). Πέραν των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες συχνά παρέχουν πληροφόρηση και σχετικά με επαγγελματικό 
προσανατολισμό, επικύρωση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με 
τη δια βίου μάθηση. Μερικές χώρες ή περιφέρειες χωρών, έχουν δημιουργήσει ολοκληρωμένες βάσεις 
δεδομένων που επικεντρώνονται στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων (η γερμανόφωνη 
και η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Σλοβενία). Το 
Ινστιτούτο της Σλοβενίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (SIAE) έχει δημιουργήσει, για παράδειγμα, μια 
πλατφόρμα που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυπική αλλά και άτυπη πρόβλεψη παροχής για 
ενήλικες εκπαιδευόμενους. Το 2013/14, η πλατφόρμα περιελάμβανε περισσότερους από 200 πάροχους 
και 4.000 προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως προγράμματα που διεξήγαγαν ιδιωτικοί 
οργανισμοί αλλά επίσης και αυτά που παρείχαν σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά 
κέντρα. Όλα τα επίσημα αναγνωρισμένα προγράμματα (που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο 
Εμπειρογνωμόνων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων) περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα.  

Μεταξύ των χωρών που δε διαθέτουν ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τη δια βίου μάθηση – ή τη 
μάθηση ενηλίκων –, πολλές έχουν δημιουργήσει βάσεις δεδομένων που παρέχουν ενημέρωση σχετικά 
με μαθησιακές ευκαιρίες για άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο 
Γερμανικός Ομοσπονδιακός Οργανισμός Αλφαβητισμού έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων με 
πληροφορίες για σχετικές μαθησιακές ευκαιρίες στο χώρο του αλφαβητισμού και των βασικών 
δεξιοτήτων ενηλίκων. Επιπλέον, υπάρχει πύλη διαδικτυακής μάθησης του Γερμανικού Οργανισμού 
Εκπαιδευτικών Κέντρων Ενηλίκων (DVV), που επίσης προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης 
μαθημάτων. Η βάση δεδομένων καλύπτει όλα τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρουν 
μαθήματα αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων (γύρω στα 300 κέντρα) όπως επίσης και γύρω στους 
30 ακόμη παρόχους. Τα δεδομένα ενημερώνονται τακτικά. Σε περιφερειακό επίπεδο, επίσης, τα δίκτυα 
αλφαβητισμού του αντίστοιχου Länder παρέχουν κι αυτά πληροφόρηση σχετικά με μαθήματα 
αλφαβητισμού. Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στην Αυστρία, όπου βάση δεδομένων βασικών 
δεξιοτήτων του κεντρικού ιδρύματος προσανατολισμού και συμβουλευτικής σχετικά με θέματα βασικών 
δεξιοτήτων και αλφαβητισμού χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας. Περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με μαθήματα αλφαβητισμού ανά την επικράτεια, μαθήματα γερμανικής ως δεύτερης γλώσσας 
και αυτών που οδηγούν στην απόκτηση απολυτηρίου κατώτερης βαθμίδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(απολυτήριο γυμνασίου). Επιπλέον, υπάρχει επίσης ευρείας  

κλίμακας βάση δεδομένων για μαθήματα που παρέχονται εντός του πλαισίου των δημόσιων 
υπηρεσιών απασχόλησης. Τέλος, κάθε ομόσπονδο κράτος έχει τη δική του βάση δεδομένων που 
παρέχει πληροφόρηση σχετικά με μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων και προγράμματα δια βίου 
μάθησης στην εν λόγω περιφέρεια. Σε κάθε βάση δεδομένων, το επίπεδο παρεχόμενων λεπτομερειών 
σε σχέση με τα μαθήματα βασικών δεξιοτήτων ποικίλλει. 

                                                      
(6) Ο εργοδότης είναι η δεύτερη συνηθέστερη πηγή πληροφόρησης (30%), και ακολουθούν τα ιδρύματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (25%). Ένας στους πέντε ενήλικες (21%) συμβουλεύονται την οικογένεια, τους γείτονες ή τους συναδέλφους 
για πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες. Τέλος, τα άτομα που διεξάγουν αυτο-κατευθυνόμενη έρευνα, 
συμβουλεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (11%), τα βιβλία (11%) και τους παρόχους προσανατολισμού καριέρας 
(10%), αλλά οι τελευταίες πηγές πληροφόρησης χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά σε σχέση με τις προαναφερθείσες 
πηγές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τον ιστότοπο της Eurostat, διαδικτυακός κωδικός: trng_aes_187 
(Προσπελάστηκε: 24 Nοεμβρίου 2014). 
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Σχεδιάγραμμα 5.5: Διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με 
μαθησιακές ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και προγράμματα βασικών δεξιοτήτων και προγράμματα που οδηγούν 
σε ενδιάμεσου επιπέδου πιστοποιήσεις (ISCED 3-4) 2013/14 

 

  

 
Υπάρχει ολοκληρωμένη βάση 
δεδομένων για μαθησιακές ευκαιρίες 

 
Μη διαθέσιμη ολοκληρωμένη βάση 
δεδομένων για μαθησιακές ευκαιρίες 

  

Έχουν αναφερθεί 
παραδείγματα 
τμηματικών βάσεων 
δεδομένων 

 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη 

Λίστα ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων 

BE fr www.dorifor.be  LU http://www.lifelong-learning.lu/Accueil/fr  
BE de http://www.weiterbildungsdatenbank.be/default.aspx HU http://www.eletpalya.munka.hu/  
BE nl http://www.wordwatjewil.be/  PL http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/rynek-edukacji.html 
DK https://www.ug.dk/  SI  http://pregled.acs.si/ 
IE http://www.qualifax.ie/ FI  https://opintopolku.fi/wp/fi/ 
EL http://ploigos.eoppep.gr  SE  http://utbildningsinfo.se/ 
ES http://aprendealolargodelavida.es/  NO  http://utdanning.no/ 
LV http://www.niid.lv/ TR  http://www.hayatboyuogrenme.gov.tr/  
LT www.aikos.smm.lt    
Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη 

Eπεξηγηματική σημείωση 
Το σχεδιάγραμμα βασίζεται σε απαντήσεις που δόθηκαν στο ακόλουθο ερώτημα: «Στη χώρα σας, υπάρχει κάποια 
ολοκληρωμένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί με κρατική στήριξη και όπου οι ενήλικες μπορούν να βρουν 
πληροφορίες σχετικά με (σχετικές) μαθησιακές ευκαιρίες και συγκεκριμένα για προγράμματα ως τα επίπεδα ISCED 3/EQF 4, 
συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων βασικών δεξιοτήτων;» Οι χώρες που απάντησαν θετικά στο ερώτημα 
επισημαίνονται με σκούρο κόκκινο και η βάση δεδομένων που ανέφεραν παρατίθεται στον πίνακα κάτω από το σχεδιάγραμμα. 
Οι χώρες που απάντησαν αρνητικά επισημαίνονται με μπλε χρώμα. Κάποιες από αυτές ανέφεραν την ύπαρξη τμηματικών 
βάσεων δεδομένων. Μια ειδική γραφική απεικόνιση (διαγώνιες γραμμές) επισημαίνει αυτές τις χώρες. Αν μια χώρα έχει 
δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων, επιπλέον τμηματικές βάσεις που ίσως είναι διαθέσιμες στην 
επικράτειά της δεν υποδεικνύονται στο σχεδιάγραμμα. 

Σημείωση σχετικά με μεμονωμένη χώρα 
Βέλγιο(BE fr): Αν και το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων που αναφέρθηκε από τη Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου μπορεί να 
θεωρηθεί ολοκληρωμένο από την άποψη των διαφορετικών τύπων προβλέψεων παροχών που περιλαμβάνει, καλύπτει μόνο 
πρόβλεψη παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην περιφέρεια των Βρυξελλών. 

5.3. «Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης» ή ενσωματωμένη πρόβλεψη παροχής 
διαφορετικών υπηρεσιών δια βίου μάθησης 

Η ενσωματωμένη πρόβλεψη παροχής διαφορετικών υπηρεσιών δια βίου μάθησης έχει προσελκύσει σε 
μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Όταν γίνεται αναφορά σε αυτό το θέμα, 
τα έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής συνήθως χρησιμοποιούν τον όρο «κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης» 
που σε γενικές γραμμές σημαίνει την πρόβλεψη παροχής πολλαπλών υπηρεσιών σε μια μόνο τοποθεσία. 
Ωστόσο, εξειδικευμένες πηγές είναι πιθανόν να αποδίδουν πιο συγκεκριμένη σημασία στον όρο. 

Το Cedefop, όταν αναφέρεται στις παροχές εντός του πλαισίου των δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης (ΔΥΑ), ορίζει τα «κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης» ως σημεία «όπου το κοινό μπορεί πιο 

http://www.dorifor.be/
http://www.lifelong-learning.lu/Accueil/fr
http://www.weiterbildungsdatenbank.be/default.aspx
http://www.eletpalya.munka.hu/
http://www.wordwatjewil.be/
http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/rynek-edukacji.html
https://www.ug.dk/
http://pregled.acs.si/
http://www.qualifax.ie/
https://opintopolku.fi/wp/fi/
http://ploigos.eoppep.gr/
http://utbildningsinfo.se/
http://aprendealolargodelavida.es/
http://utdanning.no/
http://www.niid.lv/
http://www.hayatboyuogrenme.gov.tr/
http://www.aikos.smm.lt/
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άμεσα να έχει πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα υπηρεσιών των ΔΥΑ στο ίδιο σημείο» (Cedefop and 
Sultana 2004, σελ. 56). Η ίδια πηγή, όταν έδινε αυτό τον ορισμό, είχε προηγουμένως προσδιορίσει 
αρκετές χώρες, ή περιφέρειες εντός χωρών που παρέχουν μια σειρά δημόσιων υπηρεσιών 
απασχόλησης στο ίδιο σημείο (η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Δανία, η Γερμανία, η Ελλάδα, 
η Ισπανία, η Κύπρος, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισλανδία). 

Η συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη έδωσε μια πιο περιοριστική έννοια των «κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης», προσδιορίζοντάς τα ως δίκτυα δημόσια επιχορηγούμενων σημείων που 
ενσωματώνουν και παρέχουν τρεις διαφορετικές υπηρεσίες δια βίου μάθησης, και συγκεκριμένα, 
προσανατολισμό, επικύρωση μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης (VNIL) και την παροχή 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Η έρευνα δείχνει ότι σημεία που ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό, υπάρχουν σε μερικές μόνο 
χώρες. Στην Πορτογαλία, η έννοια του «κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης» αντιστοιχεί σε σημεία που 
είναι γνωστά ως «Κέντρα Πιστοποίησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης» που αντικατέστησαν 
πρόσφατα τα ως τότε «Κέντρα Νέας Ευκαιρίας». Όπως και τα προηγούμενα, τα νεο-συσταθέν δίκτυο 
ιδρυμάτων αναμένεται να παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμού, υπηρεσίες διδασκαλίας, όπως επίσης 
και υπηρεσίες επικύρωσης μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης. Στην Ισλανδία, τα «κέντρα 
ενιαίας εξυπηρέτησης» αντιστοιχούν στα 11 κέντρα δια βίου μάθησης που διαθέτουν επιμέρους 
κέντρα στις περισσότερες πόλεις ανά την επικράτεια. Παρέχουν προσανατολισμό, υπηρεσίες 
επικύρωσης, όπως επίσης και διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε Κεφάλαιο 3 
για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα που παρέχονται από τα εν λόγω κέντρα). 
Η Δανία επίσης, ανήκει εν μέρει σε αυτή την ομάδα χωρών καθώς, από το 2010, λειτουργεί εκεί δίκτυο 
13 κέντρων VEU, τα οποία υπάρχει η πρόθεση να λειτουργούν ως «κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης» 
όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Τα κέντρα παρέχουν προσανατολισμό σχετικά 
με τους διαφορετικούς τύπους διαθέσιμων προβλέψεων μαθησιακής παροχής, ενημέρωση σχετικά με 
την επικύρωση των μη-τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης κι έχουν επίσης τη δυνατότητα 
σχεδιασμού μιας εξατομικευμένης εκπαιδευτικής πορείας για άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων. 
Ωστόσο, τα κέντρα VEU δεν παρέχουν άμεσα μαθήματα ή υπηρεσίες VNIL. Ενδιαφέρουσες πρακτικές 
παρατηρούνται επίσης στα γαλλόφωνα τμήματα του Βελγίου, όπου πολλά δημόσια ιδρύματα που 
παρέχουν υπηρεσίες προσανατολισμού και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (μεταξύ των οποίων και τα Bruxelles Formation και Forem) έχουν συνασπισθεί σε 
κοινοπραξία ιδρυμάτων υπεύθυνη για την παροχή υπηρεσιών VNIL. 

Κάποιες χώρες αν και αναγνωρίζουν ότι δε διαθέτουν δίκτυο τύπου «κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης» 
που να ανταποκρίνεται στον ορισμό που χρησιμοποιείται από τη συλλογή δεδομένων του Δικτύου 
Ευρυδίκη, υποδεικνύουν, ωστόσο, κάποια στοιχεία σχετικής πρακτικής. Κάποιες από αυτές αναφέρονται 
σε πιλοτικά πρότζεκτ δοκιμαστικής λειτουργίας «κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης». Η Δημοκρατία της 
Τσεχίας, για παράδειγμα, μεταξύ του 2009 και του 2013, διεξήγαγε εθνικό πρότζεκτ μετατροπής των 
σχολείων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κέντρα δια βίου μάθησης που θα παρείχαν 
διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και μη-τυπικά προγράμματα, προσανατολισμό και επικύρωση 
προηγούμενης αποκτηθείσας γνώσης. Άλλο ένα πιλοτικό πρότζεκτ διεξήχθη μεταξύ του 2013 και 2014 
στη Σλοβενία, όπου 15 δημόσιοι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων επιλέχθηκαν μέσω δημόσιου 
διαγωνισμού (υποβολής προσφορών) να συμμετάσχουν σε πιλοτικές διαδικασίες ελέγχου για την 
επικύρωση των ικανοτήτων- κλειδιών των ενηλίκων. Η Πολωνία επίσης αναφέρει σχετικές πιλοτικές 
πρωτοβουλίες, σε συγκεκριμένα πρότζεκτ για την ενσωμάτωση υπηρεσιών προσανατολισμού στην 
πρόβλεψη παροχής των ιδρυμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη Λετονία διεξάγονται 
πρωτοβουλίες με απώτερο στόχο τη δημιουργία δικτύου «κέντρων ικανοτήτων ΕΕΚ», που σημαίνει ότι 
τα ιδρύματα που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ξεκινούν να παρέχουν και 
επιπλέον υπηρεσίες, και συγκεκριμένα επαγγελματικό προσανατολισμό και επικύρωση επαγγελματικών 
ικανοτήτων που αποκτήθηκαν εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης. Το 2014, 12 ιδρύματα ΕΕΚ 
είχαν αποκτήσει το καθεστώς «κέντρου ικανοτήτων ΕΕΚ». 

Κάποιες άλλες χώρες αναφέρουν ότι δε διαθέτουν εξειδικευμένο θεσμικό δίκτυο «κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης», αλλά ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην επικράτειά τους συχνά 
παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όχι όμως αναγκαστικά όλες τις υπηρεσίες στις οποίες 
αναφέρεται η έρευνα. Το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα αναφέρει ότι όλοι οι διαπιστευμένοι από το 
υπουργείο πάροχοι γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων πέραν των προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ενημέρωση και προσανατολισμό. Επιπλέον, στην 
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ίδια χώρα, διάφορες υπηρεσίες δια βίου μάθησης είναι επίσης κοινές και για τη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ), ειδικά όσον αφορά προγράμματα που 
απευθύνονται σε νέους. Η Μάλτα διευκρινίζει ότι η πρόβλεψη παροχής του Κολλεγίου Τεχνών 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Μάλτας (MCAST) – όπου οι ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν 
διάφορα μαθήματα τυπικής και άτυπης μορφής – δεν περιλαμβάνει μόνο προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, αλλά επίσης και υπηρεσίες προσανατολισμού. Επιπλέον, εν μέρει καλύπτει και 
υπηρεσίες επικύρωσης προηγούμενης αποκτηθείσας μάθησης, και κυρίως πρότερης μη-τυπικής 
μάθησης, η οποία συνήθως ελέγχεται μέσω συνέντευξης με τον ενήλικο εκπαιδευόμενο. Στην 
Ιρλανδία, κάποια τοπικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν δημιουργήσει μια ενιαία προσέγγιση των 
υπηρεσιών όπου αξιολογούν τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου και παρέχουν εξατομικευμένο 
εκπαιδευτικό πλάνο. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα εντοπιστούν, το πλάνο μπορεί να περιλαμβάνει 
προγράμματα που παρέχονται από το κέντρο και υπηρεσίες προσανατολισμού. 

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι στον εν λόγω τομέα, θα μπορούσαν να σημειωθούν περαιτέρω εξελίξεις 
στο άμεσο μέλλον. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Αυστρία αναφέρει ότι θα ήταν δυνατή η ίδρυση ενός δικτύου 
«κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης» άπαξ τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα επικύρωσης μυ-τυπικής και 
άτυπης μάθησης. Σύμφωνα με τη στρατηγική της για τη δια βίου μάθηση (Στρατηγική Δια Βίου 
Μάθησης Αυστρία – LLL 2020), αυτό λογικά θα μπορούσε να υλοποιηθεί ως το 2015. Ωστόσο, πρέπει 
να σημειωθεί ότι ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα επικύρωσης δε σημαίνει αναγκαστικά και την 
ύπαρξη θεσμικού δικτύου που παρέχει ενσωματωμένες υπηρεσίες δια βίου μάθησης. Η Γαλλία, για 
παράδειγμα, ήδη διαθέτει ένα στέρεα εδραιωμένο σύστημα επικύρωσης, αλλά δεν έχει ωστόσο 
δημιουργήσει ακόμη δίκτυο που θα παρείχε υπηρεσίες επικύρωσης από κοινού με προσανατολισμό 
και παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, αναμένεται ότι ένα τέτοιου τύπου 
θεσμικό δίκτυο θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων στο σύστημα 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ). 

Συμπεράσματα 

Το παρόν κεφάλαιο εξέτασε τις δραστηριότητες προβολής εκτός δομών και τις υπηρεσίες προσανατολισμού 
που απευθύνονται στους ενήλικους εκπαιδευόμενους. Ξεκινώντας από τις δραστηριότητες προβολής εκτός 
δομών της εκπαίδευσης, η ανάλυση εστίασε αρχικά στο πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα οι εν 
λόγω δραστηριότητες. Βασισμένη σε αποτελέσματα της Έρευνας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES), 
έδειξε ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων που δε συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης δε δηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες. Σε όλες 
σχεδόν τις χώρες, η έλλειψη ενδιαφέροντος εκφράζεται περισσότερο από ενήλικες με εκπαιδευτικά 
επιτεύγματα χαμηλότερα της ανώτερης εκπαίδευσης παρά από άτομα που έχουν ολοκληρώσει σπουδές 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό υποδεικνύει ότι άτομα με χαμηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα όχι μόνο 
είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με 
όσους διαθέτουν πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης (όπως αναλύθηκε και στο Κεφάλαιο 1), αλλά και ότι το 
εκπεφρασμένο ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε κάποια οργανωμένη μορφή μάθησης είναι χαμηλότερο 
σε σύγκριση με ενήλικες με επιτεύγματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα AES δείχνει επίσης ότι γύρω 
στα τρία τέταρτα των ενηλίκων στην ΕΕ δεν αναζητά πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες. Σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες, άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων είναι λιγότερο πιθανό να 
αναζητήσουν πληροφορίες για μαθησιακές ευκαιρίες σε σχέση με άτομα υψηλότερων εκπαιδευτικών 
επιτευγμάτων. 

Η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δια βίου μάθηση και η περιορισμένη αυτο-καθοδηγούμενη αναζήτηση 
μαθησιακών ευκαιριών υποδεικνύουν την ανάγκη για προσπάθεια προσέγγισης των ενηλίκων ή να καταστεί 
δυνατή η συνεργασία τους για την δημιουργία νέων προβλέψεων παροχής προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους. Οι κεντρικές αρχές φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη παρέμβασής τους. 
Πράγματι, η συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη δείχνει ότι όλες σχεδόν οι χώρες διεξήγαγαν 
πρόσφατα σημαντικές εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής εκτός δομών. Η έρευνα επίσης υποδεικνύει ότι 
οι μορφές και οι προσεγγίσεις αυτών των πρωτοβουλιών ποικίλλουν. Μπορεί να εκτείνονται από γενικές 
εθνικής εμβέλειας εκστρατείες για την προώθηση της μάθησης ενηλίκων ως εξειδικευμένες πρωτοβουλίες 
σχεδιασμένες για την προσέγγιση ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή τυπικών προσόντων. 
Ωστόσο, η πλειοψηφία των χωρών δεν προβαίνει σε αποτίμηση της επιρροής των δραστηριοτήτων προβολής 
εκτός δομών στη συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων (και κυρίως των ατόμων χαμηλών τυπικών προσόντων) 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσε να συμβάλει 
στην καλύτερη κατανόηση των διαθέσιμων μεθόδων και προσεγγίσεων για την αποτίμηση των 
δραστηριοτήτων προβολής. 
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Οι υπηρεσίες προσανατολισμού παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή των ενηλίκων σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι στις χώρες της 
ΕΕ, το ένα τέταρτο περίπου των πολιτών άνω των 15 ετών έχουν ήδη χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία 
επαγγελματικού προσανατολισμού, υπηρεσίες δηλαδή που συνήθως εμπεριέχουν στοιχεία 
προσανατολισμού εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα 
σε χώρα, που κυμαίνονται από περιπτώσεις όπου περίπου ο μισός πληθυσμός ηλικίας 15 και άνω, έχει ήδη 
χρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού, ως περιπτώσεις όπου το ίδιο ισχύει 
για το 10% του πληθυσμού. Σε πολλές χώρες, η αδυναμία πρόσβασης φαίνεται να αποτελεί τον κύριο λόγο 
μη χρησιμοποίησης των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιπλέον, συγκεκριμένες 
κατηγορίες του πληθυσμού – και ειδικότερα οι νέοι, άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών 
επιτευγμάτων, άτομα σε επαγγέλματα που απαιτούν ανώτερες κατηγορίες δεξιοτήτων και οι άνεργοι – είναι 
πιθανότερο να έχουν χρησιμοποιήσει τον προσανατολισμό σταδιοδρομίας σε σχέση με άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες. 

Οι άνεργοι που αναζητούν εργασία συνήθως αποτελούν τον κύριο στόχο των κρατικά επιχορηγούμενων 
παρεμβάσεων επαγγελματικού προσανατολισμού. Μεταξύ αυτών, ορισμένες κατηγορίες ίσως να τυγχάνουν 
επιπλέον στήριξης, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, όσοι επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά από γονεϊκή 
άδεια, άτομα με αναπηρίες, εθνικές μειονότητες, νέοι χωρίς τυπικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, 
κλπ. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (ΔΥΑ) έχουν επίσης επενδύσει στη δημιουργία εργαλείων για το 
ευρύ κοινό, και συγκεκριμένα εργαλείων υπηρεσιών διαδικτυακού προσανατολισμού και εργαλείων αυτο-
προσανατολισμού και αυτο-αξιολόγησης. Πέραν των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ΔΥΑ, είναι 
περιορισμένος στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ο δημόσια επιχορηγούμενος προσανατολισμός που 
είναι προσβάσιμος από τους ενήλικες. Με άλλα λόγια, οι περισσότερες χώρες, δε διαθέτουν δομημένη 
υπηρεσία προσανατολισμού που να μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε ενήλικας που αναζητά πληροφορίες 
σχετικά με ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί κάποια παραδείγματα τέτοιας 
πρακτικής που εστιάζουν είτε στον εκπαιδευτικό προσανατολισμό ή σε άλλες υπηρεσίες δια βίου 
προσανατολισμού, όπως η ενημέρωση σχετικά με την επικύρωση μη-τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης. 
Επιπλέον, κάποιες χώρες έχουν δημιουργήσει υπηρεσίες προσανατολισμού που απευθύνονται αποκλειστικά 
σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε επίπεδο αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων. Αυτού του 
τύπου η πρόβλεψη παροχής παρατηρείται κατά κύριο λόγο σε χώρες που έχουν προβεί σε σημαντικές 
δεσμεύσεις πολιτικής στον τομέα του αλφαβητισμού ενηλίκων. Πέραν των υπηρεσιών που απευθύνονται 
αποκλειστικά σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, υπάρχουν επίσης και υπηρεσίες προσανατολισμού προσβάσιμες 
σε όλους (μαθητές, νέους και ενήλικες). Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν είτε υπηρεσίες άμεσης φυσικής 
επαφής ή υπηρεσίες προσανατολισμού βασισμένες στις ΤΠΕ που χρησιμοποιούν διάφορες προσεγγίσεις, 
μεταξύ των οποίων και ιστότοπους, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, κλπ. 

Οι υπηρεσίες προσανατολισμού καριέρας που δημιουργήθηκαν με κρατική χρηματοδότηση, και 
ιδιαίτερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ΔΥΑ, συνήθως υπόκεινται σε διαδικασίες 
ελέγχου και αποτίμησης. Ωστόσο, οι χώρες σε γενικές γραμμές δεν αποτιμούν το βαθμό επιρροής 
αυτών των υπηρεσιών στη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι 
αποτιμήσεις εστιάζουν περισσότερο σε άλλους στόχους, και συγκεκριμένα, στην ενσωμάτωση των 
άνεργων που αναζητούν απασχόληση στην αγορά εργασίας. 

Οι διαδικτυακές βάσεις δεδομένων που παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες δια βίου μάθησης 
αποτελούν σημαντικό κομμάτι των στρατηγικών διεύρυνσης πρόσβασης. Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
δείχνει ότι οι ενήλικες που αναζητούν στοιχεία για μαθησιακές ευκαιρίες, συνήθως καταφεύγουν στο 
διαδίκτυο. Δώδεκα χώρες διαθέτουν ολοκληρωμένες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων όπου οι ενήλικες 
μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων και μαθημάτων 
που στοχεύουν στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση 
πιστοποιήσεων ενδιάμεσου επιπέδου. Ενώ ορισμένες βάσεις δεδομένων απευθύνονται σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, κάποιες άλλες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Από τις χώρες 
που δε διαθέτουν ολοκληρωμένη βάση δεδομένων δια βίου μάθησης – ή μάθησης ενηλίκων – πολλές έχουν 
δημιουργήσει βάσεις δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές ευκαιρίες για άτομα 
χαμηλών τυπικών προσόντων, αλλά υπάρχει μεταξύ τους διαφοροποίηση ως προς την έκταση των 
λεπτομερειών που παρέχουν σχετικά με μαθήματα βασικών δεξιοτήτων. 

Τέλος, εγείρεται το ζήτημα του ως πιο σημείο προχωρά η κάθε χώρα την ενσωμάτωση των διαφόρων 
υπηρεσιών δια βίου μάθησης. Από τη συλλογή δεδομένων του δικτύου Ευρυδίκη προκύπτει ότι τα 
δίκτυα κρατικά επιχορηγούμενων ιδρυμάτων που θα παρείχαν τρεις τύπους υπηρεσιών δια βίου 
μάθησης – και συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επικύρωση μη-τυπικής και 
άτυπης μάθησης και υπηρεσίες προσανατολισμού – είναι σπάνια. Ωστόσο, σε αρκετές χώρες, έχουν 
διενεργηθεί πιλοτικά πρότζεκτ δοκιμής των ενσωματωμένων προσεγγίσεων στη δια βίου μάθηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο πεδίο. Το 
παρόν κεφάλαιο στοχεύει να επισημάνει τρόπους χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων του 
δημοσίου για τη στήριξη των ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων και άλλων ομάδων των οποίων 
η έλλειψη δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων είναι, ίσως, ιδιαίτερα ανησυχητική. Το κεφάλαιο ξεκινά με μια 
αξιολόγηση των δεδομένων για να εξεταστεί σε τι βαθμό τα οικονομικά ζητήματα αποτελούν εμπόδιο 
για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στη συνέχεια αυτών των γενικών 
πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω πεδίο, η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τις διαφορετικές 
διευθετήσεις για τη χρηματοδότηση της δια βίου μάθησης. Με βάση την προτεινόμενη τυπολογία, η 
τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη προς τους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους – ειδικότερα σε αυτούς με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή καμία πιστοποίηση – 
καθώς και σε εργοδότες που παρέχουν μαθησιακές ευκαιρίες στις εν λόγω ομάδες- στόχους. 
Αναλύονται επίσης συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά κίνητρα για άλλες ευάλωτες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που επανεισάγονται στην αγορά εργασίας, των φυσικών ομιλητών 
άλλων γλωσσών πέραν την τοπικής γλώσσας, και των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων. 

6.1. Η χρηματοδότηση ως εμπόδιο για τη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση 

Όπως ήδη αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 4, οι ενήλικες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην εκπαίδευση 
και την κατάρτιση είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μια σειρά από εμπόδια και δυσκολίες. Όπως δείχνει 
και η Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (AES), συχνά πρέπει αν βρουν μια ισορροπία μεταξύ της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και των οικογενειακών τους υποχρεώσεων και/ ή του εργασιακού τους 
προγράμματος. Άλλο ένα εμπόδιο, που ήδη αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4, μπορεί να είναι η έλλειψη 
των προαπαιτούμενων, όπως για παράδειγμα, η έλλειψη των απαραίτητων πιστοποιητικών 
πρόσβασης σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ο κατάλογος των 
εμποδίων περιλαμβάνει επίσης άλλο ένα πιθανό εμπόδιο – τη χρηματοδότηση – το οποίο θα αναλυθεί 
στην παρούσα ενότητα. 

Το σχεδιάγραμμα 6.1 εξετάζει το ποσοστό ενηλίκων, κατά υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών 
επιτευγμάτων, που ανέφεραν ότι η χρηματοδότηση αποτελούσε εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε 
κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε εκείνους τους 
ενήλικες που δήλωσαν ότι η κατάρτιση ήταν πολύ ακριβή για τους ίδιους ή ότι δεν μπορούσαν να 
ανταπεξέλθουν οικονομικά. Παρατηρώντας το μέσο όρο της ΕΕ, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι 
αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων είναι αμελητέες. Πράγματι, κατά μέσο 
όρο, ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαιδευτικών επιτευγμάτων, περίπου 13% των ενηλίκων θεωρούν τη 
χρηματοδότηση ως εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ωστόσο, ο μέσος όρος κρύβει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται από χώρα σε 
χώρα. Και συγκεκριμένα, σε χώρες όπως η Εσθονία, η Ελλάδα και η Ιταλία, η χρηματοδότηση φαίνεται 
να είναι σημαντικό εμπόδιο για όλες τις ομάδες του ενήλικου πληθυσμού, ανεξαρτήτως πρότερων 
εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (20% και άνω των ενηλίκων δήλωσαν ότι η κατάρτιση ήταν πολύ ακριβή 
ή ότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά). Σε αντίθεση, στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη 
Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ισπανία, την Αυστρία και τη Σλοβακία, η μερίδα των ενηλίκων που 
θεωρεί τη χρηματοδότηση ως εμπόδιο είναι σχετικά μικρή (ως 10%). 

Όταν συγκρίνουμε ενήλικες με επίτευγμα κατώτερης δευτεροβάθμιας κλίμακας (στην καλύτερη 
περίπτωση) με αυτούς που έχουν αποκτήσει κάποια πιστοποίηση ενδιάμεσου επιπέδου (ISCED 3-4) 
ή πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης (ISCED 5-6), παρατηρεί κανείς ενδιαφέρουσες διαφορές μεταξύ των 
επιμέρους χωρών. Σε κάποιες χώρες – κυρίως στη Γερμανία, την Εσθονία, τις Κάτω Χώρες και τη 
Νορβηγία – τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων (κατώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στην καλύτερη περίπτωση, ISCED 0-2) φαίνεται να τους απασχολεί περισσότερο η 
δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε σχέση με ενήλικες με 
υψηλότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Από την άλλη, σε κάποιες άλλες χώρες, η χρηματοδότηση 
αναφέρεται από τους ερωτηθέντες με υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων ως πιο 
ουσιαστικό εμπόδιο σε σχέση με εκείνους με χαμηλότερα επίπεδα μάθησης. Για παράδειγμα, όταν 
συγκρίνουμε άτομα με πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης (ISCED 5-6) με εκείνους που έχουν 
ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην καλύτερη περίπτωση (ISCED 0-2), 
σημαντικά υψηλότερο ποσοστό των ενηλίκων της πρώτης ομάδας ανέφερε τη χρηματοδότηση ως 
εμπόδιο σε σχέση με εκείνους της δεύτερης ομάδας στη Μάλτα (13.5 % έναντι 4.7 %)στην Πορτογαλία 
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(11% έναντι 3,3%), αλλά επίσης στη Δανία (20,8% έναντι 9,6%), στην Πολωνία (18,2% έναντι 9,5%) 
και στο Βέλγιο (6,4% έναντι 3,4%). 

Για να κατανοήσουμε πλήρως το παραπάνω μοτίβο, θα ήταν απαραίτητη η διεξαγωγή μιας εκ βάθους 
ανάλυσης της γενικότερης κατάστασης στην κάθε χώρα. Και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη μια σειρά 
παραμέτρων, μεταξύ των οποίων το επίπεδο ζωής του πληθυσμού όπως επίσης και το ύψος των 
διδάκτρων και του κόστους κατάρτισης που σχετίζεται με συγκεκριμένα προγράμματα σε διαφορετικά 
επίπεδα πιστοποιήσεων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, ξεφεύγει από το πλαίσιο διερεύνησης της παρούσας 
έκθεσης. 

Σχεδιάγραμμα 6.1: Ενήλικες (25-64) που ανέφεραν πως η κατάρτιση ήταν πολύ ακριβή ή ότι οι ίδιοι δεν 
μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά (%), κατά υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών επιτευγμάτων, 2011 

 
 

 ISCED 0-2  ISCED 3-4  ISCED 5-6 
 

%  EU-28 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 
ISCED 0-2  13.3 3.4 7.0 9.1 9.6 18.3 27.9 8.1 26.3 6.1 10.8 : 22.8 16.7 15.3 19.7 9.3 
ISCED 3-4 13.4 4.2 9.6 7.6 11.4 12.9 21.5 10.3 31.3 7.8 11.0 : 21.8 15.9 18.9 19.6 13.3 
ISCED 5-6 13.0 6.4 8.9 6.9 20.8 12.0 21.6 7.9 25.8 6.3 13.4 : 21.5 14.9 21.6 17.9 14.4 
 HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK  IS LI NO TR 
ISCED 0-2 12.0 4.7 22.8 8.4 9.5 3.3 : 11.7 : 7.5 10.1 :  : : 12.5 : 
ISCED 3-4 11.8 8.8 17.7 6.6 15.4 8.5 : 12.1 4.7 11.5 9.8 :  : : 9.2 : 
ISCED 5-6 10.2 13.5 18.9 9.2 18.2 11.0 : 14.6 4.5 12.4 10.7 :  : : 8.8 : 

Πηγή: Eurostat (AES). Κωδικός διαδικτυακών δεδομένων: trng_aes_178 (Εξαγωγή δεδομένων: Δεκέμβριος 2014). 

Eπεξηγηματικές σημειώσεις 
EU-28: Κατά προσέγγιση. 
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στα πλαίσια της έρευνας AES να υποδείξουν όλα τα ισχύοντα εμπόδια μέσα από διάφορες 
προτεινόμενες επιλογές. Η χρηματοδότηση αναφέρθηκε ως ένα εξ αυτών. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εμποδίων και τη 
σχετική τους βαρύτητα βλέπε επεξηγηματική σημείωση που σχετίζεται με το σχεδιάγραμμα 4.1 στο Κεφάλαιο 4. 

Σημειώσεις για συγκεκριμένες χώρες 
Δανία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία και Νορβηγία: Χαμηλή αξιοπιστία σχετικά με το επίπεδο ISCED 0-2 
Μάλτα: Χαμηλή αξιοπιστία σχετικά με το επίπεδο ISCED 3-4 
Ρουμανία: Τα δεδομένα εξαιρέθηκαν από το δίκτυο Ευρυδίκη λόγω πιθανών θεμάτων αξιοπιστίας (για περισσότερες 
λεπτομέρειες, βλέπε Cedefop, προσερχόμενο). 

6.2. Μέσα χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση ενηλίκων 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο 
στη συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο, μια 
σειρά οργάνων επιμερισμού του κόστους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της 
οικονομικής επιβάρυνσης του ατόμου. Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να παράσχει μια γενική 
εικόνα του πεδίου, για να αναλύσει στη συνέχεια τα επιμέρους μέσα στη συνέχεια του κεφαλαίου. 
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Ένας τρόπος εξέτασης του θέματος είναι χρησιμοποιώντας την τυπολογία που προτείνεται από τον 
Schuetze (2007), που αναφέρεται σε εφτά κύρια μοντέλα χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης 
της δια βίου μάθησης. 

Σχεδιάγραμμα 6.2: Μοντέλα χρηματοδότησης της δια βίου μάθησης 

1. Κρατική χρηματοδότηση  

Μοντέλα 
χρηματοδότησης της 

δια βίου μάθησης 

 4. Ατομικό Δικαίωμα 
  

    
   5. Φοιτητικό δάνειο με αποπληρωμή 

που εξαρτάται από το εισόδημα 2. Χρηματοδότηση από τον 
εργοδότη 

  
   

   
6. Ατομικός λογαριασμός σπουδών 

   

3. Μη κρατική χρηματοδότηση 
   
  

7. Ατομικά δικαιώματα ανάληψης    

Πηγή: Βασισμένο στον Schuetze (2007), γραφική αναπαράσταση: Δίκτυο Ευρυδίκη 

Αρχικά, ως προς την πηγή χρηματοδότησης και το μηχανισμό συλλογής, ο Schuetze (ό.α.) εντοπίζει 
τρία μοντέλα χρηματοδότησης: 

1.  Κρατική χρηματοδότηση: το μοντέλο αναφέρεται στη χρηματοδότηση προς οργανισμούς που 
παρέχουν τυπικές ή άτυπες μαθησιακές δραστηριότητες. Αυτοί μπορεί να είναι εκπαιδευτικά 
ιδρύματα όπως επίσης και ιδιωτικοί μη-κερδοσκοπικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα πάροχοι 
που λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις. Εφόσον οι πόροι διανέμονται απευθείας στον 
οργανισμό που παρέχει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, το μοντέλο αυτό αναφέρεται επίσης και ως 
χρηματοδότηση παροχής. 

2. Χρηματοδότηση από τον εργοδότη: σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης είναι αυτός που 
χρηματοδοτεί τη σχετική με την εργασία παρεχόμενη κατάρτιση στους εργαζόμενους, στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται μαθήματα κατάρτισης στο χώρο εργασίας ή κατάρτισης εκτός 
χώρου εργασίας. 

3. Μη κρατική χρηματοδότηση: το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρεται σε συλλογική χρηματοδότηση 
που συνίσταται σε συνεισφορές είτε των εργοδοτών μόνο είτε των εργοδοτών από κοινού με 
τους εργαζόμενους, που μπορεί να συμπληρώνεται από δημόσια χρηματοδότηση. Η συλλογική 
χρηματοδότηση συνήθως χορηγείται μέσω αυτόνομων δημόσιων οργάνων και είναι 
σχεδιασμένη για την κάλυψη της ανάπτυξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με το αντικείμενο 
εργασίας. 

Επιπλέον, ο Schuetze (ό.ά.) διατυπώνει τέσσερα επιπλέον μοντέλα, όπου ο εκπαιδευόμενος είναι ο 
άμεσα ωφελούμενος. Αν και επωμίζεται και ο ίδιος/ η ίδια μέρος του κόστους της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, η συγχρηματοδότηση από δημόσιες πηγές καλύπτει τα υπόλοιπα έξοδα.  

4.  Ατομικό δικαίωμα: αναφέρεται σε σημαντικά σχήματα συγχρηματοδότησης που περιλαμβάνουν 
υποτροφίες, επιδόματα και επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας, τα οποία κυρίως καλύπτουν 
τα δίδακτρα των μαθημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καλυφθούν και έξοδα 
κατάρτισης πέραν των διδάκτρων, όπως η στέγαση ή τα έξοδα μετακίνησης. Οι επιστροφές 
φόρου για το κόστος είναι άλλη μια μορφή συγχρηματοδότησης που εμπίπτει σε αυτή την 
κατηγορία. Ωστόσο, ακολουθούν συγκεκριμένη λογική. Ενώ το ατομικό δικαίωμα συνήθως 
απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα, από την περίπτωση της επιστροφής φόρων μπορούν να 
επωφεληθούν και κάποιοι εργοδότες.  

5. Φοιτητικά δάνεια με αποπληρωμή υπό όρους εισοδήματος: στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου 
συγχρηματοδότησης, οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν την αποπληρωμή των χρημάτων που 
δανείστηκαν μόνο αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και αφού 
έχουν ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο μισθολογικό όριο. 
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6. Ατομικοί λογαριασμοί σπουδών: σε αυτή την περίπτωση, οι εκπαιδευόμενοι αποταμιεύουν 
χρήματα για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε έναν λογαριασμό ο οποίος πριμοδοτείται από μια 
συνεισφορά των δημόσιων αρχών.  

7. Ατομικά δικαιώματα ανάληψης: το εν λόγω μοντέλο αναφέρεται σε συγχρηματοδότηση που 
καλύπτει όχι μόνο τις σχετιζόμενες με τη μάθηση, αλλά επίσης και με την εργασία 
δραστηριότητες, μέσω ενός συστήματος στο οποίο ο εκπαιδευόμενος έχει το δικαίωμα να 
διατηρήσει το εισόδημα και την κοινωνική του ασφάλιση ενώ απέχει από την εργασία. Ένα 
παράδειγμα ιδιωτικών δικαιωμάτων κατάρτισης είναι η εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών.  

Πέρα από την παραπάνω κατηγοριοποίηση των διευθετήσεων χρηματοδότησης και 
συγχρηματοδότησης για την δια βίου μάθηση, έχουν υπάρξει και άλλες προσεγγίσεις ως προς την 
κατηγοριοποίηση αυτών των διευθετήσεων χρηματοδότησης. Πράγματι, δεν υπάρχει μια μοναδική 
καθολική προσέγγιση και όλες τους έχουν τις δικές τους αιτιολογήσεις αλλά και τους περιορισμούς τους. 

6.3. Στοχευμένες διευθετήσεις χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης 

6.3.1. Χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε 
ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων και σε άλλες συγκεκριμένες ομάδες: γενική 
ανάλυση 

Η δημόσια χρηματοδότηση ή το μοντέλο κρατικής χρηματοδότησης (βλέπε Ενότητα 6.2) παίζει 
σημαντικό ρόλο στην παροχή μαθησιακών ευκαιριών σε ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων και σε 
άλλες ομάδες που ίσως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σύμφωνα με τη συλλογή πληροφοριών του δικτύου Ευρυδίκη, όλες οι 
χώρες παρέχουν κρατική επιχορήγηση τουλάχιστον σε μερικά προγράμματα προσβάσιμα σε ενήλικες 
που επιθυμούν να βελτιωθούν ως προς τον αλφαβητισμό ή τις βασικές τους δεξιότητες ή σε όσους 
εγκατέλειψαν το εκπαιδευτικό σύστημα με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή χωρίς πιστοποίηση (για μια 
επισκόπηση των σχετικών δημόσια επιχορηγούμενων προγραμμάτων, βλέπε Κεφάλαιο 3 της παρούσας 
έκθεσης όπως επίσης και το Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/Δίκτυο Ευρυδίκη, 2015). Σε κάποιες 
περιπτώσεις, τα προγράμματα διεξάγονται στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης και σε ιδρύματα 
κατάρτισης (π.χ. σχολεία) και λαμβάνουν συστηματικές κρατικές επιχορηγήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, 
τα προγράμματα διεξάγονται από εγκεκριμένους παρόχους (συχνά μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί) οι 
οποίοι επίσης λαμβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις συστηματικά (όπως για παράδειγμα τα κέντρα βασικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων και τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου). Μια 
άλλη προσέγγιση είναι να δοθεί η δυνατότητα σε διάφορους ιδιωτικούς μη-κερδοσκοπικούς αλλά και 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς να κάνουν αίτηση για δημόσια χρηματοδότηση εφόσον παρέχουν 
προγράμματα που πληρούν συγκεκριμένα προκαθορισμένα πρότυπα και κριτήρια. Στις περισσότερες 
χώρες, αυτού του τύπου η διευθέτηση είναι συνηθισμένη για τη χρηματοδότηση μαθημάτων που 
υπάγονται στο πλαίσιο των «ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας» (ALMP) που περιλαμβάνουν 
μαθήματα «βασικών δεξιοτήτων» όπως οι ΤΠΕ, ο αλφαβητισμός ή ο αριθμητισμός. Ωστόσο, αυτή η 
διευθέτηση συνηθίζεται επίσης και εκτός των σχημάτων ALMP. 

Όταν χρησιμοποιείται κάποια από τις παραπάνω προσεγγίσεις, μπορεί να απαιτείται ή και όχι η 
συγχρηματοδότηση των διδάκτρων από τον εκπαιδευόμενο. Όπως φαίνεται και στην περιγραφή των 
35 συστημάτων «η Εκπαίδευση και η Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Προγράμματα για τη 
Βελτίωση των Επιδόσεων στις Βασικές Δεξιότητες» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ EACEA/Δίκτυο Ευρυδίκη, 
2015), τα προγράμματα αλφαβητισμού και βασικών δεξιοτήτων συνήθως παρέχονται δωρεάν για τους 
συμμετέχοντες. Το ίδιο ισχύει συχνά και για προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποιήσεις ενδιάμεσου 
επιπέδου, και ιδίως στις περιπτώσεις που παρέχονται σε δημόσια ιδρύματα. Ωστόσο, σε κάποιες 
περιπτώσεις, οι εκπαιδευόμενοι ίσως χρειαστεί να πληρώσουν δίδακτρα, τα οποία ποικίλουν από 
πρόγραμμα σε πρόγραμμα και συχνά επίσης και από πάροχο σε πάροχο.  

Σε συνέχεια των προηγουμένων, ο βαθμός στον οποίο οι χώρες επιχορηγούν άμεσα τα προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων και τους παρόχους τους είναι πιθανό να επηρεάζει το βαθμό διαθεσιμότητας 
συγχρηματοδοτικών μέσων, τα οποία περιγράφηκαν στην Ενότητα 6.2. Με άλλα λόγια, οι χώρες που 
διασφαλίζουν μια ουσιαστική παροχή δωρεάν προγραμμάτων (ή προγραμμάτων που λαμβάνουν 
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σημαντική κρατική χρηματοδότηση) μπορεί να δίνουν λιγότερη έμφαση σε συγχρηματοδοτικά μέσα 
θεωρώντας ότι οι εκπαιδευόμενοι θα βρουν κάποια κατάλληλη προσφορά που δεν απαιτεί καθόλου (ή 
απαιτεί περιορισμένη μόνο) οικονομική συμβολή. 

Αν και θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διαπίστωση μιας άμεσης σχέσης μεταξύ της ύπαρξης 
μέσων συγχρηματοδότησης και του βαθμού προσφοράς δωρεάν προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης εκ μέρους του κράτους, γι’ αυτό θα απαιτούνταν, ωστόσο, σημαντική έρευνα που ξεπερνά 
τα όρια της παρούσας έκθεσης. Επιπλέον, κάτι τέτοιο θα παρέβλεπε το γεγονός ότι η κρατικά 
χρηματοδοτούμενη παροχή είναι ένα μόνο κομμάτι όλων των διαθέσιμων ευκαιριών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης της αγοράς. Πράγματι, οι ενήλικες – συμπεριλαμβανομένων αυτών που στερούνται 
βασικών δεξιοτήτων ή ατόμων με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή καθόλου πιστοποιήσεις – μπορεί 
να ενδιαφέρονται για προγράμματα που δεν τυγχάνουν κρατικής χρηματοδότησης. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα μέσα συγχρηματοδότησης μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της οικονομικής 
επιβάρυνσης του εκπαιδευόμενου. 

Αν και αναγνωρίζεται η σημασία των συστηματικών κρατικών επιχορηγήσεων σε παρόχους και 
προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων και άλλες ευάλωτες ομάδες, 
η επόμενη υποενότητα θα επικεντρωθεί σε μέσα χρηματοδότησης που είναι επίσης πιθανό να 
συμβάλουν στη διεύρυνση της πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες για τις πιο ευάλωτες ομάδες 
εκπαιδευόμενων. Και πιο συγκεκριμένα, η ενότητα 6.3.2 θα εξετάσει τις διευθετήσεις 
συγχρηματοδότησης στις οποίες έγινε αναφορά προηγουμένως (βλέπε Ενότητα 6.2), και 
συγκεκριμένα το ατομικό δικαίωμα (υποτροφίες, επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας και φοιτητικά 
επιδόματα), τα φοιτητικά δάνεια και την εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών. Αποσκοπεί στη 
χαρτογράφηση των οργάνων συγχρηματοδότησης που έχουν στοχευμένο χαρακτήρα, παρέχοντας 
συγκεκριμένα κίνητρα για τους ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων και άλλες ευάλωτες ομάδες. Η 
Ενότητα 6.3.3 θα εξετάσει συγκεκριμένα το κομμάτι που σχετίζεται με τους εργοδότες, διερευνώντας 
τα σχήματα κρατικής συγχρηματοδότησης που τους ενθαρρύνουν στο να επενδύσουν στην κατάρτιση 
των εργαζομένων τους. Η εν λόγω ενότητα θα εστιάσει κυρίως στα οικονομικά κίνητρα για να 
επενδύσουν οι εργοδότες σε δεξιότητες και πιστοποιήσεις για εργαζομένους χαμηλών τυπικών 
προσόντων και άλλων ευάλωτων ομάδων.  

6.3.2. Μέσα συγχρηματοδότησης που απευθύνονται σε ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων 
και άλλες συγκεκριμένες ομάδες 

Ανά την Ευρώπη, οι δημόσιες αρχές έχουν δημιουργήσει μια ποικιλία οικονομικών σχημάτων για τη 
στήριξη των ενηλίκων που επιθυμούν να επιστρέψουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η 
παρούσα ενότητα σκοπεύει να προσδιορίσει τις χώρες που προσφέρουν συγχρηματοδοτικά σχήματα 
που απευθύνονται σε ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων, ή χαμηλού επιπέδου ή χωρίς καθόλου 
πιστοποιήσεις. Για την ανάλυση χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές πηγές: η συλλογή δεδομένων του 
δικτύου Ευρυδίκη που διεξήχθη σε σχέση με την παρούσα έκθεση και η βάση δεδομένων Cedefop 
σχετικά με τη χρηματοδότηση των ενήλικων εκπαιδευομένων. Η τελευταία παρέχει πληροφόρηση 
σχετικά με σχήματα διαμοιρασμού κόστους στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου ένα σχήμα διαμοιρασμού 
κόστους αναφέρεται σε μηχανισμούς συλλογής ή διανομής μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η 
χρηματοδότηση των ενήλικων εκπαιδευομένων (1).  

Το σχεδιάγραμμα 6.3 δείχνει ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν τουλάχιστον κάποια χρηματοδοτικά μέσα για 
τη στήριξη των ενηλίκων που επιθυμούν είτε να επιστρέψουν στην επίσημη εκπαίδευση και κατάρτιση 
ή να συμμετάσχουν σε μη-τυπικά μαθήματα. Μπορεί να έχουν γενικότερο χαρακτήρα, που σημαίνει ότι 
οι ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων μπορούν να επωφεληθούν από την προσφερόμενη 
οικονομική στήριξη, ωστόσο, δε συγκαταλέγονται μεταξύ των συγκεκριμένων ομάδων που δικαιούνται 
                                                      
(1) Μπορεί κανείς να συμβουλευθεί τη βάση δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.Cedefop.europa.eu/FinancingAdultLearning/ (Προσπελάστηκε: 30 Ιανουαρίου 2015). Περιλαμβάνει 
πληροφορίες για όλα τα κράτη μέλη πλην της Κροατία. Αναφέρεται στην περίοδο 2010-2013 – προβλέπεται ανανέωση 
των δεδομένων για το 2015/16. Τα περισσότερα σχήματα που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων έχουν 
ενσωματωμένο διαμοιρασμό κόστους (μεταξύ κυβέρνησης, εταιρειών και μεμονωμένων ατόμων) εξ ορισμού. Η βάση 
δεδομένων περιλαμβάνει σχήματα που απευθύνονται σε ενήλικες άνω των 25 ετών, που είναι είτε η μόνη ομάδα που 
δικαιούται τη χρηματική στήριξη ή μία μεταξύ και άλλων ομάδων. Δεν περιλαμβάνονται σχήματα που απευθύνονται 
μόνο σε υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. 

http://www.cedefop.europa.eu/FinancingAdultLearning/
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προνομιακής μεταχείρισης. Με άλλα λόγια, τα μέσα αυτά στηρίζουν επί ίσης βάσης όλους τους 
ενήλικες εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη 
Γαλλία, για παράδειγμα, το ατομικό δικαίωμα στην κατάρτιση (droit individual à la formation) 2 
αναφέρεται σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως επιπέδου πιστοποιήσεων ή δεξιοτήτων. Άλλο 
ένα παράδειγμα είναι το εκπαιδευτικό επίδομα ενηλίκων (Aikuiskoulutustukea) που παρέχει η 
Φινλανδία, το οποίο χορηγείται στον κάθε ενήλικα που επιθυμεί να σπουδάσει για την απόκτηση μιας 
αναγνωρισμένης πιστοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή να παρακολουθήσει 
μαθήματα περαιτέρω επαγγελματικής ή συνεχιζόμενης κατάρτισης που οργανώνονται από κάποιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Φινλανδίας υπό κρατική επίβλεψη. 

Τέσσερις χώρες ή περιφέρειες χωρών αναφέρουν την ύπαρξη χρηματοδοτικών σχημάτων σε εθνικό ή 
κεντρικό επίπεδο που στοχεύουν συγκεκριμένα στη στήριξη ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων 
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλέπε σχεδιάγραμμα 
6.3). Πρόκειται για τη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, τη Δανία, την Ισπανία και τη Σουηδία.  

Σχεδιάγραμμα 6.3: Μέσα συγχρηματοδότησης για τη στήριξη της συμμετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση, 2013/14 
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Μέσα συγχρηματοδότησης με 
προνομιακή μεταχείριση ή 
στοχευμένη στήριξη άλλων 
συγκεκριμένων ομάδων 

 

Κανένα όργανο συγχρηματοδότησης 
με προνομιακή μεταχείριση ή 
στοχευμένη στήριξη ενηλίκων 
χαμηλών τυπικών προσόντων και/ ή 
άλλων συγκεκριμένων ομάδων. 
Ωστόσο υπάρχουν γενικά μέσα 
συγχρηματοδότησης 

 Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Πηγή:Δίκτυο Ευρυδίκη και Cedefop.  

Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Τα μέσα συγχρηματοδότησης που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιάγραμμα είναι τα ατομικά δικαιώματα (υποτροφίες, επιδόματα 
και επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας), τα δάνεια και οι εκπαιδευτικές άδειες μετ’ αποδοχών. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι τα 
ίδια τα άτομα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μέσο συγχρηματοδότησης στο οποίο γίνεται αναφορά στο 
σχεδιάγραμμα, βλέπε Πίνακα 1 και Πίνακα 2 στο Παράρτημα 2. 
Για τον ορισμό του όρου «ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων», βλέπε το Γλωσσάρι. 
Όταν γίνεται αναφορά σε «άλλες συγκεκριμένες ομάδες», το σχεδιάγραμμα αναφέρεται σε άνεργους που αναζητούν εργασία, μη 
φυσικούς ομιλητές της τοπικής γλώσσας και/ ή μεγαλύτερης ηλικίας απασχολούμενους (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε 
Πίνακα 2 στο Παράρτημα 2). 
Η κατηγορία «συγχρηματοδοτικά μέσα με προνομιακή μεταχείριση ή στοχευμένη στήριξη των ενηλίκων χαμηλών τυπικών 
προσόντων» δεν περιλαμβάνει σχήματα όπου οι ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία 
«άλλων συγκεκριμένων ομάδων» (π.χ. άνεργοι χαμηλών τυπικών προσόντων που αναζητούν εργασία) είναι η μόνη ομάδα που 
δικαιούται την οικονομική στήριξη. Αυτές οι περιπτώσεις καλύπτονται από την κατηγορία «συγχρηματοδοτικά μέσα με 
προνομιακή μεταχείριση ή στοχευμένη στήριξη άλλων συγκεκριμένων ομάδων». 
Η συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη ήταν η κύρια πηγή δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε. Έγινε και προσφυγή στη 
βάση δεδομένων του Cedefop για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενηλίκων ως επιπλέον πηγή. Όταν κάποιο 
συγχρηματοδοτικό μέσον δεν αναφερόταν στα συλλεχθέντα δεδομένα από τις Εθνικές Μονάδες του Δικτύου Ευρυδίκη και 
περιλαμβανόταν στη βάση δεδομένων του Cedefop, το παράδειγμα λαμβανόταν υπόψη. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι η 
περίοδος αναφοράς της βάσης δεδομένων του Cedefop είναι η περίοδος 2010-2013 (και όχι 2013/14 όπως αναφέρεται στον 
τίτλο του σχεδιαγράμματος για τη συλλογή δεδομένων του δικτύου Ευρυδίκη). 

                                                      
(2) Αναμενόταν να αντικατασταθεί από τον προσωπικό λογαριασμό κατάρτισης (compte personnel de formation) από την 1η 

Ιανουαρίου του 2015. 
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Η στοχευμένη συγχρηματοδότηση είναι συχνά διαθέσιμη μόνο για μερικούς τύπους δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη Δανία, για παράδειγμα, το επίδομα VEU προορίζεται αποκλειστικά 
για ενήλικες που διαθέτουν στην καλύτερη περίπτωση βασική μόνο εκπαίδευση και εγγράφονται σε 
προγράμματα επαγγελματικά – προσανατολισμένης εκπαίδευσης και συνεχιζόμενη κατάρτισης 
ενηλίκων. 

Τα ατομικά δικαιώματα όπως οι υποτροφίες και τα επιδόματα είναι η πιο συνηθισμένη μορφή 
στοχευμένης οικονομικής βοήθειας για εκπαιδευόμενους. Συνήθως, οι υποτροφίες και τα επιδόματα δε 
χρειάζεται να αποπληρωθούν, αν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες του οργάνου 
χορήγησης. Ένα παράδειγμα ατομικού δικαιώματος είναι ένα επίδομα που χορηγείται στη Δανία, και 
συγκεκριμένα η υποτροφία SVU Almen για γενική εκπαίδευση το οποίο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ως αντιστάθμισμα για την απώλεια εισοδήματος ή εργασιακών ευκαιριών. Στη 
Σουηδία, υπάρχει μακροχρόνια εδραιωμένο σύστημα χορήγησης υποτροφιών και δανείων σε κάθε 
ενήλικα που σκοπεύει να επιστρέψει στο εκπαιδευτικό σύστημα για την παρακολούθηση κάποιου 
προγράμματος κατάρτισης. Αν και το εν λόγω σχήμα έχει καθολική εφαρμογή, υπάρχει προνομιακή 
μεταχείριση των εκπαιδευόμενων που παρακολουθούν κάποιο από τα προγράμματα ως το ανώτερο 
δευτεροβάθμιο επίπεδο. Μπορούν να λάβουν υψηλότερες υποτροφίες με μερίδιο ως και 73% της 
συνολικής στήριξης, ενώ για τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους το αντίστοιχο μερίδιο είναι 31%. Το 
υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από δάνειο επιλογής του φοιτητή. 

Πέραν των υποτροφιών και των επιδομάτων, υπάρχει κι άλλη μορφή ατομικού δικαιώματος, και 
συγκεκριμένα τα voucher. Πρόκειται για κουπόνια συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, που προορίζονται 
για την πληρωμή των μαθημάτων που επιλέγει να παρακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος, αν και οι όροι 
χρήσης τους είναι συνήθως σαφώς προσδιορισμένοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
συγχρηματοδοτούνται: αν και οι δημόσιες αρχές ή ο εργοδότης χρηματοδοτούν μέρος της αξίας των 
επιταγών ένταξης στην αγορά εργασίας – συνήθως τη μισή ή και παραπάνω – ο εκπαιδευόμενος 
χρηματοδοτεί το υπόλοιπο ποσό. Ένα τέτοιο παράδειγμα συναντά κανείς στη Φλαμανδική Κοινότητα 
του Βελγίου, όπου οι εκπαιδευτικές επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας (Opleidingscheque) που 
επιχορηγούνται από τη Φλαμανδική κυβέρνηση, είναι διαθέσιμα σε όλους τους εργαζομένους. 
Ωστόσο, ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο κάθε ατόμου, ισχύουν και διαφορετικές ρήτρες: οι 
επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας είναι δωρεάν για όλους όσους έχουν ολοκληρώσει στην 
καλύτερη περίπτωση την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι πρέπει 
να συμβάλουν στη χρηματοδότησή τους. 

Κατά την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανακύπτουν και άλλα έξοδα. 
Ακόμη και στην περίπτωση που το πρόγραμμα είναι δωρεάν, η παρακολούθηση περιλαμβάνει και 
επιπλέον έξοδα για τον εκπαιδευόμενο: για παράδειγμα, κόστος μετακίνησης ή στέγασης αν τα 
μαθήματα διεξάγονται μακριά από τον τόπο διαμονής. Για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους, ίσως να 
υπάρχουν και έξοδα για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων ή άλλων εξαρτώμενων ατόμων. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο προσόντων και πιστοποιήσεων γενικά 
διαθέτουν χαμηλότερα εισοδήματα, πρέπει κατά το σχεδιασμό σχημάτων για τη στήριξη της 
συμμετοχής οικονομικά μη- προνομιούχων ενηλίκων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, να 
λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω παράγοντες. 

Ένα ακόμη κόστος της συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η απώλεια 
μισθών, σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος εργάζεται και επιθυμεί να παρακολουθήσει κάποιο 
πρόγραμμα κατάρτισης που συμπίπτει με το ωράριο εργασίας. Η εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών 
είναι μια λύση σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει συγκεκριμένη έκθεση του Cedefop (2012a) όπου 
γίνεται αποτίμηση του εν λόγω τομέα και που ορίζει την εκπαιδευτική άδεια ως εξής:  

ένα μοναδικό ρυθμιστικό μέσο το οποίο, είτε μέσω νομοθετημένου δικαιώματος και /ή μέσω συλλογικών συμφωνιών, καθορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να παραχωρηθεί στους εργαζόμενους χρόνος αποχής από την εργασία για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς […]. [Πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ] εκπαιδευτικής άδειας μετ’ αποδοχών, που δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο 
να λαμβάνει ολόκληρο ή μέρος του μισθού του ενόσω βρίσκεται σε άδεια, και της εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, όπου δε 
γίνεται καταβολή μισθού για την περίοδο της κατάρτισης αλλά όπου ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα επιστροφής στην εργασία 
του/της μετά τη λήξη της περιόδου κατάρτισης (ό.α., σελ. 7). 
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Η έκθεση τονίζει ότι αυτό το χρηματοδοτικό μέσο είναι μια λύση στους χρονικούς περιορισμούς, που 
είναι από τα κύρια εμπόδια της συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Κατά τη 
χαρτογράφηση των υπαρχόντων μέσων εκπαιδευτικής άδειας στις επιμέρους χώρες, η έκθεση και η 
σχετική βάση δεδομένων (βλέπε πληροφορίες που δίδονται στην παραπάνω ενότητα) έχουν 
συμπεριλάβει κριτήρια καταλληλότητας μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών. Αυτό καθιστά δυνατή 
την αναγνώριση των χωρών όπου η εκπαιδευτική άδεια εστιάζει σε συγκεκριμένες ομάδες- στόχους, 
και ιδίως στους ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων. 

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω έρευνας του Cedefop σε συνδυασμό με δεδομένα που συνελέχθησαν 
από τις Εθνικές Μονάδες του Δικτύου Ευρυδίκη δείχνουν ότι όλες οι χώρες, πλην της Ιρλανδίας και της 
Ελλάδας, έχουν συμπεριλάβει στους κανονισμούς τους τη δυνατότητα των ενηλίκων να πάρουν 
εκπαιδευτική άδεια. Ωστόσο, μόνο σε δύο χώρες – και συγκεκριμένα στη Δανία και την Ισπανία – οι 
ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων μπορούν να επωφεληθούν από την εκπαιδευτική άδεια ως 
ομάδα προτεραιότητας και τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης. Ειδικότερα, στην Ισπανία, η permiso 
individual de formación (ατομική άδεια κατάρτισης) αναγνωρίζει τα άτομα χαμηλών τυπικών 
προσόντων ως ομάδα προτεραιότητας για την παρακολούθηση κάποιας επίσημα αναγνωρισμένης 
δραστηριότητας κατάρτισης (ως το ανώτατο όριο των 200 ωρών το χρόνο) που να οδηγεί στην 
απόκτηση επίσημης πιστοποίησης. Στη Δανία, το επίδομα SVU Almen απευθύνεται σε εργαζόμενους 
που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την 
κατηγορία, βλέπε Πίνακα 1 στο Παράρτημα 2) και για μέγιστη διάρκεια 40 ωρών την εβδομάδα. 
Μπορεί επίσης να ζητηθεί η χορήγηση του επιδόματος VEU, που αναφέρθηκε προηγουμένως, για 
κάλυψη εκπαιδευτικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργοδότης λαμβάνει το επίδομα VEU για την 
κάλυψη της μισθολογικής απώλειας. Οι αποδοχές για την εκπαιδευτική άδεια καταβάλλονται είτε μέσω 
του μισθού είτε με το αντίστοιχο ποσό μέσω των κρατικά χρηματοδοτούμενων επιδομάτων. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι τόσο στη Δανία όσο και στην Ισπανία, η εξουσιοδότηση του εργοδότη είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να μπορέσει ο εργαζόμενος να επωφεληθεί από την εκπαιδευτική 
άδεια μετ’ αποδοχών. 

Παράλληλα με τα σχήματα συγχρηματοδότησης που απευθύνονται σε ενήλικες χαμηλών τυπικών 
προσόντων, κάποιες χώρες έχουν εφαρμόσει χρηματοδοτικά κίνητρα για να προωθήσουν τη 
συμμετοχή κι άλλων ιδιαίτερων ομάδων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτό βασίζεται στην 
υπόθεση ότι τα άτομα αυτών των ομάδων ίσως να κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την αγορά 
εργασίας και τελικά και από την ίδια την κοινωνία. Αυτές οι ομάδες, πιο συγκεκριμένα, είναι οι άνεργοι 
και οι μη φυσικοί ομιλητές της τοπικής γλώσσας. 

Όσον αφορά τους ανέργους, συνήθως επωφελούνται από ουσιαστική δημόσια στήριξη για την 
αναβάθμιση του επιπέδου των πιστοποιήσεών τους και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Αυτή η 
στήριξη αποβλέπει στην αύξηση της δυνατότητας εύρεσης εργασίας και επανένταξης στην αγορά 
εργασίας. Οι άνεργοι συμμετέχουν είτε εθελοντικά είτε υποχρεωτικά (Cedefop 2013, σελ. 65). Στην 
τελευταία περίπτωση, η μη εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, επιφέρει 
την απώλεια του επιδόματος ανεργίας. 

Κάποιες χώρες έχουν καθιερώσει επιχορηγήσεις ώστε να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη 
συμμετοχή των ανέργων στην προσπάθεια ανάπτυξης των δεξιοτήτων και αναβάθμισης των 
πιστοποιήσεών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα επιδόματα ανεργίας συνήθως διατηρούνται, είτε 
στην ολότητά τους είτε ακόμη και επαυξημένα (σπάνια μειώνονται). Επιπλέον, οι άνεργοι δικαιούνται 
ειδικές υποτροφίες, και, σε κάποιες περιπτώσεις, η συγχρηματοδότηση καλύπτει επίσης έξοδα 
κατάρτισης, όπως η μετακίνηση, η διατροφή ή η καθημερινή φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων. Αυτού 
του είδους τα οικονομικά βοηθήματα για τη στήριξη της εγγραφής των ανέργων σε μαθήματα 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους υπάρχουν στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Κροατία, την 
Κύπρο, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πολωνία και το Λιχτενστάιν. 

Στην περιφέρεια των Βρυξελλών (Βέλγιο), άτομα που αναζητούν εργασία και δε διαθέτουν κάποια 
πιστοποίηση ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν του επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται και 
κάποιο επιπλέον επίδομα. Το ποσό είναι ένα ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης, και η στήριξη είναι 
διαθέσιμη σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία Απασχόλησης των Βρυξελλών (Actiris) και 
έχουν υπογράψει σύμβαση κατάρτισης με την Bruxelles Formation. Στη Φλαμανδική Κοινότητα του 
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Βελγίου, σύμφωνα με την Ατομική Σύμβαση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασισμένης σε Εταιρεία 
(Individuele beroepsopleiding in de onderneming – IBO), όσοι βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και 
παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με την VDAB (η Φλαμανδική δημόσια 
υπηρεσία απασχόλησης) ή με συνεργάτες της VDAB είναι πιθανό να προκριθούν για ένα επιπλέον 
επίδομα πέραν του επιδόματος ανεργίας, όπως επίσης και για επιδόματα που καλύπτουν το κόστος 
μεταφοράς και τη φύλαξη παιδιών. Ένα δεύτερο μέσο συγχρηματοδότησης παρέχεται σε άνεργους 
που προσλαμβάνονται και εκπαιδεύονται στο πλαίσιο της Ατομικής Σύμβασης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης βασισμένης σε Εταιρεία. Οι άνεργοι είτε εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας 
ή πρόνοιας ή αν δεν τα δικαιούνται, λαμβάνουν ένα επίδομα κατάρτισης ή αποζημίωσης για όσο 
διαρκεί η κατάρτιση. Επιπλέον, λαμβάνουν πριμ παραγωγικότητας από τον εργοδότη και επίδομα 
μετακίνησης, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην εταιρεία 
με την οποία υπέγραψαν την Ατομική Σύμβαση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασισμένης σε Εταιρεία. 

Περαιτέρω παραδείγματα μέσων συγχρηματοδότησης για άνεργους είναι οι επιταγές ένταξης στην 
αγορά εργασίας, που προσφέρονται στη Γερμανία και τη Λετονία. Στην πρώτη, οι εκπαιδευτικές 
επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας (Bildungsgutschein) παρέχεται σε περίπτωση που το άτομο 
που αναζητά εργασία πληροί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που εξαρτώνται από τις 
επικρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας και την επιδιωκόμενη πιστοποίηση. Οι άνεργοι είναι 
ελεύθεροι να επιλέξουν έναν πιστοποιημένο πάροχο κατάρτισης, εντός του πλαισίου των 
εξειδικευμένων προϋποθέσεων των επιταγών ένταξης στην αγορά εργασίας (για παράδειγμα σε 
σχέση με τις πιστοποιήσεις ή άλλο επιθυμητό αποτέλεσμα και το ωράριο). Στη Λετονία, κατά την 
περίοδο 2009- 2013, εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για άνεργους και όσους ζητούσαν 
εργασία. Στο πλαίσιο του προγράμματος, χορηγούνταν στους εκπαιδευόμενους ένα εκπαιδευτικό 
κουπόνι για την παρακολούθηση εγκεκριμένων μη-τυπικών μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
για την ανάπτυξη βασικών κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι άνεργοι δικαιούνταν, 
επίσης, για την περίοδο των μαθημάτων, μηνιαία υποτροφία μέγιστης διάρκειας δύο μηνών.  

Επίσης στο Λουξεμβούργο, οι άνεργοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιταγές ένταξης στην αγορά 
εργασίας για την πληρωμή των μειωμένων διδάκτρων παρακολούθησης μη-τυπικής εκπαίδευσης και 
μαθημάτων κατάρτισης. Άτομα που, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης (OLAI) ή τις 
κοινωνικές υπηρεσίες των κοινοτήτων, αναγνωρίζονται ως «χρήζοντα βοήθεια» αποτελούν μια ακόμη 
ιδιαίτερη ομάδα που μπορεί να επωφεληθεί από τις συγκεκριμένες επιταγές ένταξης στην αγορά 
εργασίας. 

Κάποιες χώρες παρέχουν συγχρηματοδοτούμενα σχήματα για μαθήματα τοπικής γλώσσας που 
απευθύνονται σε φυσικούς ομιλητές άλλων γλωσσών. Αυτή είναι η περίπτωση της Εσθονίας και της 
Αυστρίας, όπου ένα τμήμα των διδάκτρων φοίτησης επιστρέφεται στον εκπαιδευόμενο από το κράτος 
στην περίπτωση που αυτός παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα που σχετίζεται με απαιτούμενες 
γλωσσικές δεξιότητες για τη χορήγηση ιθαγένειας. Στην Εσθονία, το 2014, το όριο ήταν στα 384 ευρώ 
για κάθε υποψήφιο που λάμβανε μέρος στο διαγωνισμό Εσθονικής γλώσσας και που πληρούσε 
ορισμένα άλλα κριτήρια. Στην Αυστρία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι αρχές επιστρέφουν το 
50% των διδάκτρων φοίτησης για μαθήματα Γερμανικής ως δεύτερης γλώσσας. Στο Λιχτενστάιν, 
χορηγούνται στους μετανάστες για την παρακολούθηση μαθημάτων γερμανικής γλώσσας, ένα μέγιστο 
όριο 12 επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας αξίας CHF 200 (περίπου 165 ευρώ) που ισχύουν για 
μια περίοδο πέντε ετών. Τα μαθήματα αυτά σχετίζονται με τυπική απαίτηση απόκτησης γλωσσικής 
επάρκειας για λόγους χορήγησης άδειας παραμονής και ιθαγένειας σε πολίτες χωρών εκτός της 
ΕΕ/ΕΟΚ. 

Πέραν των σχημάτων συγχρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες ομάδες που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως στο κείμενο και που απεικονίστηκαν στο σχεδιάγραμμα 6.3, οι διευθετήσεις 
συγχρηματοδότησης μπορεί να αφορούν και άλλες ιδιαίτερες ομάδες. Αν και το σχεδιάγραμμα δεν 
αναφέρεται σε αυτές τις ομάδες και τα σχετιζόμενα όργανα, η ύπαρξή τους μπορεί να είναι 
καθοριστική στην διεύρυνση της πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, 
ορισμένα σχήματα συγχρηματοδότησης απευθύνονται σε ενήλικες με αναπηρίες, σε άνεργες γυναίκες, 
σε θύματα σεξιστικής βίας, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με δυσκολίες 
απασχολησιμότητας. 
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Επιπλέον, πέραν των συστηματικών εθνικών συγχρηματοδοτικών μέσων με μακροχρόνιες δεσμεύσεις 
πόρων (τα μέσα που περιγράφηκαν στο σχεδιάγραμμα 6.3), κι άλλα βραχυπρόθεσμα σχήματα 
συγχρηματοδότησης μπορούν να παρέχουν στοχευμένη στήριξη σε άτομα με χαμηλό επίπεδο 
πιστοποιήσεων ή καθόλου πιστοποιήσεις, ή σε άλλες ευάλωτες ομάδες. Αυτές οι συγχρηματοδοτήσεις 
αποτελούν συνήθως τμήμα πρωτοβουλιών βασισμένων σε πρότζεκτ με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 
Η Λετονία παρέχει ένα σχετικό παράδειγμα, με ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ESF πρότζεκτ που 
ξεκίνησε το 2009 και καλύπτει το 70% των διδάκτρων που χρεώνονται στους συμμετέχοντες σε μη 
τυπικά μαθήματα σχετιζόμενα ή μη με την εργασία. Κάποιες ομάδες εξαιρούνται διδάκτρων, μεταξύ 
των οποίων οι μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά, άτομα στο στάδιο λίγο πριν τη σύνταξη και 
όσοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχιας. Επίσης στην Κύπρο, υπάρχουν δύο σχήματα –  
«Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των Ανέργων» και «Βελτίωση της Απασχολησιμότητας των 
Οικονομικά Ανενεργών Γυναικών» (2009-2015) – που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το HRDA, και στοχεύουν στη στήριξη της εργασιακής τοποθέτησης άνεργων 
γυναικών ώστε να βελτιωθεί η απασχολησιμότητά τους. Τα παρεχόμενα προγράμματα είναι δωρεάν 
και χορηγείται στους συμμετέχοντες ένα εβδομαδιαίο επίδομα κατάρτισης. Άλλο ένα παράδειγμα 
παρέχει η Ουγγαρία, όπου το επιδοτούμενο από το ESF πρόγραμμα του 2012-2015 «Μαθαίνω ξανά» 
(Újra tanulok) παρέχει ένα εφάπαξ ποσό με την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το πρότζεκτ 
απευθύνεται σε διάφορες ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων και άτομα κατώτερης ή ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τέλος, οι χώρες μπορούν επίσης να χρηματοδοτήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που απευθύνονται σε άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων μέσω δημόσιας έκκλησης. Για 
παράδειγμα, στη Σλοβενία, μεταξύ του 2011 και του 2013, άτομα που απέκτησαν κάποια πιστοποίηση 
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή του 90% 
των διδάκτρων φοίτησης, κατόπιν δημόσιας έκκλησης.  

6.3.3. Μέσα συγχρηματοδότησης που απευθύνονται σε εργοδότες και ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων και άλλων ιδιαίτερων ομάδων σε 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Οι επιχειρήσεις συνεισφέρουν ένα σημαντικό μερίδιο των οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται 
για τη δια βίου μάθηση. Η πλειοψηφία των μαθησιακών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν 
άτομα που εργάζονται είτε λαμβάνουν χώρα στο χώρο εργασίας είτε σχετίζονται με το αντικείμενο 
εργασίας (3). Η δημόσια συγχρηματοδότηση αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό αύξησης της συμμετοχής 
των εργαζομένων που έχουν χαμηλά ποσοστά εκπροσώπησης σε προγράμματα κατάρτισης που 
χρηματοδοτεί η επιχείρηση. Οι εργοδότες μπορούν να λάβουν χρηματική ενίσχυση για την παροχή 
ευκαιριών κατάρτισης σε εργαζομένους που συνήθως δε συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 
χρηματοδοτεί η εταιρεία. 

Η παρούσα ενότητα κατά συνέπεια εξετάζει το κατά πόσον οι δημόσιες αρχές ενθαρρύνουν και 
στηρίζουν τις επιχειρήσεις μέσω συγχρηματοδοτικών μέσων για την παροχή μαθησιακών ευκαιριών 
σε εργαζόμενους χαμηλών τυπικών προσόντων ή χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων. Η ενίσχυση για τις 
επιχειρήσεις, που εξετάζεται εδώ, μπορεί να επιτρέψει στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε 
προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) ή να πάρουν κάποια άδεια για την 
παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εν ώρα εργασίας. Τα δεδομένα προέρχονται 
από τις ίδιες δύο πηγές που χρησιμοποιήθηκαν και στην προηγούμενη ενότητα: τη συλλογή 
δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη και τη βάση δεδομένων του Cedefop για τη χρηματοδότηση της 
μάθησης ενηλίκων (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη βάση δεδομένων, βλέπε 
προηγούμενη ενότητα). 

Το σχεδιάγραμμα 6.4 απεικονίζει την ύπαρξη συγχρηματοδοτικών μέσων στην Ευρώπη για εταιρείες 
που στηρίζουν τη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Υποδεικνύει ότι τα υπάρχοντα σχήματα συχνά προσφέρονται σε όλους τους εργαζομένους μεταξύ των 

                                                      
(3) Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε τα αποτελέσματα της Έρευνας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στον ιστότοπο της 

Eurostat, και συγκεκριμένα με τον διαδικτυακό κωδικό: trng_aes_170 and trng_aes_190.  
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οποίων και άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων ή που στερούνται βασικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι παραπάνω ομάδες δεν τυγχάνουν κάποιας προνομιακής 
μεταχείρισης. Τέτοια γενικά σχήματα, δηλαδή σχήματα χωρίς προνομιακή μεταχείριση ή στοχευμένη 
στήριξη, δεν λαμβάνονται υπόψη στη συνέχεια αυτής της ενότητας.  

Σχεδιάγραμμα 6.4: Μέσα συγχρηματοδότησης προς εργοδότες για την ενίσχυση της συμμετοχής ενηλίκων στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση, 2013/14 

 

  

 

Μέσα συγχρηματοδότησης για 
εργοδότες με προνομιακή 
μεταχείριση ή στοχευμένη στήριξη 
των ενηλίκων χαμηλών τυπικών 
προσόντων 

 

Συγχρηματοδοτικά μέσα για 
εργοδότες με προνομιακή 
μεταχείριση ή στοχευμένη στήριξη 
άλλων ειδικών ομάδων 

 

Κανένα συγχρηματοδοτικό μέσο για 
εργοδότες με προνομιακή 
μεταχείριση και / ή στοχευμένη 
στήριξη ενήλικων χαμηλών τυπικών 
προσόντων και άλλων ειδικών 
ομάδων, ωστόσο υπάρχουν γενικά 
συγχρηματοδοτικά μέσα 

 Μη διαθέσιμα στοιχεία 

Πηγή:Δίκτυο Ευρυδίκη και Cedefop. 
 

Eπεξηγηματική σημείωση 
Τα συγχρηματοδοτικά μέσα που λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιάγραμμα είναι οι υποτροφίες, τα επιδόματα, οι επιταγές ένταξης 
στην αγορά εργασίας και οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη εκπαιδευτικών αδειών μετ’ αποδοχών. Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι οι 
εργοδότες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε συγχρηματοδοτικό μέσο που αναφέρεται στο σχεδιάγραμμα, βλέπε 
Πίνακα 3 και Πίνακα 4 στο Παράρτημα 2. 
Για ορισμό της άνοιας «ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων», βλέπε το Γλωσσάρι. 
Οι «άλλες ειδικές ομάδες» στις οποίες γίνεται αναφορά στο σχεδιάγραμμα είναι άτομα που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας 
για αρκετό διάστημα και που εκπαιδεύονται από τον εργοδότη που λαμβάνει οικονομική στήριξη, οι μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζόμενοι και/ ή οι μη-φυσικοί ομιλητές της τοπικής γλώσσας (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε Παράρτημα 2, Πίνακα 
4). 
Οι δύο πρώτες κατηγορίες (συγχρηματοδοτικά μέσα για εργοδότες με προνομιακή μεταχείριση ή στοχευμένη στήριξη σε 
ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων και/ ή άλλες ιδιαίτερες ομάδες) δεν καλύπτουν συγχρηματοδοτικά μέσα που δυνητικά 
απευθύνονται σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας (σχήματα που μπορεί να ωφελήσουν εταιρείες όπου οι εργαζόμενοι 
κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους λόγω αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία και κατά συνέπεια χρειάζονται περαιτέρω 
κατάρτιση). 
Η συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη ήταν η κατεξοχήν πηγή που χρησιμοποιήθηκε. Η βάση δεδομένων του Cedefop 
για τη χρηματοδότηση της μάθησης ενηλίκων χρησιμοποιήθηκε ως επιπρόσθετη πηγή σε ρόλο συμβουλευτικό. Σε περίπτωση 
που κάποιο συγχρηματοδοτικό μέσο δεν αναφερόταν στα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί από τις Εθνικές Μονάδες του Δικτύου 
Ευρυδίκη και περιλαμβανόταν στη βάση δεδομένων του Cedefop, το δείγμα λαμβανόταν υπόψη. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί 
ότι η περίοδος αναφοράς της βάσης του Cedefop είναι η περίοδος 2010-2013 (και όχι η 2013/14 όπως αναγράφεται στον τίτλο 
του σχεδιαγράμματος αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων του Δικτύου Ευρυδίκη). 

Τα σχήματα συγχρηματοδότησης για εργοδότες, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους χαμηλού 
επιπέδου τυπικών προσόντων ή δεξιοτήτων, μόνο σε λίγες χώρες παρέχονται σε εθνικό επίπεδο. Στο 
Λουξεμβούργο και την Αυστρία, υπάρχει περίπτωση οι εργοδότες να δικαιούνται μεγαλύτερη στήριξη 
αναφορικά με τις στοχευμένες ομάδες (προνομιακή μεταχείριση), ενώ στη Φλαμανδική Κοινότητα του 
Βελγίου, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία) η συγχρηματοδότηση 
προσφέρεται μόνο για τις στοχευμένες ομάδες. 

Αυτά τα σχήματα συγχρηματοδότησης μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές. Η πιο συνηθισμένη είναι 
αυτή της επιστροφής του κόστους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για παράδειγμα, στην Αυστρία, το 
σχήμα «Στήριξη κατάρτισης για εργαζόμενους» (Qualifizierungsförderung für Beschäftige), που 
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συγχρηματοδοτεί την κατάρτιση για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (SMEs), καταβάλει το 
κόστος των διδάκτρων και των ημερομισθίων των εξωτερικών εκπαιδευτών. Οι γυναίκες με χαμηλό ως 
ενδιάμεσο επίπεδο πιστοποιήσεων αποτελούν μία από τις ομάδες- στόχους αυτού του 
χρηματοδοτικού σχήματος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), η κυβέρνηση καλύπτει μέρος του κόστους 
της κατάρτισης των μαθητευόμενων το οποίο εξαρτάται από την ηλικία τους: 50% για μαθητευόμενους 
ηλικίας 19-24, και ως 50% για ηλικίες άνω των 25. 

Οι εργοδότες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μια μείωση στα δίδακτρα φοίτησης όταν 
εγγράφουν εργαζόμενους σε μαθήματα κατάρτισης. Αυτό συμβαίνει στη Φλαμανδική Κοινότητα του 
Βελγίου, όπου ένας εργαζόμενος ηλικίας άνω των 18 χωρίς πιστοποιητικό ανώτερης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης θεωρείται «εργαζόμενος σε κίνδυνο». Ως εκ τούτου, παρέχεται συγχρηματοδότηση στους 
εργοδότες, όταν αυτή η κατηγορία εργαζομένων παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής 
κατάρτισης της VDAB που καθιστά δυνατή τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους που σχετίζονται με την 
τρέχουσα εργασία τους, όπως επίσης και την απόκτηση δεξιοτήτων που εύκολα βρίσκουν πεδίο 
εφαρμογής και σε άλλες εταιρείες και εργασιακούς χώρους.  

Στην Ιταλία, σε εθνικό επίπεδο, το σχήμα «επείγουσες παρεμβάσεις για τη στήριξη της απασχόλησης» 
παρέχει επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας κατάρτισης σε εταιρείες όταν εργαζόμενοι με 
πρωτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης στην καλύτερη περίπτωση, εγγράφονται σε μαθήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας είναι αξίας 1.500 ευρώ κατά 
μέσο όρο (500 ευρώ είναι το κατώτερο όριο και 5.000 ευρώ το ανώτερο) που εκφράζεται σε 
αντιστοιχία εκπαιδευτικών ωρών. Οι επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας καλύπτουν ένα ποσοστό 
80% του κόστους κατάρτισης ενώ το υπόλοιπο 20% πρέπει να καλυφθεί από τον εργοδότη. 

Μια άλλη μορφή στήριξης εργοδοτών είναι μέσω της συνεισφοράς στο μισθό του εργαζομένου. Αυτή η 
περίπτωση παρατηρείται στη Γερμανία, όπου οι εργοδότες λαμβάνουν επιχορήγηση εισοδήματος σε 
περίπτωση που εργαζόμενοι πάρουν εκπαιδευτική άδεια για απόκτηση πιστοποίησης που αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο επίπεδο 4 του Γερμανικού Πλαισίου Πιστοποιήσεων. Στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο 
ενός εκ των υπαρχόντων χρηματοδοτικών σχημάτων, που συγχρηματοδοτεί το σχέδιο κατάρτισης των 
εταιρειών, οι εργοδότες μπορούν να διεκδικήσουν τα υψηλότερα ποσοστά επιστροφής του κόστους 
μισθοδοσίας (35%) για τους εργαζόμενους που παρακολουθούν μαθήματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και που δε διαθέτουν κάποια τυπική πιστοποίηση (να έχουν δηλαδή ολοκληρώσει στην 
καλύτερη περίπτωση την κατώτατη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και που εργάζονται στην εταιρεία για 
λιγότερο από δέκα χρόνια. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος μαθητείας ενηλίκων, στους 
εργοδότες καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού του επιπλέον επιδόματος κατάρτισης που 
χορηγείται στους μαθητευόμενους στην αρχική εκπαίδευση και του κατώτατου μισθού που δικαιούται ο 
ενήλικος μαθητευόμενος. 

Ένα συγχρηματοδοτικό σχήμα στην Ισπανία – η εκπαιδευτική και μαθησιακή σύμβαση που εισήχθη το 
2012 – επικεντρώνεται σε άτομα ηλικίας μεταξύ των 16 και 24 που δε διαθέτουν ούτε κάποια 
πιστοποίηση της κλασικής εκπαίδευσης ούτε κάποια αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση. 
Εδώ, οι εργοδότες, πέραν της συγχρηματοδότησης ή ακόμη και της πλήρους χρηματοδότησης σε 
περιπτώσεις μικρών εταιρειών της παρεχόμενης κατάρτισης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 
μείωση της συμμετοχής τους στις ασφαλιστικές εισφορές. Το σχήμα περιλαμβάνει διάφορες μορφές 
κατάρτισης: εντός της εταιρείας κατάρτιση, εκτός της εταιρείας κατάρτιση, και κοινή κατάρτιση που 
οργανώνεται από κοινού από την εταιρεία και τους παρόχους κατάρτισης. Η εκπαίδευση είναι σε όλες 
τις περιπτώσεις δωρεάν για τους εργαζόμενους. 

Πέραν ή και επιπρόσθετα στα παραπάνω συγχρηματοδοτικά σχήματα, κάποιες χώρες έχουν 
προσδιορίσει και άλλες ειδικές ομάδες που θεωρούνται «σε κίνδυνο», και επομένως χρήζουν στήριξης 
ώστε να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από τη μια, άτομα που για μια 
σειρά λόγων είχαν μείνει εκτός της αγοράς εργασίας κι από την άλλη, μεγαλύτερης ηλικίας 
εργαζόμενοι (ηλικίας 45 ετών και άνω). 

Τον πρώτο τύπο συγχρηματοδότησης – σχήματα που απευθύνονται σε εργοδότες που παρέχουν 
κατάρτιση σε άτομα που είχαν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας – συναντά κανείς στη Φλαμανδική 
Κοινότητα του Βελγίου (στο πλαίσιο της Ατομικής Σύμβασης Επαγγελματικής Κατάρτισης βασισμένης 
σε Εταιρεία), στη Δανία, στην Εσθονία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Φινλανδία (που σε 
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αυτή τη χώρα περιλαμβάνει και τους μακροχρόνια άνεργους). Κάποια από αυτά τα σχήματα 
επηρεάζουν και τους άνεργους που αναζητούν εργασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο άνεργος συνήθως 
διατηρεί το επίδομα ανεργίας του, ενώ ο εργοδότης – που συμμετέχει στην παροχή κατάρτισης – 
λαμβάνει επίσης επιχορηγήσεις. Ωστόσο, κάποιες φορές, η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης δεν είναι η μόνη προϋπόθεση ώστε ο εργοδότης να λάβει κρατική συγχρηματοδότηση. 
Για παράδειγμα, στην Πολωνία, η συμφωνία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτρέπει 
στους εργοδότες να λάβουν χρηματοδότηση για το κόστος κατάρτισης όπως επίσης και κάποιο πριμ 
σε περίπτωση που οι άνεργοι που προσέλαβαν περάσουν επιτυχώς την τελική εξέταση των 
μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα οποία συμμετείχαν. Παρομοίως στην 
Εσθονία, το σύστημα ασφάλισης ανέργων επιστρέφει στον εργοδότη το κόστος κατάρτισης των 
εργαζομένων, σε περίπτωση που μετά την περίοδο επανακατάρτισης, ο εργοδότης προσφέρει νέα 
θέση εργασίας στον εργαζόμενο ο οποίος είχε μείνει εκτός αγοράς εργασίας για λόγους υγείας. Η 
δημόσια συγχρηματοδότηση για εργοδότες που στοχοποιεί άτομα που έχουν μείνει εκτός αγοράς 
εργασίας περιλαμβάνει επίσης και όσους απείχαν λόγω ανατροφής παιδιών [επαγγελματικές 
συμβάσεις (période de professionalisation) στη Γαλλία] ή, όπως έχει ήδη επισημανθεί σε παράδειγμα 
προηγουμένως, επιστρέφουν μετά από ασθένεια που είχε ως συνέπεια να είναι ανίκανοι να εργαστούν 
(Εσθονία και Φινλανδία). 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ορισμένα συγχρηματοδοτικά σχήματα παρέχουν 
συγκεκριμένες επιχορηγήσεις για εργοδότες που παρέχουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
εργαζόμενους 45 ετών και άνω. Τέτοιου τύπου σχήματα υπάρχουν στη Γαλλία (υπό την προϋπόθεση 
ο εργαζόμενος να έχει εμπειρία τουλάχιστον 20 ετών και να απασχολείται για ένα χρόνο τουλάχιστον), 
στην Ιταλία (για γυναίκες άνω των 40 ετών), το Λουξεμβούργο (για άτομα με εμπειρία 10 ετών) και την 
Αυστρία. 

Υπάρχουν επίσης και συγχρηματοδοτικά κίνητρα για τους εργοδότες ώστε να παρέχουν μαθήματα 
τοπικής γλώσσας (ή γλωσσών) σε φυσικούς ομιλητές άλλων γλωσσών. Στη Φλαμανδική Κοινότητα 
του Βελγίου, για παράδειγμα, η VDAB προσφέρει στους εργοδότες ένα σχήμα συγχρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του οποίου οι εργαζόμενοι που δεν ομιλούν την Ολλανδική, μπορούν να επωφεληθούν 
από γλωσσική κατάρτιση στο χώρο εργασίας, για την οποία οι εργοδότες λαμβάνουν χρηματική 
βοήθεια. Το σχήμα προσαρμόζεται και ενσωματώνεται στις εργασιακές υποχρεώσεις του 
εργαζομένου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ατομικής Σύμβασης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
βασισμένης σε Εταιρεία, οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα γλώσσας που 
παρέχονται δωρεάν από τη VDAB. 

Αν και δε λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιάγραμμα 6.4, διάφορες πρωτοβουλίες βασιζόμενες σε κάποιο 
πρότζεκτ παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση των εργοδοτών να παρέχουν εκπαίδευση 
και κατάρτιση στους εργαζομένους τους, και κυρίως σε αυτούς με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων ή 
καθόλου πιστοποιήσεις. Για παράδειγμα, η Νορβηγία εφαρμόζει ένα σχήμα χρηματοδότησης 
σχετιζόμενο με ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, και συγκεκριμένα 
το πρόγραμμα «βασικές δεξιότητες στον εργασιακό βίο» (Basiskompetanse i arbeidslivet). Στο πλαίσιο 
του σχήματος, οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης ώστε να παρέχουν 
μαθήματα βασικών δεξιοτήτων στους εργαζομένους τους (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
το πρόγραμμα, βλέπε Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.2.2). Στη Σλοβενία, οι δημόσιες αρχές κάνουν τακτικά 
εκκλήσεις για υποβολή προσφορών προς τους εργοδότες για τη συγχρηματοδότηση της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης των εργαζομένων. Η πέμπτη έκκληση που έγινε το 2014, έδωσε, για τρίτη φορά 
έμφαση, στους εργαζομένους άνω των 50, στις γυναίκες χαμηλών τυπικών προσόντων και στα άτομα 
με αναπηρίες. Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που βασίζονται σε κάποιο πρότζεκτ, η χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει καίριο ρόλο. Στη Λιθουανία, ένα συγχρηματοδοτούμενο από τον ESF 
πρότζεκτ του 2010/13, το «Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού των Μικρών Εταιρειών» που 
στόχευε στην αναβάθμιση των πιστοποιήσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε 
μικρές επιχειρήσεις ώστε να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις ανάγκες της εταιρείας 
και στις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι με πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ήταν οι κύριες ομάδες που επωφελήθηκαν από το εν λόγω πρότζεκτ.  
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Συμπεράσματα 

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώθηκε στις δημόσιες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 
πρόσβασης και της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση μεταξύ των ενηλίκων χαμηλών τυπικών 
προσόντων και άλλων ομάδων, όπου η έλλειψη δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων ίσως είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό φαινόμενο. Το κεφάλαιο ξεκίνησε με την ανάλυση δεδομένων της Έρευνας για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οποία το οικονομικό ζήτημα αποτελεί ένα από τα κύρια 
εμπόδια που αποτρέπουν τους ενήλικες από το να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες δια βίου 
μάθησης. Επιπλέον, σε πολλές χώρες, οι ενήλικοι χαμηλών τυπικών προσόντων (όσοι έχουν 
ολοκληρώσει στην καλύτερη περίπτωση την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) φαίνεται να 
επηρεάζονται σημαντικά περισσότερο από το κόστος των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε σχέση με 
ενήλικες ανώτερων εκπαιδευτικών επιτευγμάτων. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα σχήματα συγχρηματοδότησης, είτε όσα ήταν ειδικά σχεδιασμένα για 
τους ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων, είτε όσα προσέφεραν σε αυτές τις ομάδες 
μια προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι, αν και σε όλες τις χώρες είναι διαθέσιμη μια σειρά 
συγχρηματοδοτικών ως βοήθεια επιστροφής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και κατάρτιση, λίγες μόνο 
χώρες απευθύνονται με τέτοιου τύπου διευθετήσεις αποκλειστικά στους ενήλικες χαμηλών τυπικών 
προσόντων ή χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων (η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Δανία, η 
Ισπανία και η Σουηδία). Αυτά τα στοχευμένα συγχρηματοδοτικά μέσα λαμβάνουν κυρίως τη μορφή 
ειδικών υποτροφιών και επιδομάτων, αλλά περιλαμβάνουν και επιταγές ένταξης στην αγορά εργασίας 
ή εκπαιδευτικές άδειες μετ’ αποδοχών. 

Πέραν των συγχρηματοδοτικών μέσων για άτομα χαμηλών τυπικών προσόντων, υπάρχουν και άλλα 
στοχευμένα σχήματα που επικεντρώνονται σε άλλες ομάδες που θεωρούνται σε «κίνδυνο». Κάποιες 
χώρες, για παράδειγμα, έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένα χρηματοδοτικά κίνητρα για άνεργους σε 
αναζήτηση εργασίας, ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία 
και Λιχτενστάιν). Αυτά συνήθως δίδονται με τη μορφή επιδομάτων κατάρτισης, τα οποία λαμβάνει ο 
άνεργος πέραν του επιδόματος ανεργίας του. Παρόμοια κίνητρα που απευθύνονται σε φυσικούς 
ομιλητές άλλων γλωσσών συναντά κανείς και σε άλλες χώρες (Εσθονία, Αυστρία και Λιχτενστάιν). 

Συγχρηματοδοτικά σχήματα προσφέρονται επίσης συχνά σε εργοδότες για να παράσχουν ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εργαζομένους τους. Ωστόσο, σε μια μικρή μόνο ομάδα χωρών 
αυτή η οικονομική στήριξη προορίζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους χαμηλών τυπικών προσόντων 
ή σε αυτούς με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων (η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Γερμανία, η 
Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλία). Τα περισσότερα 
από αυτά τα συγχρηματοδοτικά μέσα δίδονται με τη μορφή υποτροφιών και επιταγών ένταξης στην 
αγορά εργασίας για την κάλυψη του κόστους εκπαίδευσης, απαλλαγή από τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, ή επιχορηγήσεις εισοδήματος για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικής άδειας. 

Σε κάποιες χώρες, οι εργοδότες λαμβάνουν επίσης οικονομική ενίσχυση για παροχή ευκαιριών 
κατάρτισης και σε άλλες ιδιαίτερες ομάδες, μεταξύ των οποίων και άτομα τα οποία έχουν μείνει εκτός 
της αγοράς εργασίας για αρκετό διάστημα (η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, η Δανία, η Εσθονία, 
η Γαλλία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Φινλανδία), οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι (Γαλλία, 
Ιταλία, Λουξεμβούργο και Αυστρία) και άτομα που μαθαίνουν την τοπική γλώσσα στο χώρο εργασίας 
(η Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ο πιο κάτω πίνακας αναφέρεται στο σχεδιάγραμμα 2.1 στο Κεφάλαιο 2 («Δεσμεύσεις πολιτικής»). 
Παραθέτει τα έγγραφα ακολουθητέας πολιτικής που αναφέρει η κάθε χώρα ανταποκρινόμενη στο 
ακόλουθο ερώτημα: 

Παρακαλώ όπως υποδείξετε έως τρία σημαντικά έγγραφα στρατηγικής πολιτικής των τελευταίων πέντε ετών (δηλαδή μεταξύ του 
2009 και του 2014) που αναφέρονται ξεκάθαρα στην πρόσβαση ενηλίκων χαμηλών τυπικών προσόντων και/ ή ενηλίκων με χαμηλό 
επίπεδο βασικών δεξιοτήτων σε δραστηριότητες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και / ή των πιστοποιήσεων. Αν υπάρχουν 
περισσότερα από τρία τέτοιου τύπου έγγραφα, παρακαλείσθε όπως επιλέξετε τα καταλληλότερα. Αν υπάρχουν ειδικές 
(αυτοδύναμες) στρατηγικές που καλύπτουν το εν λόγω πεδίο (π.χ. «Στρατηγική Αλφαβητισμού Ενηλίκων»), παρακαλείσθε όπως τις 
συμπεριλάβετε μεταξύ των τριών καταλληλότερων περιπτώσεων. 

Ο πίνακας διαιρείται σε πέντε στήλες. Η πρώτη προσδίδει έναν κωδικό σε κάθε έγγραφο 
ακολουθητέας πολιτικής. Γίνεται αναφορά σε αυτούς τους κωδικούς στο σχεδιάγραμμα 2.1. Στη 
δεύτερη αναφέρεται το έτος έκδοσης. Η τρίτη στήλη παρέχει την ονομασία του κάθε στρατηγικού 
εγγράφου στην επίσημη γλώσσας της χώρας και στην Αγγλική, όπως επίσης και έναν σύνδεσμο που 
παραπέμπει στο έγγραφο (π.χ. προσπελάστηκε τον Ιανουάριο του 2015). Η τέταρτη στήλη 
υποδεικνύει το κατά πόσον οι καθορισμένοι στόχοι τυγχάνουν κάποιας χρηματοδότησης. Ο πίνακας 
κάνει διάκριση μεταξύ εθνικής χρηματοδότησης (ΕθΧ) και Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης (ΕΧ). Η 
πέμπτη στήλη υποδεικνύει το κατά πόσον οι καθορισμένοι στόχοι υπόκεινται σε αξιολόγηση. Αυτή 
μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους τύπους αποτίμησης, μεταξύ των οποίων εκ των προτέρων 
αποτίμηση, διαμορφωτική αποτίμηση και/ ή εκ των υστέρων αποτίμηση (κάθε ένας από τους 
παραπάνω τύπους αποτίμησης λαμβάνονται υπόψη). 
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Ονομασία του εγγράφου σε επίσημη γλώσσα της χώρας 
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Belgiens im Rahmen des Ziels 2', ‘Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung’; 
European Social Fund 2007-2013 'Operational Programme of the German-speaking Community of 
Belgium - Objective 2', 'Regional Competitiveness and Employment'; 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2007- 2013 «Λειτουργικό Πρόγραμμα της γερμανόφωνης 
Κοινότητας του Βελγίου – Στόχος 2», «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» 
http://www.dgeuropa.be/PortalData/38/Resources/dokumente/esf/ESF_OP_2007-2013.pdf 

x x x 

BEde2 2010 Décret relatif à la formation alternée pour les demandeurs d’emploi et modifiant le décret du 18 juillet 
1997 relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une formation 
permettant d’occuper un poste vacant; 
Decree on Apprenticeship Training for Job-seekers and amending the Decree of 18 July 1997 on the 
Placement of Job Seekers with Employers who Allow a Trainee to Fill a Vacant Position; 
Διάταγμα για την κατάρτιση μαθητευόμενων για ανεργους που τροποποιεί το Διάταγμα της 18ης 
Ιουλίου 1997 για την πρακτική άσκηση ανέργων σε εργοδότες που επιτρέπουν σε κάποιον 
ασκούμενο να καλύψει κάποια κενή θέση 
https://wallex.wallonie.be/index.php?mod=voirdoc&script=wallex2&PAGEDYN=indexBelgiqueLex.html& 
MBID=2014201599 

x x x 

BEfr1 2014 Le plan bruxellois pour la Garantie Jeunes; The Brussels’ Youth Guarantee Action Plan; 
Το σχέδιο δράσης των Βρυξελλών «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» 
http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf 

x  x 

BEfr2 2013 L’Alliance «Emploi – Environnement»; 
The «Employment – Environment» Alliance; 
Η Συμμαχία «Απασχόληση – Περιβάλλον» 
http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf 

x x x 

BEfr3 2011 Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2012-2016; Strategic Plan to Raise Literacy Levels 2012-
2016; 
Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βελτίωση των Επιπέδων Αλφαβητισμού 2012- 2016 
http://www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid/plan/StrategischPlanGeletterdheidVerhogen2012-
2016.pdf 

x x x 

http://www.dgeuropa.be/PortalData/38/Resources/dokumente/esf/ESF_OP_2007-2013.pdf
https://wallex.wallonie.be/index.php?mod=voirdoc&amp;script=wallex2&amp;PAGEDYN=indexBelgiqueLex.html
https://wallex.wallonie.be/index.php?mod=voirdoc&amp;script=wallex2&amp;PAGEDYN=indexBelgiqueLex.html
http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf
http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid/plan/StrategischPlanGeletterdheidVerhogen2012-2016.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid/plan/StrategischPlanGeletterdheidVerhogen2012-2016.pdf
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BEnl1 2012 Europäischer Sozialfonds 2007-2013 'Operationelles Programm der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens im Rahmen des Ziels 2', ‘Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung’; 
European Social Fund 2007-2013 'Operational Programme of the German-speaking Community of 
Belgium - Objective 2', 'Regional Competitiveness and Employment'; 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 2007- 2013 «Λειτουργικό Πρόγραμμα της γερμανόφωνης Κοινότητας 
του Βελγίου – Στόχος 2», «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» 
http://www.dgeuropa.be/PortalData/38/Resources/dokumente/esf/ESF_OP_2007-2013.pdf 

  x 

BEnl2 2014 
(1) 

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs; Parliamentary Act on Adult Education; 
Κοινοβουλευτική Πράξη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13914 

x  x 

BEnl3 2012 Loopbaanakkoord 2012-2013; 
Career Agreement 2012-2013; 
Συμφωνία για τη Σταδιοδρομία 2012-2013 
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/LR-SERV-VESOC-2012-anysurfer_0.pdf 

  x 

BG1 2014 Natzionalna strategia za Uchene prez tzelia jivot; National Lifelong Learning Strategy; 
Εθνική Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση 
http://lll.mon.bg/uploaded_files/strategy_LLL_2014_2020.pdf 

  x 

BG2 2012 Natzionalna programa za razvitie Balgaria 2020; National Programme for Development Bulgaria 2020;  
Εθνικό Πρόγραμμα για την Ανάπτυξη- Βουλγαρία 2020 
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2928 

  x 

BG3 2011 Natzionalna programa za reformi Balgaria 2020; National Reform Programme 2011-2015; 
Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα 2011-2015 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_bulgaria_en.pdf 

  x 

CZ1 2014 Strategie vzdelávací politiky Geské republiky do roku 2020; Strategy for Education Policy of the Czech 
Republic until 2020; 
Στρατηγική για την Εκπαιδευτική Πολιτικής της Δημοκρατία της Τσεχίας ως το 2020 
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf 

  x 

DK1 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser; 
Agreement to Improve Vocational Education and Training and Make it More Attractive to Users; 
Συμφωνία να Βελτιωθεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και να Καταστεί πιο Ελκυστική 
προς το Χρήστη 
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/140224%20endelig%20aftaletekst%2025%202%2 
02014.ashx 

x  x 

DK2 2013 Aftaler om Vækstplan Vækstplan DK; Growth Plan Agreements; 
Συμφωνίες Αναπτυξιακού Σχεδίου 
http://www.fm.dk/publikationer/2013/aftaler-om-vaekstplan- 
dk/~/media/Publikationer/Imported/2013/Aftaler%20V%C3%A6kstplan%20DK/web_aftaler_om_vaekstpl 
an_DK_pdfa.pdf 

x  x 

DE1 2012 Vereinbarung über eine gemeinsame nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung 
Erwachsener in Deutschland 2012-2016; 
Agreement for a Joint National Strategy for Literacy and Adult Basic Skills in Germany 2012-2016;  
Συμφωνία για μια Ενιαία Εθνική Στρατηγική για τον Αλφαβητισμό και τις Βασικές Δεξιότητες 
Ενηλίκων στη Γερμανία 2012-2016 
http://www.bmbf.de/en/426.php 

  x 

EE1 2009 Täiskasvanuhariduse arengukava aastateks 2009-2013; Development Plan for Estonian Adult 
Education 2009-2013;  
Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων της Εσθονίας 2009-2013 
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10228 

x x x 

EE2 2014 Elukestva õppe strateegia 2020; Lifelong Learning Strategy 2020; 
Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2020 
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2014/05/Lifelong-Learning.pdf 

x x x 

EE3 2011 Konkurentsikava 'Eesti 2020'; x x x 

                                                      
(1) The act was first adopted in 2007. The year indicated refers to the final adoption in April 2014.  

http://www.dgeuropa.be/PortalData/38/Resources/dokumente/esf/ESF_OP_2007-2013.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13914
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/LR-SERV-VESOC-2012-anysurfer_0.pdf
http://lll.mon.bg/uploaded_files/strategy_LLL_2014_2020.pdf
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2928
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_bulgaria_en.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/140224%20endelig%20aftaletekst%2025%202%252
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/140224%20endelig%20aftaletekst%2025%202%252
http://www.fm.dk/publikationer/2013/aftaler-om-vaekstplan-dk/~/media/Publikationer/Imported/2013/Aftaler%20V%C3%A6kstplan%20DK/web_aftaler_om_vaekstpl
http://www.fm.dk/publikationer/2013/aftaler-om-vaekstplan-dk/~/media/Publikationer/Imported/2013/Aftaler%20V%C3%A6kstplan%20DK/web_aftaler_om_vaekstpl
http://www.fm.dk/publikationer/2013/aftaler-om-vaekstplan-dk/~/media/Publikationer/Imported/2013/Aftaler%20V%C3%A6kstplan%20DK/web_aftaler_om_vaekstpl
http://www.bmbf.de/en/426.php
http://www.hm.ee/index.php?popup=download&amp;id=10228
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2014/05/Lifelong-Learning.pdf


Πα ραρ τ ήμ α τα  

139 

Κ
ω

δι
κό

ς 

Έ
το

ς 
Έ

κδ
οσ

ης
 

Ονομασία του εγγράφου σε επίσημη γλώσσα της χώρας 
Ονομασία του εγγράφου στην αγγλική 
Ελληνική απόδοση της ονομασίας του εγγράφου 

Χρηματοδ
ότηση 

π
οτ

ίμ
ησ

η 

ΕθΧ ΕΧ 

National Reform Programme 'Estonia 2020'; 

Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα «Εσθονία 2020» 
https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/en/government-office/growth-and-jobs/estonian-positions-on-eu- 
2020/National%20Reform%20Programme%20Estonia%202020.pdf 

IE1 2014 Further Education and Training (FET) Strategy (2014-2019);  
Στρατηγική Περαιτέρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (2014 – 2019) 
http://www.solas.ie/docs/FETStrategy2014-2019.pdf 

   

IE2 2013 Review of ALCES funded Adult Literacy Provision; 
Αναθεώρηση της χρηματοδοτημένης από την ALCES Πρόβλεψη Παροχής Αλφαβητισμού Ενηλίκων 
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Review-of-ALCES-funded-Adult-Literacy- 
Provision.pdf 

   

IE3 2011 Statement of Strategy 2011-2014 (Department of Education and Skills);  
Δήλωση Στρατηγικής 2011- 2014 (Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων) 
http://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy- 
Statement/des_strategy_statement_2011_2014.pdf 

   

EL1 2013 Ethniko Programma Dia Viou Mathisis 2013-15; National Lifelong Learning Programme 2013-15; 
Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2013- 2015 
http://www.gsae.edu.gr/images/publications/ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf 

x x x 

EL2 2010 Nomos 3879/2010: Anaptixi tis Dia Viou Mathisis kai alles diataxeis; Law 3879/2010: Development of 
Lifelong Learning and other Provisions; Νόμος 3879/2010: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και άλλες 
Προβλέψεις Παροχής 
http://www.gsae.edu.gr/images/nomothesia/nomoi/Law-3879-LifeLongLearning.pdf 

  x 

ES1 2011 Plan de acción para el aprendizaje permanente; Action Plan for Lifelong Learning; 
Σχέδιο Δράσης για Δια Βίου Μάθηση 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14856 

x x x 

ES2 2012 Estrategia Española de Empleo 2012-2014; Spanish Employment Strategy 2012-2014; 
Ισπανική Στρατηγική για την Απασχόληση 2012- 2014 
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18146.pdf 

x x x 

ES3 2013 Plan Nacional de implantación de la Garantía Juvenil en España; National Plan for the Implementation 
of the Youth Guarantee in Spain;  
Εθνικό Σχέδιο για την Εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία στην Ισπανία 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html 

x x x 

FR1 2009 La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la 
vie; Law on Guidance and Lifelong Learning;  
Νόμος για τον Προσανατολισμό και τη Δια Βίου Μάθηση 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490&categorieLien=id 

   

FR2 2011 Accord national interprofessionnel sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages 
en entreprises; 
Intersectoral National Agreement on Young People’s Access to Apprenticeship Training and 
Internships; 
Διεπαγγελματική Εθνική Συμφωνία για την Πρόσβαση των Νέων σε Κατάρτιση Μαθητείας και 
Πρακτική Άσκηση 
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/Actu%20une/pdf_ANI_jeunes_alternance_et_stages_ 
2011-06-07.pdf 

  x 

FR3 2014 Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale; Law on Vocational 
Training, Employment and Social Democracy;  
Νόμος για την Επαγγελματική Κατάρτιση, την Απασχόληση και την Κοινωνική Δημοκρατία 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576 

   

HR1 2012 Stateški plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 2013.-2015; Ministry of Science, Education 
and Sports Strategic Plan 2013-2015;  
Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2015 του Υπουργείου Επιστήμης, Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 
http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=19105 

x x x 

https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/en/government-office/growth-and-jobs/estonian-positions-on-eu-2020/National%20Reform%20Programme%20Estonia%202020.pdf
https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/en/government-office/growth-and-jobs/estonian-positions-on-eu-2020/National%20Reform%20Programme%20Estonia%202020.pdf
https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/en/government-office/growth-and-jobs/estonian-positions-on-eu-2020/National%20Reform%20Programme%20Estonia%202020.pdf
http://www.solas.ie/docs/FETStrategy2014-2019.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Review-of-ALCES-funded-Adult-Literacy-Provision.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Review-of-ALCES-funded-Adult-Literacy-Provision.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Review-of-ALCES-funded-Adult-Literacy-Provision.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/des_strategy_statement_2011_2014.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/des_strategy_statement_2011_2014.pdf
http://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/Strategy-Statement/des_strategy_statement_2011_2014.pdf
http://www.gsae.edu.gr/images/publications/ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf
http://www.gsae.edu.gr/images/nomothesia/nomoi/Law-3879-LifeLongLearning.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14856
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18146.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490&amp;categorieLien=id
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/Actu%20une/pdf_ANI_jeunes_alternance_et_stages_
http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/Actu%20une/pdf_ANI_jeunes_alternance_et_stages_
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576
http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=19105
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HR2 2011 Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014; 
Strategy for Government Programmes in the Period 2012-2014;  
Στρατηγική για τα Κυβερνητικά Προγράμματα  για την Περίοδο 2012- 2014 
http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=18603 

  x 

IT1 2014 Programma nazionale di riforma (Documento di economia e finanza – DEF); National Reform 
Programme (Economic and Financial Document – DEF); 
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (Χρηματοοικονομικό Έγγραφο – DEF) 
http://www.dt.tesoro.it/en/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sez 
ione3/def_assistenza.html 

x x x 

IT2 2013 Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 263/2012; Decree of the President of the Republic 
no. 263/2012; 
Προεδρικό Διάταγμα υπ’αρ. 263/2012 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-10-29;263 

  x 

IT3 2013 Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 13/2013; Legislative Decree no. 13/2013; 
Νομοθετικό Διάταγμα υπ’αρ. 13/2013 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/15/13G00043/sg 

  x 

CY1 2014 Ethniki Stratigiki Dia Biou Mathisis 2014-2020; National Lifelong Learning Strategy 2014-2020; 
Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2014-2020; 
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/499A1CB95981643FC2257C7D00486172/$file/National% 
20Lifelong%20Learning%20Strategy%20in%20Greek.pdf 

x x x 

CY2 2013 Ethniko Metarithmistiko Programma 2013; 
Cyprus National Reform Programme 2013: Europe 2020 Strategy for: Smart, Sustainable and 
Inclusive Growth; 
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013 της Κύπρου: Στρατηγική 2020 για : Έξυπνη, Βιώσιμη και 
Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη 
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/8077A9E8C5584E56C2257D270037E9E1/$file/Nation 
al%20Reform%20Programme%202013.pdf 

x x x 

CY3 2014 Ethniko Metarithmistiko Programma 2014; 
Cyprus National Reform Programme 2014: Europe 2020 Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive 
Growth; 
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2013 της Κύπρου: Στρατηγική 2020 για : Έξυπνη, Βιώσιμη και 
Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη 
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/F0102E6523454FFCC2257D270038F1BD/$file/Nation 
al%20Reform%20Programme%202014.pdf 

x x x 

LV1 2012 Latvijas Nacionalais attTstTbas plans 2014.-2020. gadam; 
Latvian National Development Plan of for 2014–2020 (NDP 2020);  
Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της Λετονίας για το 2014-2020 (NDP 2020); 
http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/NDP2020_English_Final.pdf 

x x x 

LV2 2014 IzglTtTbas attTstTbas pamatnostadnes 2014.-2020. gadam; Education Development 
Guidelines for 2014-2020; http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406 x x x 

LV3 2014 Nacionala reformu programma; 
Latvian National Reform Programme for the Implementation of the 'Europe 2020' Strategy;  
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για την Εφαρμογή της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» 

x x x 

LT1 2013 Nacionala reformu programma; 
Latvian National Reform Programme for the Implementation of the 'Europe 2020' Strategy;  
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για την Εφαρμογή της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_latvia_en.pdf 

x x x 

LT2 2010 Valstybine švietimo 2013-2022 met4 strategija; State Education Strategy for 2013-2022; 
Κρατική Στρατηγική για την Εκπαίδευση για το 2013-2022 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&p_query=valstybin%EB%20%F0vietim 
o%202013%202022%20met%F8%20strategija&p_tr2=2 

   

http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=18603
http://www.dt.tesoro.it/en/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sez
http://www.dt.tesoro.it/en/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sez
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2012-10-29
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/15/13G00043/sg
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/499A1CB95981643FC2257C7D00486172/%24file/National%25
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/499A1CB95981643FC2257C7D00486172/%24file/National%25
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/8077A9E8C5584E56C2257D270037E9E1/%24file/Nation
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/8077A9E8C5584E56C2257D270037E9E1/%24file/Nation
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/F0102E6523454FFCC2257D270038F1BD/%24file/Nation
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/F0102E6523454FFCC2257D270038F1BD/%24file/Nation
http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/NDP2020_English_Final.pdf
http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_latvia_en.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&amp;p_query=valstybin%EB%20%F0vietim
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&amp;p_query=valstybin%EB%20%F0vietim
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LU1 2012 Livre blanc: Stratégie nationale du lifelong learning; White Paper: National Strategy for Lifelong 
Learning; 
Λευκή Βίβλος: Εθνική Στρατηγική για τη Δια Βίου Μάθηση 
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/informations-generales-offre-cours/livre-blanc- 
lifelong-learning/131025-s3l-livreblanc.pdf 

x x x 

LU2 2014 Luxembourg 2020. Plan national pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Programme 
national de réforme du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du semestre européen 2014; 
Luxembourg 2020. National Plan for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. National Reform 
Programme of the Grand Duchy of Luxembourg under the European Semester 2014; 
Λουξεμβούργο 2020: Εθνικός Σχεδιασμός για Έξυπνη, Βιώσιμη και Χωρίς Αποκλεισμούς Ανάπτυξη. 
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014 
http://www.odc.public.lu/publications/pnr/index.html 

  x 

HU1 2014 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti idoszakra; 
Framework Strategy for the Lifelong Learning Policy for 2014-2020; 
Στρατηγική Πλαίσιο για την Πολιτική Δια Βίου Μάθησης για το 2014- 2020 
http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart% 
C3%B3%20tanul%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse 

x x x 

HU2 2011 Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia; National Roma Integration Strategy; 
Εθνική Στρατηγική Ενσωμάτωσης των Ρομά 
http://romagov.kormany.hu/hungarian-national-social-inclusion-strategy-deep-poverty-child-poverty-and- 
the-roma 

x x x 

MT1 2014 Framework for the Education Strategy for Malta 2014-2024; 
Πλαίσιο για την Εκπαιδευτική Στρατηγική για τη Μάλτα 2014-2024 
http://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/BOOKLET%20ESM%2 
02014-2024%20ENG%2019-02.pdf 

  x 

MT2 2014 A Strategic Plan for the Prevention of Early School Leaving in Malta 2014; 
Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Αποτροπή της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου στη Μάλτα 
2014 
http://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/School%20Leaving%2 
0in%20Malta%20June%202014.pdf 

x x x 

MT3 2014 National Literacy Strategy for All in Malta and Gozo 2014-2019;  
Εθνική Στρατηγική Αλφαβητισμού για Όλους σε Μάλτα και Γκότζο 
http://education.gov.mt/en/Documents/Literacy/ENGLISH.pdf 

   

NL1 2011 Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015; Illiteracy Action Plan 2012-2015; 
Σχέδιο Δράσης για τον Αναλφαβητισμό 2012- 2015 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/documenten-en- 
publicaties/richtlijnen/2011/09/08/bijlage-1-actieplan-laaggeletterdheid-2012-2015-geletterdheid-in- 
nederland.html 

x  x 

AT1 2011 Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich – LLL 2020; Lifelong Learning Strategy 
Austria – LLL 2020;  
Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης, Αυστρία – LLL 2020 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/20916/lllarbeitspapier_ebook_gross.pdf 

  x 

AT2 2011 Initiative Erwachsenenbildung - Länder-Bund-Initiative zur Förderung grundlegender 
Bildungsabschlüsse für Erwachsene inklusive Basisbildung/Grundkompetenzen 
Initiative for Adult Education; Πρωτοβουλία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/ 
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/PPD%202011_09_15_Letzfassung.pdf 

x x x 

PL1 2013 Perspektywa uczenia sie przez cate zycie; Lifelong Learning Perspective; 
Προοπτική Δια Βίου Μάθησης 
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-dokumentu- 
strategicznego-perspektywa-uczenia.html 
http://www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/770-perspektywa-uczenia-sie-przez-cale- 
zycie 

x x x 

http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/informations-generales-offre-cours/livre-blanc-lifelong-learning/131025-s3l-livreblanc.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/informations-generales-offre-cours/livre-blanc-lifelong-learning/131025-s3l-livreblanc.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/informations-generales-offre-cours/livre-blanc-lifelong-learning/131025-s3l-livreblanc.pdf
http://www.odc.public.lu/publications/pnr/index.html
http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%25
http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%25
http://romagov.kormany.hu/hungarian-national-social-inclusion-strategy-deep-poverty-child-poverty-and-the-roma
http://romagov.kormany.hu/hungarian-national-social-inclusion-strategy-deep-poverty-child-poverty-and-the-roma
http://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/BOOKLET%20ESM%252
http://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/BOOKLET%20ESM%252
http://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/School%20Leaving%252
http://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/School%20Leaving%252
http://education.gov.mt/en/Documents/Literacy/ENGLISH.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/09/08/bijlage-1-actieplan-laaggeletterdheid-2012-2015-geletterdheid-in-nederland.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/09/08/bijlage-1-actieplan-laaggeletterdheid-2012-2015-geletterdheid-in-nederland.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/09/08/bijlage-1-actieplan-laaggeletterdheid-2012-2015-geletterdheid-in-nederland.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/09/08/bijlage-1-actieplan-laaggeletterdheid-2012-2015-geletterdheid-in-nederland.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2011/09/08/bijlage-1-actieplan-laaggeletterdheid-2012-2015-geletterdheid-in-nederland.html
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/20916/lllarbeitspapier_ebook_gross.pdf
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/PPD%202011_09_15_Letzfassung.pdf
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-strategicznego-perspektywa-uczenia.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-strategicznego-perspektywa-uczenia.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-strategicznego-perspektywa-uczenia.html
http://www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/770-perspektywa-uczenia-sie-przez-cale-zyciex
http://www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/770-perspektywa-uczenia-sie-przez-cale-zyciex
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PL2 2014 Program Solidarnosc pokolen. Dziatania dla zwiekszenia aktywnosci zawodowej osób w wieku 50+; 
Programme for Solidarity between Generations: Measures to Increase Economic Activity among 
People aged 50+ (renewal); 
Πρόγραμμα Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών: Μέτρα για την Αύξηση της Οικονομικής Δραστηριότητας 
Ατόμων άνω των 50 (ανανέωση) 
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/program-solidarnosc-pokolen-dzialania-dla- 
zwiekszenia-aktywnosci-zawodowej.html 
http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-solidarnosc-pokolen/ 

x x x 

PL3 2014 Rzcdowy Program na rzecz Aktywnosci Spotecznej Osób Starszych na lata 2014-2020; Government 
Programme for Senior Citizens’ Social Activity for 2014-2020; Κυβερνητικό Πρόγραμμα για την 
Κοινωνική Δραστηριότητα Ηλικιωμένων Πολιτών 2014- 2020 
http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/ 

x  x 

PT1 2014 Portugal 2020 – Acordo de Parceria 2014-2020; 
Portugal 2020 – Partnership Agreement 2014-2020 (established with the European Commission); 
Πορτογαλία 2020 – Συμφωνία Συνεργασίας 2014-2020 (με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 
http://www.portugal.gov.pt/media/1325391/20140131%20acordo%20parceria%20portugal%202020.pdf 

x x x 

PT2 2013 Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020; National Strategy for 
Industry to Promote Growth and Employment 2014-2020; Εθνική Στρατηγική για την Προώθηση της 
Ανάπτυξης και της Απασχόλησης από τη Βιομηχανία 2014-2020 
http://www.qren.pt/np4/np4/?newsId=4042&fileName=RCM91_2013.pdf 

x x  

PT3 2014 Estratégia Europa 2020 - Ponto de Situação das Metas em Portugal, Abril de 2014; 
European Strategy 2020 – Current Position with Respect to the Targets in Portugal, April 2014;  
Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 – Τρέχουσα Κατάσταση σε σχέση με τους Στόχους στην Πορτογαλία, 
Απρίλιος 2014 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_portugal_pt.pdf 

x x x 

RO1 2011 Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011 – (Programul «A doua $ansa»); National Law of Education, 
no.1/2011 – («Second Chance» Programme);  
Εθνικός Νόμος για την Εκπαίδευση, no.1/2011 – (Πρόγραμμα «Δεύτερη Ευκαιρία» 
http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage 

x  x 

SI1 2013 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2013-2020; Strategic Plan for Adult 
Education in the Republic of Slovenia 2013-2020; Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας 2013-2020 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO97 

x x x 

SI2 2013 Strategija vkljucevanja priseljencev v izobraževanje odraslih; Strategy for the Inclusion of Migrants in 
Adult Education; 
Στρατηγική για Μη Αποκλεισμό των Μεταναστών από την Εκπαίδευση Ενηλίκων 
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Strategija_vkljucevanja_priseljencev_v_IO.pdf 

  x 

SI3 2011 Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015; Guidelines for the 
Implementation of Active Employment Policy Measures for 2012-2015; Κατευθυντήριες Γραμμές για 
την Εφαρμογή Ενεργών Μέτρων Πολιτικής για την Απασχόληση 
http://www.ess.gov.si/_files/3286/Smernice_APZ_2012_2015.pdf 

x x x 

SK1 2010 Zákon c. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov; 
Act No. 568/2009 on Lifelong Learning and on the Changes and Supplements to Acts as Amended by 
Subsequent Provision; 
Υπ’αριθμόν 568/2009 Νομοθετική Πράξη για τη Δια Βίου Μάθηση και για τις Αλλαγές και τις 
Προσθήκες σε Νομοθετικές Πράξεις όπως Τροποποιήθηκαν από Μεταγενέστερες Διατάξεις 
https://www.minedu.sk/data/att/4125.pdf 

   

SK2 2011 Stratégia celoživotného vzdelávania 2011; Lifelong Learning Strategy 2011; 
Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2011 
http://nuczv.sk/wp-content/uploads/strategia-celozivotneho-vzdelavania-2011.pdf 

   

FI1 2011 Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016 Kehittämissuunnitelma; Education and Research 2011-2016 
Development Plan; 
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση και την Έρευνα 2011- 2016 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm03.pdf 

  x 

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/program-solidarnosc-pokolen-dzialania-dla-zwiekszenia-aktywnosci-zawodowej.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/program-solidarnosc-pokolen-dzialania-dla-zwiekszenia-aktywnosci-zawodowej.html
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/program-solidarnosc-pokolen-dzialania-dla-zwiekszenia-aktywnosci-zawodowej.html
http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-solidarnosc-pokolen/
http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
http://www.portugal.gov.pt/media/1325391/20140131%20acordo%20parceria%20portugal%202020.pdf
http://www.qren.pt/np4/np4/?newsId=4042&amp;fileName=RCM91_2013.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_portugal_pt.pdf
http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO97
http://arhiv.acs.si/dokumenti/Strategija_vkljucevanja_priseljencev_v_IO.pdf
http://www.ess.gov.si/_files/3286/Smernice_APZ_2012_2015.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/4125.pdf
http://nuczv.sk/wp-content/uploads/strategia-celozivotneho-vzdelavania-2011.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm03.pdf


Πα ραρ τ ήμ α τα  

143 

Κ
ω

δι
κό

ς 

Έ
το

ς 
Έ

κδ
οσ

ης
 

Ονομασία του εγγράφου σε επίσημη γλώσσα της χώρας 
Ονομασία του εγγράφου στην αγγλική 
Ελληνική απόδοση της ονομασίας του εγγράφου 

Χρηματοδ
ότηση 

π
οτ

ίμ
ησ

η 

ΕθΧ ΕΧ 

FI2 2011 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet; 
Strategic Goals for the Development of Lifelong Guidance, Finnish Ministry of Education and Culture, 
2011; 
Στρατηγικοί Στόχοι για την Ανάπτυξη του Δια Βίου Προσανατολισμού, Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού της Φινλανδίας, 2011 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr15.pdf?lang=fi 

   

FI3 2012 Nuorten aikuisten osaamisohjelma; Young Adults´ Skills Programme; 
Πρόγραμμα Δεξιοτήτων για Νέους Ενήλικες 
http://www.nuorisotakuu.fi/en/youth_guarantee 

x  x 

SE  Η χώρα ανέφερε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο έγγραφο ακολουθητέας πολιτικής που να 
είχε εκδοθεί κατά την εν λόγω πενταετία (μεταξύ του 2009 και του 2014) που να 
αναφέρεται ρητά σε ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων ή περαιτέρω πιστοποιήσεων 
για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων. Γι’αυτό το 
λόγο και στο σχεδιάγραμμα δε γίνεται αναφορά στη χώρα. Ωστόσο, πρέπει να 
σημειωθεί, ότι τον Ιανουάριο του 2013 εισήχθη ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για την 
κοινοτική εκπαίδευση ενηλίκων. Μεταξύ άλλων θεματικών τομέων, το πρόγραμμα 
κάνει αναφορά και σε βασικές δεξιότητες και ικανότητες κλειδιά, χωρίς ωστόσο να 
γίνεται ρητή αναφορά σε ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων ή πιστοποιήσεων. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3238 (Προσπελάστηκε την 1η Δεκεμβρίου 
2014). 

   

UK-
ENG1 

2013 Rigour and Responsiveness in Skills;  
Ακριβής και Άμεση Ανταπόκριση στις Δεξιότητες 
https://www.gov.uk/government/publications/rigour-and-responsiveness-in-skills 

x x  

UK-
ENG2 

2011 New Challenges New Chances; 
Νέες Προκλήσεις Νέες Ευκαιρίες 
https://www.gov.uk/government/consultations/new-challenges-new-chances-next-steps-in-implementing- 
the-further-education-reform-programme 

x x x 

UK-
ENG3 

2010 Skills for Sustainable Growth: Strategy Document;  
Δεξιότητες για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Έγγραφο Στρατηγικής 
https://www.gov.uk/government/publications/skills-for-sustainable-growth-strategy-document 

x x x 

UK-
WLS1 

2014 Policy Statement on Skills; 
Δήλωση Πολιτικής για τις Δεξιότητες 
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/policy-statement-on-skills/?lang=en 

   

UK-
WLS2 

2010 Delivering Community Learning for Wales; 
Κοινοτική Μάθηση στην Ουαλία 
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/communitylearning/deliveringlearning/?la 
ng=en 

x x x 

UK-
NIR1 

2011 Success Through Skills: Transforming Futures; 
Επιτυχία Μέσω των Δεξιοτήτων: Μεταμορφώνοντας το Μέλλον 
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-successthroughskills/success-through-skills- transforming-
futures.htm 

  x 

UK-
SCT1 

2010 Adult Literacies in Scotland 2020 Strategic Guidance; Αλφαβητισμός Ενηλίκων στη Σκωτία – 
Στρατηγικός Προσανατολισμός 2020 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/01/25121451/0 

  x 

UK-
SCT2 

2012 Strategic Guidance for Community Planning Partnerships: Community Learning and Development 
(2012); 
Στρατηγικός Προσανατολισμός για Συνεργασίες Κοινοτικού Σχεδιασμού: Κοινοτική Μάθηση και 
Ανάπτυξη (2012) 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2012/06/2208/0 

  x 

UK-
SCT3 

2010 Literacy Action Plan: An Action Plan to Improve Literacy in Scotland; Σχέδιο Δράσης για τον 
Αλφαβητισμό: Ένας Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση των επιπέδων Αλφαβητισμού στη Σκωτία 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/10/27084039/0 

  x 

IS1 2010 Lög um framhaldsfræðslu. 2010 nr. 27 31. mars; Adult Education Act no. 27/2010; x  x 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr15.pdf?lang=fi
http://www.nuorisotakuu.fi/en/youth_guarantee
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3238
https://www.gov.uk/government/publications/rigour-and-responsiveness-in-skills
https://www.gov.uk/government/consultations/new-challenges-new-chances-next-steps-in-implementing-the-further-education-reform-programme
https://www.gov.uk/government/consultations/new-challenges-new-chances-next-steps-in-implementing-the-further-education-reform-programme
https://www.gov.uk/government/consultations/new-challenges-new-chances-next-steps-in-implementing-the-further-education-reform-programme
https://www.gov.uk/government/publications/skills-for-sustainable-growth-strategy-document
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/policy-statement-on-skills/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/communitylearning/deliveringlearning/?la
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/communitylearning/deliveringlearning/?la
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-successthroughskills/success-through-skills-transforming-futures.htm
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-successthroughskills/success-through-skills-transforming-futures.htm
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-successthroughskills/success-through-skills-transforming-futures.htm
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/01/25121451/0
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2012/06/2208/0
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/10/27084039/0
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Ονομασία του εγγράφου σε επίσημη γλώσσα της χώρας 
Ονομασία του εγγράφου στην αγγλική 
Ελληνική απόδοση της ονομασίας του εγγράφου 

Χρηματοδ
ότηση 

π
οτ

ίμ
ησ

η 

ΕθΧ ΕΧ 

27/2010 Νομοθετική Πράξη.για την Εκπαίδευση Ενηλίκων υπ’αριθμ. 27/2010; 
http://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-PDF-Althjodlegt/Adult-Education-Act.pdf 

IS2 2011 20/20 Sóknaráætlun Íslands; 
Iceland 2020 – Governmental Policy Statement for the Economy and Community;  
Ισλανδία 2020 – Κυβερνητική Δήλωση Πολιτικής για την Οικονομία και την Κοινότητα 
http://eng.forsaetisraduneyti.is/iceland2020/ 

  x 

LI1 2011 Bildungsstrategie 2020 und Massnahmenplan; National Education Strategy 2020 and Action Plan; 
Εθνική Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2020 και Σχέδιο Δράσης 
http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-broschuere_bildungsstrategie_2020.pdf http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-
broschuere_bildungsstrategie_2020.pdf 

   

LI2 2010 Integrationskonzept; 
National Integration Concept;  
http://www.integration.li/CFDOCS/cmsout/admin/index.cfm?GroupID=220&MandID=1&meID=156& 

x   

NO1 2009 St. Meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja; 
Report No. 44 (2008–2009) to the Storting. Education Strategy; Υπ’αριθμόν 44 αναφορά(2008-2009) 
http://www.regjeringen.no/pages/2202348/PDFS/STM200820090044000DDDPDFS.pdf 

   

NO2 2012 Meld. St. 6 (2012–2013). En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap; 
Meld. St. 6 (2012–2013). A Comprehensive Integration Policy. Diversity and Community; 
Meld. St. 6 (2012–2013). Μια Ολοκληρωμένη Πολιτική Ενσωμάτωσης. Διαφορετικότητα και Κοινότητα 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6- 20122013.html?id=705945 

   

NO3 2013 Meld.St.20 (2012–2013). På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen; 
Meld.St.20 (2012–2013). On the Right Track. Quality and Diversity in the Common School;  
Meld.St.20 (2012–2013).: Στο Σωστό Δρόμο. Ποιότητα και Διαφορετικότητα στο Κοινό Σχολείο 
http://www.regjeringen.no/pages/38263383/PDFS/STM201220130020000DDDPDFS.pdf 

   

TR1 2013 10. Kalkinma Plani; 10th Development Plan; 
10ο Αναπτυξιακό Σχέδιο 
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C
4 
%B1.pdf 

  x 

TR2 2009 Hayat Boyu Ögrenme Strateji Belgesi; Lifelong Learning Strategy Document; 
Στρατηγικό Έγγραφο Δια Βίου Μάθησηςς 
http://www.hayatboyuogrenme.gov.tr/images/yukleme/hbo_strateji.pdf 

   

TR3 2009 Milli Egitim Bakanligi 2010-2014 Stratejik Plani; 
Strategic Plan of Ministry of National Education (2010-2014);  
Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας (2010- 2014) 
http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf 

  x 

 

http://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-PDF-Althjodlegt/Adult-Education-Act.pdf
http://eng.forsaetisraduneyti.is/iceland2020/
http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-broschuere_bildungsstrategie_2020.pdf
http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-broschuere_bildungsstrategie_2020.pdf
http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-broschuere_bildungsstrategie_2020.pdf
http://www.integration.li/CFDOCS/cmsout/admin/index.cfm?GroupID=220&amp;MandID=1&amp;meID=156
http://www.regjeringen.no/pages/2202348/PDFS/STM200820090044000DDDPDFS.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6-20122013.html?id=705945
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-6-20122013.html?id=705945
http://www.regjeringen.no/pages/38263383/PDFS/STM201220130020000DDDPDFS.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4
http://www.hayatboyuogrenme.gov.tr/images/yukleme/hbo_strateji.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf
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Παράρτημα 2 

Οι τέσσερις πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται στο Κεφάλαιο 6, στο σχεδιάγραμμα 6.3 (Πίνακας 1 
και Πίνακας 2) και στο σχεδιάγραμμα 6.4 (Πίνακας 3 και Πίνακας 4). Παρέχουν περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τα στοχευμένα συγχρηματοδοτικά μέσα στα οποία γίνεται αναφορά στα 
παραπάνω σχεδιαγράμματα. 

Πίνακας 1: Μέσα συγχρηματοδότησης με προνομιακή μεταχείριση ή στοχευμένη στήριξη των ενηλίκων χαμηλών 
τυπικών προσόντων, 2013/14 

Χώρα Τύπος συγχρηματοδοτικού μέσου 
(συμπεριλαμβανομένης της 

Προφίλ ενήλικου 
εκπαιδευόμενου 

Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (τύπος 
και πρόγραμμα) 

Bέλγιο – 
Φλαμανδική 
Κοινότητα 

Εκπαιδευτικό voucher – Opleidingscheque Εργαζόμενοι με απολυτήριο 
λυκείου (ISCED 3) – τα 
voucher είναι δωρεάν για τη 
συγκεκριμένη ομάδα 

Κατάρτιση εκτός χώρου 
εργασίας που 
οργανώνεται από 
αναγνωρισμένο πάροχο 
κατάρτισης 

Δανία Υποτροφία και εκπαιδευτική άδεια μετ’ 
αποδοχών – το επίδομα VEU  

Ενήλικες με ανώτερο επίπεδο 
τη βασική εκπαίδευση (ISCED 
2) 

Επαγγελματικά 
προσανατολισμένη 
εκπαίδευση και κατάρτιση 
και συνεχιζόμενη 
επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση 
(CVET) 

 Υποτροφία και εκπαιδευτική άδεια μετ’ 
αποδοχών – το επίδομα SVU Almen για γενική 
εκπαίδευση 

Εργαζόμενοι που 
παρακολούθησαν 8 ή λιγότερα 
χρόνια σχολικής εκπαίδευση 
με επιπλέον επαγγελματική 
κατάρτιση ανεξαρτήτων 
χρονικής διάρκειας 
 
Εργαζόμενοι που 
παρακολούθησαν ως 10 
χρόνια σχολικής εκπαίδευσης, 
με επιπλέον ως και 2 χρόνια 
επαγγελματικής κατάρτισης 
 
Εργαζόμενοι που 
παρακολούθησαν ως 10 
χρόνια σχολικής εκπαίδευσης, 
με επιπλέον κατάρτιση 
ανεξαρτήτως χρονικής 
διάρκειας, αν αυτή δεν έχει 
γίνει χρήση της τα τελευταία 5 
χρόνια 

Προπαρασκευαστικά 
προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων στα 
μαθηματικά, την 
ανάγνωση και τη γραφή 
(FVU) 
 
Τυπική γενική εκπαίδευση 
ως και την ανώτερη 
δευτεροβάθμια κλίμακα 
(ISCED 3) 

Ισπανία Εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών 
 – ατομική άδεια κατάρτισης (Permiso 
individual de formación) 

Ενήλικες επιπέδου ISCED 2 
και 3 (κατώτερη και ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 
θεωρούνται ομάδα 
προτεραιότητας 

Επίσημα αναγνωρισμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης που οδηγεί 
στην απόκτηση επίσημης 
πιστοποίησης 

Σουηδία Επιδοτήσεις και δάνεια Εκπαιδευόμενοι ως και 56 
ετών εγγεγραμμένοι σε 
προγράμματα ISCED 1-3 
μπορούν να λάβουν 
υψηλότερη υποτροφία με 
μερίδιο συνολικής στήριξης 73 
% συνολικής στήριξης (για 
τους υπόλοιπους 
εκπαιδευόμενους, το γενικό 
μερίδιο είναι 31 %). Το 
υπόλοιπο ποσό καλύπτεται 
από δάνειο επιλογής του 
φοιτητή. 

Γενική και επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση 
επιπέδων ISCED 1, 2 και 
3 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη για Βέλγιο (Φλ Κοινότητα), Δανία, and Σουηδία και Cedefop (βάση δεδομένων για τη χρηματοδότηση 
της εκπαίδευσης ενηλίκων) για Ισπανία. 
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Πίνακας 2: Μέσα συγχρηματοδότησης με προνομιακή μεταχείριση ή στοχευμένη στήριξη σε εξειδικευμένες 
ομάδες, 2013/14 

Χώρα Τύπος συχρηματοδοτικού μέσου 
(περιλαμβάνοντας και την ονομασία του, 

αν υπάρχει) 

Προφίλ ενήλικων εκπαιδευόμενων 

Βέλγιο – 
Φλαμανδική 
Κοινότητα 

Επίδομα αποζημίωσης/ αντισταθμιστικό 
επίδομα που συμπεριλαμβάνει την κάλυψη 
του κόστους μετακίνησης και της φύλαξης 
παιδιών  

Άνεργοι σε αναζήτηση εργασίας που παρακολουθούν 
επαγγελματική κατάρτιση με την VDAB (τη Φλαμανδική 
δημόσια υπηρεσία απασχόλησης) ή έναν εταίρο του VDAB 
στο πλαίσιο της Ατομικής Σύμβασης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης βασισμένης σε Επιχείρηση (Individuele 
beroepsopleiding in de onderneming – IBO) 

 Επίδομα κατάρτισης ή αντισταθμιστικό 
επίδομα. Ο εργοδότης λαμβάνει την 
οικονομική στήριξη 

Άνεργοι σε αναζήτηση εργασίας που προσλαμβάνονται και 
καταρτίζονται στο πλαίσιο της Ατομικής Σύμβασης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης που γίνεται σε επιχείρηση 
(Individuele beroepsopleiding in de onderneming – IBO) 

Βέλγιο – 
Γαλλική 
Κοινότητα (2) 

Χορήγηση πριμ (πριμ της τάξης του 1 ευρώ 
για κάθε ώρα κατάρτισης) 

Άνεργοι σε αναζήτηση εργασίας χωρίς πιστοποιητικό 
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 3) και που 
είναι εγγεγραμμένοι στην Υπηρεσία Απασχόλησης των 
Βρυξελλών (Actiris) και που έχουν υπογράψει σύμβαση 
κατάρτισης με την Bruxelles Formation 

Βέλγιο – 
Γερμανόφωνη 
Κοινότητα 

Εκπαιδευτικό πριμ (0.99 ευρώ για κάθε ώρα 
κατάρτισης) που συμπεριλαμβάνει την 
κάλυψη την κάλυψη του κόστους μετακίνησης 

Άνεργοι σε αναζήτηση εργασίας που συμμετέχουν σε 
πρόγραμμα κατάρτισης οργανωμένο ή αναγνωρισμένο 
από την Υπηρεσία Απασχόλησης. 

Γερμανία Εκπαιδευτικό voucher (Bildungsgutschein) Άνεργοι σε αναζήτηση εργασίας – υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες σχετίζεται με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας 
και απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Εσθονία Επιστροφή/ επαναχορήγηση των διδάκτρων 
παρακολούθησης προπαρασκευαστικών 
μαθημάτων για συμμετοχή στις εξετάσεις 
εσθονικής γλώσσας και χορήγησης της 
Εσθονικής υπηκοότητας 

Άτομα που δεν έχουν την Εσθονική υπηκοότητα, που 
έχουν περάσει επιτυχώς την εξέταση Εσθονικής γλώσσας 
και υπηκοότητας ή και μόνο την εξέταση γλώσσας. Σε 
όσους έχει συσταθεί από την Επιθεώρηση γλώσσας να 
συμμετάσχουν στην εξέταση γλώσσας. Ή σε όσους έχουν 
περάσει την εξέταση της Εσθονικής γλώσσας 

Ισπανία Επιδόματα που καλύπτουν έξοδα μετακίνησης 
και σίτισης 

Άνεργοι που αναζητούν εργασία που συμμετέχουν σε 
δράσεις κατάρτισης στο πλαίσιο του σχήματος «Κατάρτιση 
για την Απασχόληση» (ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού 
επιπέδου εκπαιδευόμενου) 

 Υποτροφίες Άνεργοι που αναζητούν εργασία εγγεγραμμένοι σε 
εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης 

Κροατία Επιδόματα που αντιστοιχούν στον κατώτατο 
μισθό, που περιλαμβάνουν την κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών και κάλυψη του 
κόστους μετακίνησης (εμπίπτει στην 
πρωτοβουλία «η Γνώση Αποδίδει») 

Άνεργοι που αναζητούν εργασία εγγεγραμμένοι στη βασική 
εκπαίδευση (ISCED 1 and 2; Osnovna škola za odrasle) ή 
σε προγράμματα ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ISCED 3) που προετοιμάζουν τα άτομα για εργασία σε 
τομείς με έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού 

Κύπρος Εβδομαδιαία εκπαιδευτικά επιδόματα Άνεργοι που αναζητούν εργασία εγγεγραμμένοι στην 
ταχύρρυθμη εκδοχή των αρχικών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης 

Λετονία Εκπαιδευτικό κουπόνι και επιπλέον 
εκπαιδευτική υποτροφία 

Άνεργοι που αναζητούν εργασία που παρακολουθούν 
εγκεκριμένα μη-τυπικά μαθήματα για ανάπτυξη των 
βασικών κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων στα 
οποία υστερούν 

Λουξεμβούργο Voucher για μη- τυπικά προγράμματα 
εκπαίδευσης ενηλίκων 

Μεταξύ των ομάδων- στόχων: άνεργοι που αναζητούν 
εργασία και άτομα που χρήζουν στήριξης σύμφωνα με την 
υπηρεσία μετανάστευσης (OLAI) ή με τις κοινωνικές 
υπηρεσίες των κοινοτήτων  

Μάλτα Σχήμα Επιχορήγησης Κατάρτισης Άνεργοι που αναζητούν εργασία 

Αυστρία Επιστροφή των διδάκτρων για παρακολούθηση 
μαθημάτων γερμανικής γλώσσας (50 %) σε 
περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος περάσει 
επιτυχώς την εξέταση 

Άτομα που πρέπει να μάθουν τη γερμανική ως δεύτερη 
γλώσσα για να συμμετάσχουν σε εξέταση επιπέδου A2 του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.  
 

Στους αιτούντες χορηγείται αυτή η επιστροφή χρημάτων σε 
περίπτωση που περάσουν επιτυχώς μια εξέταση επιπέδου 

                                                      
(2) Αναφέρεται στην περιφέρεια των Βρυξελλών  
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Χώρα Τύπος συχρηματοδοτικού μέσου 
(περιλαμβάνοντας και την ονομασία του, 

αν υπάρχει) 

Προφίλ ενήλικων εκπαιδευόμενων 

A2 στα Γερμανικά, ως ένα ανώτατο όριο 300 ωρών 
διδασκαλίας και 750 ευρώ αντίστοιχα. Για να δικαιούνται 
την επιστροφή, τα μαθήματα θα πρέπει να παρέχονται 
από επίσημα πιστοποιημένο ίδρυμα και θα ο υποψήφιος 
θα πρέπει να περάσει την εξέταση μέσα στους επόμενους 
18 μήνες από την είσοδό του στη χώρα. 

Πολωνία Επιδόματα που αντιστοιχούν σε επιπλέον 20% 
του επιδόματος ανεργίας (οι συμμετέχοντες 
λαμβάνουν 120 % του επιδόματος ανεργίας); 
Κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εξετάσεις; 
Μερική κάλυψη μεταπτυχιακών σπουδών; 
δανειακά μέτρα; επιστροφή του κόστους 
μετακίνησης; στέγαση (σε περίπτωση που η 
κατάρτιση γίνεται μακριά από τον τόπο 
διαμονής). 

Άνεργοι που αναζητούν εργασίας που παρακολουθούν 
προγράμματα κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σύμφωνα 
με το εξατομικευμένο πλάνο δράσης/ δραστηριότητας που 
απαιτείται από το νόμο. 

Λιχτενστάιν Κάλυψη διδάκτρων και κόστους κατάρτισης Άνεργοι σε αναζήτηση εργασίας που παρακολουθούν 
προγράμματα επαγγελματικής επανακατάρτισης ή 
επανενσωμάτωσης. 

 Voucher για την παρακολούθηση μαθημάτων 
γερμανικής γλώσσας 

Πολίτες χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ/ΕΟΚ που πρέπει 
να μάθουν τη γερμανική γλώσσα ως προαπαιτούμενο για 
χορήγηση άδειας παραμονής και ιθαγένειας. 

 

Source Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη για Βέλγιο, Δανία, EE, ES, HR, CY, LV, LU, MT, AT, PL and LI. 

Πίνακας 3: Μέσα συγχρηματοδότησης για εργοδότες ώστε να ενισχύσουν τη συμμετοχή εργαζομένων χαμηλών 
τυπικών προσόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 2013/14  

Χώρα Τύπος συγχρηματοδοτικού μέσου 
(περιλαμβάνοντας και την ονομασία 

του, αν υπάρχει) 

Προφίλ ενήλικων εκπαιδευόμενων 

Βέλγιο – 
Φλαμανδική 
Κοινότητα 

Μείωση των διδάκτρων για τον εργοδότη Εργαζόμενοι που δε διαθέτουν πιστοποιητικό ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – απολυτήριο λυκείου 
(ISCED 3) θεωρούμενοι ως «εργαζόμενοι σε κίνδυνο» 
και στην περίπτωση που παρακολουθούν κάποιο 
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της VDAB  

Γερμανία Επιχορήγηση στον εργοδότη για 
αντιστάθμιση της απώλειας μισθών για 
εργαζόμενο που βρίσκεται σε εκπαιδευτική 
άδεια μετ’ αποδοχών 

Υπάλληλοι που λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για να 
αποκτήσουν πιστοποίηση που αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο επίπεδο 4 του Γερμανικού Πλαισίου Πιστοποιήσεων. 

Ισπανία Στο πλαίσιο της σύμβασης για κατάρτιση και 
μάθηση, μειώσεις στις ασφαλιστικές 
συνεισφορές του εργοδότη και μερική ή 
πλήρης χρηματοδότηση της παροχής 
κατάρτισης 

Άτομα ηλικίας 16-24 που δε διαθέτουν ούτε κάποια 
πιστοποίηση τυπικής εκπαίδευσης ούτε κάποια 
επαγγελματική πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το 
σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης για την απασχόληση. 

Ιταλία Voucher για τους εργοδότες που καλύπτουν 
ως το 80 % του κόστους κατάρτισης που 
παραδίδεται στο πλαίσιο του σχήματος 
«επείγουσες παρεμβάσεις για τη στήριξη της 
απασχόλησης» 

Εργαζόμενοι με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1) 

Λουξεμβούργο Υψηλότερα ποσοστά επιστροφής μέρους του 
μισθολογικού κόστους (35 %) για τον 
εργοδότη 

Εργαζόμενοι που παρακολουθούν μαθήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που δε διαθέτουν κάποια 
επίσημη πιστοποίηση (επιπέδου κατώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κάτω, ISCED 2) και 
που εργάζονται στην εταιρεία για λιγότερο από 10 
χρόνια. 

 Κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού του 
συμπληρωματικού επιδόματος κατάρτισης 
που χορηγείται σε μαθητευόμενους στην 
αρχική εκπαίδευση και του κατώτατου μισθού 

Ενήλικες εκπαιδευόμενοι εγγεγραμμένοι σε 
προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Αυστρία Κάλυψη διδάκτρων και των ημερομισθίων 
των εξωτερικών εκπαιδευτών που έρχονται 
στην εταιρεία στο πλαίσιο των σχημάτων 

Γυναίκες με πιστοποιήσεις χαμηλού ως ενδιάμεσου 
επιπέδου. 
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Χώρα Τύπος συγχρηματοδοτικού μέσου 
(περιλαμβάνοντας και την ονομασία 

του, αν υπάρχει) 

Προφίλ ενήλικων εκπαιδευόμενων 

κατάρτισης για ΜΜΕ 
(Qualifizierungsförderung für Beschäftige) 

Ηνωμένο 
Βασίλειο – 
Αγγλία 

Κάλυψη του κόστους κατάρτισης των 
μαθητευόμενων (50 % για μαθητευόμενους 
ηλικίας19-24; Και ως 50 % για 25 και άνω) 

Εκπαιδευόμενοι 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη για BEnl; DE; ES; LU και UK-ENG και Cedefop (βάση δεδομένων για χρηματοδότηση της εκπαίδευσης 
ενηλίκων) για IT και AT. 

Πίνακας 4: Μέσα Συγχρηματοδότησης για εργοδότες, ώστε να ενισχύσουν τη συμμετοχή ενηλίκων που ανήκουν 
σε άλλες ειδικές ομάδες σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 2013/14  (3) 

Χώρα Τύπος συγχρηματοδοτικού μέσου 
(περιλαμβάνοντας και την ονομασία του, 

αν υπάρχει) 

Προφίλ Ενήλικων Εκπαιδευόμενων (7) 

Βέλγιο – 
Φλαμανδική 
Κοινότητα 

Υποτροφία στο πλαίσιο της Ατομικής 
Σύμβασης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
βασισμένης σε Εταιρεία (Individuele 
beroepsopleiding in de onderneming – IBO) 

Άνεργοι που αναζητούν εργασία οι οποίοι 
προσλαμβάνονται και λαμβάνουν κατάρτιση στο πλαίσιο 
του σχήματος 

 Σχήμα της VDAB που παρέχει χρηματικό 
αντιστάθμισμα στον εργοδότη για μαθήματα 
γλώσσας στο χώρο της εργασίας 

Μη φυσικοί ομιλητές της Ολλανδικής 

Δανία Υποτροφία Άνεργοι που αναζητούν εργασία (4) 

Εσθονία Υποτροφία Άτομα που παρέμειναν εκτός αγοράς εργασίας λόγω 
ασθένειας και ανικανότητας απασχόλησης 

Γαλλία Υποτροφία στο πλαίσιο των επαγγελματικών 
συμβάσεων 
(période de professionalisation) 

Εργαζόμενοι που επιστρέφουν στη εργασία μετά από 
απουσία για λόγους ανατροφής παιδιών. 

 Υποτροφία Εργαζόμενοι άνω των 45 και με 20 έτη εμπειρίας και με 
τουλάχιστον ένα έτος απασχόλησης στην εταιρεία 

Ιταλία Voucher για εργοδότες που καλύπτουν το 80 
% του κόστους της παρεχόμενης κατάρτισης 
στο πλαίσιο του σχήματος «επείγουσες 
παρεμβάσεις για τη στήριξη της 
απασχόλησης» 

Γυναίκες άνω των 40 

Λιθουανία Υποτροφία Άνεργοι που αναζητούν εργασία 

Λουξεμβούργο Υποτροφία Εργαζόμενοι άνω των 45 με προϋπηρεσία 10 ετών 

Αυστρία Υποτροφία Εργαζόμενοι άνω των 45 

Πολωνία Επίδομα που καλύπτει το κόστος κατάρτισης 
και μπόνους παραγωγικότητας 

Άνεργοι που αναζητούν εργασία που περνούν με επιτυχία 
την τελική εξέταση of των μαθημάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στα οποία συμμετείχαν. 

Φινλανδία Υποτροφία Άτομα που είχαν μείνει εκτός της αγοράς εργασίας λόγω 
ασθένειας και ανικανότητας να εργαστούν και μακροχρόνια 
άνεργοι 

Πηγή: Δίκτυο Ευρυδίκη για BEnl, DK, EE, FR, LT, LU, AT, PL και FI και Cedefop (βάση δεδομένων για τη χρηματοδότηση της 
εκπαίδευσης ενηλίκων) για IT. 
 
 
                                                      
(3) Η κατηγορία «άλλες ειδικές ομάδες» περιλαμβάνει άτομα που έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας για κάποιο 

διάστημα (άνεργοι που αναζητούν εργασία ή άτομα που επιστρέφουν στην εργασία μετά από διάστημα απουσίας λόγω 
ανατροφής παιδιών ή για ιατρικούς λόγους), μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους και/ ή μη φυσικούς ομιλητές της τοπικής 
γλώσσας. 

(4) Όταν γίνεται αναφορά σε «άνεργους που αναζητούν εργασία», ο πίνακας αναφέρεται σε άτομα που εκπαιδεύονται (και 
πιθανότατα έχουν προσληφθεί) από τον εργοδότη, ο οποίος λαμβάνει την οικονομική στήριξη. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ  

Κωδικοί χωρών 

EU/EU-28 Ευρωπαϊκή Ένωση HU Ουγγαρία 

  MT Μάλτα 

BE Βέλγιο NL Κάτω Χώρες 

BE fr Βέλγιο- Γαλλική Κοινότητα AT Αυστρία 

BE de Βέλγιο – γερμανόφωνη Κοινότητα PL Πολωνία 

BE nl Βέλγιο – Φλαμανδική Κοινότητα PT Πορτογαλία 

BG Βουλγαρία RO Ρουμανία 

CZ Δημοκρατία της Τσεχίας SI Σλοβενία 

DK Δανία SK Σλοβακία 

DE Γερμανία FI Φινλανδία 

EE Εσθονία SE Σουηδία 

IE Ιρλανδία UK Ηνωμένο Βασίλειο 

EL Ελλάδα UK-ENG Αγγλία 

ES Ισπανία UK-WLS Ουαλία 

FR Γαλλία UK-NIR Βόρεια Ιρλανδία 

HR Κροατία UK-SCT Σκωτία 

IT Ιταλία IS Ισλανδία 

CY Κύπρος LI Λιχτενστάιν 

LV Λετονία MK* Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 

LT Λιθουανία NO Νορβηγία 

LU Λουξεμβούργο TR Τουρκία 
 

MK*: ISO κωδικός 3166. Προσωρινός κωδικός που δεν προδικάζει επ’ ουδενί την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα 
συμφωνηθεί μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων που προς το παρόν διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών 
(http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm). 

Στατιστικοί Κωδικοί 

: Μη διαθέσιμα δεδομένα (–) Χωρίς πεδίο εφαρμογής 
 
 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm
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Ορισμοί 

Ενεργές Πολιτικές για την Αγορά Εργασίας (ALMP): Μέτρα που σκοπεύουν να βοηθήσουν στην 
επιστροφή των ανέργων στην εργασία, και περιλαμβάνουν υπηρεσίες πρακτικής άσκησης, χορήγηση 
επιδομάτων, και προγράμματα παρέμβασης στην αγορά εργασίας όπως η κατάρτιση και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας. 

Εκπαίδευση ενηλίκων: Γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται στους ενήλικες μετά την 
αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση για επαγγελματικούς και/ ή προσωπικούς λόγους, και η οποία 
στοχεύει να: 

- παράσχει γενική εκπαίδευση για ενήλικες σε θέματα που άπτονται των ιδιαίτερων 
ενδιαφερόντων τους (όπως για παράδειγμα τα ανοιχτά πανεπιστήμια), 

- παράσχει αντισταθμιστική μάθηση σε βασικές δεξιότητες που ίσως τα άτομα να μην είχαν 
αποκτήσει προηγουμένως κατά τη διάρκεια της αρχικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(όπως αλφαβητισμός, αριθμητισμός) και κατά συνέπεια να: 

- δώσει πρόσβαση σε πιστοποιήσεις που δεν αποκτήθηκαν, για διάφορους λόγους, στο αρχικό 
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

- δώσει τη δυνατότητα απόκτησης, βελτίωσης ή ενημέρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων ή 
ικανοτήτων σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο: πρόκειται για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και 
κατάρτιση (Cedefop, 2008). 

Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι: Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι είναι 
άτομα άνω των 18 που έχουν ήδη εγκαταλείψει το αρχικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Νεότερα άτομα (άνω των 16) λαμβάνονται υπόψη μόνο σε περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες γι’ 
αυτά παροχές είναι επίσης προσβάσιμες και σε άτομα ηλικίας άνω των 18. 

Ενήλικες με χαμηλό επίπεδο βασικών δεξιοτήτων: Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ο 
όρος αναφέρεται σε ενήλικες που στερούνται βασικών δεξιοτήτων (για περισσότερες λεπτομέρειες 
βλέπε---- «Βασικές δεξιότητες»). 

Βασικές δεξιότητες / Πρόβλεψη παροχής βασικών δεξιοτήτων (στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
ενηλίκων): Παρά τις προσπάθειες υιοθέτησης κοινής Ευρωπαϊκής ορολογίας, επαναλαμβάνεται 
συχνά, τόσο στην παλαιότερη όσο και στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, ότι δεν υπάρχει διεθνώς 
συμφωνημένος ορισμός των βασικών δεξιοτήτων ούτε και κανενός από τους σχετιζόμενους όρους 
(πχ. δεξιότητες κλειδιά, θεμελιώδεις δεξιότητες, κλπ.). Το Cedefop (2008, σ. 37), ορίζει την έννοια των 
βασικών δεξιοτήτων, ως «οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη ζωή σε μια σύγχρονη κοινωνία, 
δηλαδή: η δυνατότητα ακουστικής κατανόησης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών». 
Πέραν των βασικών δεξιοτήτων, η ίδια πηγή αναφέρεται και στις νέες βασικές δεξιότητες «όπως οι 
δεξιότητες Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δεξιότητες ξένων γλωσσών, 
κοινωνικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, τεχνολογική κουλτούρα, επιχειρηματικό 
πνεύμα (ό.α. 101). 

Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης με τον όρο βασικές δεξιότητες (ή πρόβλεψη παροχής / 
προγράμματα βασικών δεξιοτήτων) γίνεται αναφορά στις δεξιότητες αλφαβητισμού, αριθμητισμού και 
ΤΠΕ (με ή χωρίς αναφορές σε άλλες δεξιότητες). 

Κεντρικό επίπεδο/ Κεντρικές αρχές: Tο κεντρικό επίπεδο είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό επίπεδο. 
Στην πλειοψηφία των χωρών τοποθετείται σε εθνικό (κρατικό) επίπεδο. Σε μερικές χώρες, οι 
περιφέρειες (Κοινότητες, Länder, κλπ) είναι υπεύθυνες για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση. Στο Βέλγιο, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιμέρους διοικητικές ενότητες, 
έχουν η κάθε μία το δικό της υπουργείο παιδείας. 

Μέσα συγχρηματοδότησης (στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων): Αναφέρεται σε 
χρηματοδοτικά σχήματα όπου τουλάχιστον δύο μέρη συνεισφέρουν στο κόστος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (εκπαιδευόμενοι, εργοδότες, δημόσιες αρχές). Τα συγχρηματοδοτικά μέσα συνήθως 
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λαμβάνουν τη μορφή υποτροφιών, voucher, δανείων και επιχορηγήσεων για την εκπαιδευτική άδεια 
μετ’ αποδοχών. 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και Κατάρτιση: Eκπαίδευση και κατάρτιση μετά την αρχική εκπαίδευση 
και κατάρτιση – ή μετά την είσοδο στην εργασιακή ζωή, που στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα να: 

- βελτιώσουν ή να ενημερώσουν τις γνώσεις τους και/ ή τις δεξιότητές τους 

- αποκτήσουν νέες δεξιότητες για αλλαγή σταδιοδρομίας ή επανακατάρτισης 

- συνεχίσουν την προσωπική ή επαγγελματική τους εξέλιξη (Cedefop, 2008). 

Εξ αποστάσεως μάθηση: Εκπαίδευση και κατάρτιση που μεταδίδεται από απόσταση μέσω 
επικοινωνιακών μέσων: βιβλία, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλέφωνο, αλληλογραφία, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής ή video (Cedefop, 2008). 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ορίζεται ως συνεκτικό σύνολο ή αλληλουχία εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων ή επικοινωνίας σχεδιασμένου και οργανωμένου για την επίτευξη προκαθορισμένων 
μαθησιακών στόχων ή για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών καθηκόντων 
εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Στους στόχους περιλαμβάνονται η βελτίωση γνώσεων, 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων εντός ενός προσωπικού, πολιτειακού, κοινωνικού και/ ή εργασιακού 
πλαισίου. Οι μαθησιακοί στόχοι συνήθως συνδέονται με την προετοιμασία για πιο προχωρημένες 
σπουδές και/ ή εργασία, τέχνη, ή κατηγορία επαγγελμάτων ή τεχνών αλλά μπορεί να σχετίζονται και 
με την προσωπική εξέλιξη ή την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (UNESCO-UIS, 2011). 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποιήσεων για τη δια βίου μάθηση: Είναι ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς 
που θα έπρεπε να χρησιμεύει ως μεταφραστικό εργαλείο μεταξύ διαφορετικών συστημάτων 
πιστοποίησης και των αντίστοιχων επιπέδων τους, είτε για τη γενική και ανώτερη εκπαίδευση είτε για 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αποσκοπεί στη βελτίωση των επιπέδων διαφάνειας, 
συγκρισιμότητας και ικανότητας μεταφοράς των πιστοποιήσεων των πολιτών που εκδόθηκαν 
σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική στα επιμέρους κράτη μέλη (με βάση τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 2008 (1). 

Ευέλικτη μάθηση: Εκπαίδευση και κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις 
του εκπαιδευόμενου. Η ευέλικτη μάθηση προσφέρει στους εκπαιδευόμενους επιλογές σχετικά με το 
πώς, που και πότε μαθαίνουν με στόχο τη στήριξη της δημιουργίας κινήτρων και της επιμονής ιδίως 
όταν η παρακολούθηση σε κάποιο κολλέγιο ή κέντρο είναι δύσκολη, όπως στις περιπτώσεις 
εκπαιδευόμενων σε αγροτικές περιοχές, ενηλίκων με πολλαπλές ευθύνες ή προβλήματα υγείας. Η 
επικοινωνία μεταξύ μαθητών και διδασκάλου που βασίζεται στις ΤΠΕ είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό 
της ευέλικτης μάθησης, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και φυσικές συναντήσεις μεταξύ 
μαθητών και δασκάλων (NRDC, 2010b). 

Τυπική μάθηση/ εκπαίδευση: Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου του 
2012 (2) η τυπική μάθηση είναι «μάθηση που λαμβάνει χώρα σε ένα οργανωμένο και δομημένο 
περιβάλλον ειδικά αφιερωμένο στη μάθηση και συνήθως οδηγεί στην απονομή κάποιας πιστοποίησης, 
συνήθως με τη μορφή πιστοποιητικού ή διπλώματος». Στατιστικές έρευνες (ειδικά η Έρευνα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων), ορίζει την τυπική εκπαίδευση ως «εκπαίδευση που παρέχεται στο σύστημα 
σχολείων, κολλεγίων, πανεπιστημίων και άλλων τυπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που συνήθως 
αποτελούν μια συνεχόμενη «κλίμακα» πλήρους παρακολούθησης εκπαίδευσης για παιδιά και νέους, 
που γενικά ξεκινά στην ηλικία των πέντε έως επτά ετών και συνεχίζει ως την ηλικία των 20 ή 25 ετών. 
Σε κάποιες χώρες, τα ανώτερα τμήματα αυτής της κλίμακας είναι οργανωμένα προγράμματα που 
περιλαμβάνουν από κοινού μερική απασχόληση και μερική συμμετοχή στο κανονικό σύστημα 
σχολείου και πανεπιστημίου: τέτοιου είδους προγράμματα έχουν γίνει γνωστά ως «δυαδικό σύστημα» 
ή με αντίστοιχους όρους σε κάθε χώρα» (Eurostat, 2006). 

                                                      
(1) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 2008 σχετικά με την καθιέρωση του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποιήσεων για τη δια βίου μάθηση OJ 2008/C 111/01, 6.5.2008 
(2) Σύσταση το Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επικύρωση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης 2012/C 

398/01, 22.12.2012 
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Προσανατολισμός: Μια σειρά δραστηριοτήτων σχεδιασμένη να βοηθήσει τα άτομα στη λήψη 
εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή προσωπικών αποφάσεων και να τις κάνουν πράξη πριν και μετά 
την είσοδό τους στην αγορά εργασίας (προσαρμοσμένο από το Cedefop, 2008). 

Άτυπη μάθηση: Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου του 2012 (3) η άτυπη 
μάθηση αναφέρεται σε «μάθηση που απορρέει από τις καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τη δουλειά, την οικογένεια ή τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δεν είναι οργανωμένη ή 
δομημένη υπό όρους στόχων, χρόνου ή μαθησιακής στήριξης. Ίσως να μη γίνεται ακούσια από την 
πλευρά του ατόμου που εμπλέκεται στη μαθησιακή διαδικασία. Παραδείγματα μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης μάθησης είναι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω 
βιωματικών και εργασιακών εμπειριών, δεξιότητες διαχείρισης έργου ή ΤΠΕ που αποκτώνται στην 
εργασία, γλώσσες που μαθαίνονται και διαπολιτισμικές δεξιότητες που αποκτώνται κατά την 
παραμονή σε κάποια άλλη χώρα, δεξιότητες ΤΠΕ που αποκτώνται εκτός εργασίας, δεξιότητες που 
αποκτώνται μέσω εθελοντικής εργασίας, πολιτισμικών δραστηριοτήτων, αθλημάτων, εργασίας με 
νέους και μέσω δραστηριοτήτων στο σπίτι (για παράδειγμα η φροντίδα ενός παιδιού)». Στατιστικές 
έρευνες (και συγκεκριμένα η Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων), ορίζει την άτυπη εκπαίδευση ως 
«εκούσια, που είναι ωστόσο λιγότερο οργανωμένη και δομημένη […] και μπορεί να περιλαμβάνει για 
παράδειγμα μαθησιακά γεγονότα (δραστηριότητες) που συμβαίνουν εντός της οικογένειας, στο χώρο 
εργασίας και στην καθημερινότητα του κάθε ατόμου, πάνω σε μια αυτό-καθοδηγούμενη, οικογενειακά 
ή κοινωνικά καθοδηγούμενη βάση» (Eurostat, 2006). 

Αρχική εκπαίδευση: Τυπική εκπαίδευση, συνήθως για νέους, πριν την είσοδό τους στην αγορά 
εργασίας για πρώτη φορά (προσαρμοσμένο από την UNESCO-UIS, 2011). 

Διεθνείς έρευνες για τις δεξιότητες ενηλίκων: Αναφέρεται στις τρεις διεθνείς έρευνες δεξιοτήτων 
ενηλίκων, και συγκεκριμένα στην «PIAAC – Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων», την «ALL – Έρευνα 
Αλφαβητισμού και Δεξιοτήτων Ζωής των Ενηλίκων» και την «IALS – Διεθνής Έρευνα Αλφαβητισμού 
Ενηλίκων». 

Διεθνή Πρότυπα Κατηγοριοποίησης της Εκπαίδευσης (ISCED):  

Όταν γίνεται αναφορά στα επίπεδα εκπαίδευσης, το παρόν έγγραφο αναφέρεται στα Διεθνή Πρότυπα 
Κατηγοριοποίησης της Εκπαίδευσης (ISCED). Το σύστημα αυτό κατηγοριοποίησης δημιουργήθηκε για 
να διευκολύνει τις συγκρίσεις των στατιστικών και δεικτών της εκπαίδευσης από χώρα σε χώρα πάνω 
σε μια βάση ομοιόμορφων και διεθνώς συμφωνημένων ορισμών. Η κάλυψη του ISCED εκτείνεται σε 
όλες τις οργανωμένες και συνεχείς μαθησιακές ευκαιρίες για παιδιά, νέους και ενήλικες, 
συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανεξαρτήτως των 
ιδρυμάτων ή των οργανισμών που τις παρέχουν ή τη μορφή στην οποία παραδίδονται. 

Η κατηγοριοποίηση ISCED 97 (UNESCO-UIS, 1996), που αποτελεί την κύρια πηγή αναφοράς για το 
παρόν έγγραφο, διακρίνει μεταξύ εφτά επιπέδων εκπαίδευσης: 

ISCED 0: Προσχολική εκπαίδευση 

Η προσχολική εκπαίδευση ορίζεται ως το αρχικό στάδιο της οργανωμένης διδασκαλίας. Είναι 
βασισμένη σε σχολεία ή σε κέντρα και είναι σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. 

ISCED 1: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Αυτή η βαθμίδα ξεκινά μεταξύ της ηλικίας των 5 και 7 ετών, είναι υποχρεωτική σε όλες τις χώρες 
και γενικά διαρκεί από 4 ως 6 έτη. 

ISCED 2: Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Συνεχίζει τα βασικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν και η διδασκαλία είναι 
περισσότερο εστιασμένη σε επιμέρους μαθήματα. Συνήθως, η ολοκλήρωση αυτής της βαθμίδας 
συμπίπτει με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

                                                      
(3) ό.α 
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ISCED 3: Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Αυτή η βαθμίδα γενικά ξεκινά με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ηλικία εισόδου είναι 
συνήθως τα 15 ή 16 έτη. Τα προαπαιτούμενα εισόδου συνήθως περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά συχνά ορίζονται και άλλα κατώτατα όρια πιστοποιήσεων. Η 
διδασκαλία είναι συνήθως περισσότερο προσανατολισμένη σε επιμέρους μαθήματα σε σχέση με το 
επίπεδο ISCED2. Η τυπική διάρκεια του επιπέδου ISCED3 κυμαίνεται από δύο ως πέντε έτη. 

ISCED 4: Μεταδευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Αυτά τα προγράμματα υπερκαλύπτουν τα όρια μεταξύ της ανώτερης δευτεροβάθμιας και της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χρησιμεύουν για τη διεύρυνση της γνώσης των αποφοίτων της 
βαθμίδας ISCED3. Τυπικά παραδείγματα είναι προγράμματα σχεδιασμένα για την προετοιμασία 
μαθητών για σπουδές επιπέδου 5, ή προγράμματα σχεδιασμένα για την προετοιμασία μαθητών για 
άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

ISCED 5: Τριτοβάθμια εκπαίδευση (πρώτο στάδιο) 

Η εισαγωγή σε αυτά τα προγράμματα συνήθως απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των επιπέδων 
ISCED 3 και 4. Αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει τριτοβάθμια προγράμματα με ακαδημαϊκό 
προσανατολισμό (τύπου Α) που έχουν γενικά θεωρητική βάση και τριτοβάθμια προγράμματα με 
επαγγελματικό προσανατολισμό (τύπου Β) που είναι συνήθως πιο σύντομης διάρκειας από τα 
προγράμματα τύπου Α και προσαρμοσμένα/ σχεδιασμένα για πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

ISCED 6: Τριτοβάθμια εκπαίδευση (δεύτερο στάδιο) 

Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί σε τριτοβάθμιες σπουδές που οδηγούν σε προχωρημένη πιστοποίηση 
ερευνητικού έργου (Ph.D. ή διδακτορικό). 

Η κατηγοριοποίηση ISCED αναφέρεται όχι μόνο στην εκπαίδευση των νέων, που στην παρούσα 
έκθεση περιγράφεται ως αρχική εκπαίδευση, αλλά επίσης στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση/ εκπαίδευση 
και κατάρτιση ενηλίκων. Όταν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, τους ζητείται να αναφέρουν προγράμματα 
παρόμοιου περιεχομένου με την παρεχόμενη εκπαίδευση στα διάφορα επίπεδα ISCED. Πιο 
συγκεκριμένα, τα προγράμματα για ενήλικες συνήθως πληρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- περιλαμβάνουν σπουδές με παρόμοιο περιεχόμενο μαθημάτων με τα προγράμματα του 
αρχικού εκπαιδευτικού συστήματος ή 

- τα υποκείμενα προγράμματα οδηγούν σε παρόμοιες δυνητικές πιστοποιήσεις με τα αντίστοιχα 
προγράμματα του αρχικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η κατανόηση αυτού του συγκεκριμένου θέματος επιτρέπει τη χρήση της κατηγοριοποίησης ISCED για 
την περιγραφή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του παρόντος εγγράφου. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση ISCED αναθεωρήθηκε εκ βάθρων το 2011. Το νέο 
σύστημα κατηγοριοποίησης (ISCED 2011) βρίσκεται σε στάδιο σταδιακής εισαγωγής. Παρέχει 
βελτιωμένους ορισμούς και ευρύτερη οπτική για την καταγραφή των παγκόσμιων προτύπων 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, το ISCED 2011 παρουσιάζει νέα σχήματα κωδικοποίησης για εκπαιδευτικά 
προγράμματα και επιτεύγματα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε UNESCO-UIS, 2011). 

Προγράμματα / σχήματα ευρείας κλίμακας: Ο όρος σε προγράμματα/ σχήματα με πεδίο εφαρμογής 
ολόκληρη την επικράτεια μιας χώρας ή μια περιοχή σημαντικής γεωγραφικής έκτασης σε αντίθεση με 
προγράμματα περιορισμένα σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα ή γεωγραφική τοποθεσία. Αυτά τα 
προγράμματα/ σχήματα προορίζονται για μακροχρόνια λειτουργία εντός του συστήματος με πόρους 
που έχουν σχεδιαστεί να καλύψουν πολλές συνεχόμενες χρονιές λειτουργίας (σε αντίθεση με 
πρωτοβουλίες βραχυπρόθεσμης βασιζόμενης σε κάποιο πρότζεκτ χρηματοδότησης που καλύπτει ένα 
ως δύο έτη λειτουργίας).  

Φιλελεύθερη (ή λαϊκή) εκπαίδευση ενηλίκων: Δεν υπάρχει σταθερός ορισμός του όρου 
«φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων». Ωστόσο, ο όρος συνήθως αναφέρεται σε μαθήματα μη-τυπικού 
χαρακτήρα που παρέχουν ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης, πολιτισμικού εμπλουτισμού, και 
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διανοητικών ή δημιουργικών ερεθισμάτων και ικανοποίησης. Η φιλελεύθερη (ή λαϊκή) εκπαίδευση 
ενηλίκων συχνά θεωρείται ως αντιπαρατιθέμενη στη γενική και τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση που 
προετοιμάζει τους μαθητές για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ 
φιλελεύθερης και επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι περισσότερο σύνθετη. Σε πολλές Ευρωπαϊκές 
χώρες με ισχυρή παράδοση στη φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων (ιδιαίτερα οι Βόρειες χώρες, αλλά 
επίσης και οι αγγλόφωνες, όπου είναι γνωστή ως κοινοτική μάθηση/ εκπαίδευση), τα μαθήματα 
μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων. 

Αλφαβητισμός: Αν και δεν υπάρχει γενική ομοφωνία ως προς την κατανόηση του όρου 
αλφαβητισμός, ο όρος συνήθως γίνεται αντιληπτός ως η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής (για 
παράδειγμα NRDC, 2010a). Το 1978, η UNESCO πρότεινε έναν ορισμό σύμφωνα με τον οποίο ένα 
άτομο που διαθέτει λειτουργικό αλφαβητισμό «μπορεί να συμμετάσχει σε όλες εκείνες τις 
δραστηριότητες όπου ο αλφαβητισμός είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική λειτουργία της 
ομάδας και της κοινότητάς του κι επίσης για να το διευκολύνει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την 
ανάγνωση, τη γραφή και τον αριθμητικό υπολογισμό για την ανάπτυξη του ίδιου αλλά και της 
κοινότητάς του (παρατίθεται στο UNESCO 2013, σ. 20). Κατά παρόμοιο τρόπο, η UNESCO όρισε τον 
αλφαβητισμό ως την «ικανότητα αναγνώρισης, κατανόησης, ερμηνείας, δημιουργίας, επικοινωνίας και 
υπολογισμού, με τη χρήση έντυπου και χειρόγραφου υλικού που σχετίζεται με διαφορετικά 
συγκείμενα. Ο αλφαβητισμός περιλαμβάνει ένα μαθησιακό συνεχές για να καταστήσει δυνατή την 
επίτευξη των στόχων, την ανάπτυξη του επιπέδου γνώσεων και του δυναμικού, την πλήρη συμμετοχή 
του κάθε ατόμου στην κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία» (διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια μιας 
διεθνούς συνάντησης εμπειρογνωμόνων τον Ιούνιο του 2003 και παρατίθεται στο UNESCO 2004, σ. 
13). 

Ενήλικες χαμηλών τυπικών προσόντων/ ενήλικες με χαμηλό επίπεδο πιστοποιήσεων: Όσοι 
έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση ή αποκτήσει πιστοποίηση που αντιστοιχεί σε επίπεδα ISCED 0-2 
στην καλύτερη περίπτωση [για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε – «Διεθνή Πρότυπα 
Κατηγοριοποίησης για την Εκπαίδευση (ISCED)]. 

Ενήλικοι μαθητές/ εκπαιδευόμενοι: Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ο όρος αναφέρεται σε 
μαθητές/ εκπαιδευόμενους που έχουν περάσει την ηλικία που συνήθως σχετίζεται με την αρχική 
εκπαίδευση στα διάφορα επίπεδα του ISCED [βλέπε--- «Αρχική εκπαίδευση», βλέπε --- «Διεθνή 
Πρότυπα στην Κατηγοριοποίηση της Εκπαίδευσης (ISCED)»]. 

Πιστοποιήσεις ενδιάμεσου επιπέδου: Αναφέρεται σε πιστοποιήσεις που αντιστοιχούν στα επίπεδα 
ISCED 3 και 4 [για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε --- «Διεθνή Πρότυπα Κατηγοριοποίησης της 
Εκπαίδευσης (ISCED)»]. 

Αρθρωτή Δόμηση: Αναφέρεται στην προσέγγιση δομικής μονάδας ως προς τα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, που συνίσταται στην κατάτμηση του περιεχομένου σε μικρότερες 
ενότητες. 

Εθνικό Πλαίσιο Πιστοποιήσεων: Σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου του 2008 (4) ο όρος αναφέρεται σε «ένα όργανο για την 
κατηγοριοποίηση των πιστοποιήσεων σύμφωνα με μια δέσμη κριτηρίων για συγκεκριμένα επίπεδα 
αποκτηθείσας γνώσης, που στοχεύει στην ενσωμάτωση και τον συντονισμό των εθνικών 
υποσυστημάτων πιστοποιήσεων και στη βελτίωση των επιπέδων διαφάνειας, πρόσβασης, ανέλιξης 
και ποιότητας των πιστοποιήσεων σε σχέση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών».  

Μη τυπική μάθηση/ εκπαίδευση: Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου του 
2012 (5), μη τυπική μάθηση σημαίνει «μάθηση που λαμβάνει χώρα μέσω σχεδιασμένων 
δραστηριοτήτων (με την έννοια των μαθησιακών στόχων, του μαθησιακού χρόνου) και όπου υπάρχει 
κάποια μορφή μαθησιακής στήριξης (π.χ. σχέση μαθητή- διδασκάλου). Ο όρος μπορεί να καλύπτει 
προγράμματα για τη μετάδοση εργασιακών δεξιοτήτων, στοιχεία αλφαβητισμού ενηλίκων και βασική 

                                                      
(4) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση των Ευρωπαϊκών 

Πλαισίων Πιστοποίησης για τη Δια Βίου Μάθηση, OJ 2008/C 111/01, 6.5.2008 
(5) Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, 2012/C 398/01, 

22.12.2012  
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εκπαίδευση για άτομα που εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο. […]» Στατιστικές μελέτες (και 
συγκεκριμένα η Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων), ορίζουν τη μη-τυπική εκπαίδευση ως «το κάθε 
οργανωμένο και βιώσιμο σύστημα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δεν αντιστοιχεί πλήρως στον 
παραπάνω ορισμό της τυπικής εκπαίδευσης. Η μη-τυπική εκπαίδευση μπορεί εκ τούτου να λάβει 
χώρα τόσο εντός όσο και εκτός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας. 
Ανάλογα με τη γενική κατάσταση κάθε χώρας, μπορεί να καλύπτει εκπαιδευτικά προγράμματα για τη 
μετάδοση στοιχείων αλφαβητισμού σε ενήλικες, βασικής εκπαίδευσης για παιδιά που δεν πηγαίνουν 
στο σχολείο, δεξιότητες-ζωής, εργασιακές δεξιότητες, και γενικής κουλτούρας. Τα προγράμματα μη- 
τυπικής εκπαίδευσης δεν ακολουθούν αναγκαστικά το σύστημα «κλίμακας», και ίσως να 
διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια» (Eurostat, 2006). 

«Κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης»: Ο όρος αναφέρεται στην πρόβλεψη παροχής μιας ολοκληρωμένης 
σειράς υπηρεσιών σε ένα και μόνο σημείο. Σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων αυτό σημαίνει 
πολλαπλές υπηρεσίες δια βίου μάθησης όπως επαγγελματικός προσανατολισμός, επικύρωση μη-
τυπικής και άτυπης μάθησης και μάθηση προσαρμοσμένη σε εξατομικευμένες ανάγκες.  

(Δραστηριότητες) Προβολή(ς): Μια σειρά δραστηριοτήτων εκτός πλαισίου ιδρυμάτων της τυπικής 
εκπαίδευσης, σχεδιασμένων για τον εντοπισμό και προέλκυση μη-εκπαιδευομένων, με στόχο την 
ενθάρρυνσή τους να εγγραφούν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης (NRDC, 2010a). 

Πιστοποίηση: Αναφέρεται σε ένα επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης 
που αποκτάται όταν ένας αρμόδιο φορέας καθορίζει ότι το άτομο έχει επιτύχει ένα δεδομένο επίπεδο 
μαθησιακών αποτελεσμάτων (6). 

Στρατηγική: Ένα σχέδιο ή μέθοδος προσέγγισης που συνήθως σχεδιάζεται σε επίπεδο εθνικής/ 
περιφερειακής κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια επίτευξης ενός συνολικού στόχου ή επιδίωξης.  

Ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης/ αρχές ανώτερου επιπέδου: βλέπε – «Κεντρικό επίπεδο/ αρχές 
κεντρικού επιπέδου». 

Επικύρωση (μη τυπικής και άτυπης μάθησης): Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης 
Δεκεμβρίου του 2012 6, με ο όρος «επικύρωση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης» σημαίνει μια 
διαδικασία επιβεβαίωσης από ένα εξουσιοδοτημένο όργανο ότι κάποιο άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά 
αποτελέσματα που προσμετρώνται με βάση σχετικά πρότυπα και που περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
τέσσερα διακριτά στάδια: 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ συγκεκριμένων εμπειριών του ατόμου μέσω του 
διαλόγου 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ για διαπίστωση των εμπειριών του ατόμου 3. Τυπική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αυτών 
των εμπειριών, και 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που ίσως καταλήξει στη 
χορήγηση μερικού ή πλήρους πιστοποιητικού. Επικύρωση (μη τυπικής και άτυπης μάθησης): 
Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου του 2012 (7), με ο όρος «επικύρωση μη-
τυπικής και άτυπης μάθησης» σημαίνει μια διαδικασία επιβεβαίωσης από ένα εξουσιοδοτημένο 
όργανο ότι κάποιο άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που προσμετρώνται με βάση σχετικά 
πρότυπα και που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα διακριτά στάδια: 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
συγκεκριμένων εμπειριών του ατόμου μέσω του διαλόγου 2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ για διαπίστωση των 
εμπειριών του ατόμου 3. Τυπική ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αυτών των εμπειριών, και 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που ίσως καταλήξει στη χορήγηση μερικού ή πλήρους 
πιστοποιητικού. 

Ευάλωτες ομάδες: Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ο όρος αναφέρεται σε ενήλικες με 
χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, απασχολούμενους σε θέσεις χαμηλών δεξιοτήτων, σε όσους 
ενηλικιώνονται χωρίς να διαθέτουν κάποια πιστοποίηση, σε περιθωριοποιημένες ομάδες, μετανάστες 
και μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους. 

 

                                                      
(6) ό.α 

(7) ό.α 
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Εθνικές Μονάδες του Δικτύου Ευρυδίκη 
ΑΥΣΤΡΙΑ 
Eurydice-Informationsstelle 
Bundesministerium für Bildung und Frauen 
Abt. IA/1b 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
Contribution of the Unit: Mario Steiner (external expert) 

ΒΕΛΓΙΟ 
Unité Eurydice de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Direction des relations internationales 
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/008 
1080 Bruxelles 
Contribution of the Unit: Joint responsibility; experts from 
French Community of Belgium (education) and from 
Regions (training)  
 
Eurydice Vlaanderen 
Departement Onderwijs en Vorming/ 
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning 
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
Contribution of the Unit: coordination by Eline De Ridder; 
• Experts from the Department of Education and Training: 

Tine Swaenepoel, Andy Thoelen, Katlijn Schroyens, 
Liesbet Vermandere, Isabelle Goudeseune, 
Anton Derks, Debby Peeters 

• Expert from the Department of Work and Social 
Economy: Isabel Van Wiele  

• Expert from VDAB (Flemish Employment Services and 
Vocational Training Agency): Els Van de Walle 

• Expert from EPOS (National Agency responsible for the 
implementation of Erasmus+ in Flanders): Renilde 
Reynders 

• Expert from SYNTRA (Flemish Agency for 
Entrepreneurial Training): Annelies Goethals 

• Expert from Team Civic Integration (Administrative 
Services of the Flemish Government): Piet De Glas 

 
Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
Autonome Hochschule in der DG 
Monschauer Strasse 57 
4700 Eupen  
Contribution of the Unit: Stéphanie Nix 

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
Ministry of Civil Affairs 
Department for Education 
B&H 1 
71000 Sarajevo 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Eurydice Unit 
Human Resource Development Centre 
Education Research and Planning Unit 
15, Graf Ignatiev Str.  
1000 Sofia 
Contribution of the Unit: Lachezar Afrikanov and 
Krasimira Dimitrova 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Donje Svetice 38 
10000 Zagreb 
Contribution of the Unit: Duje Bonacci 

ΚΥΠΡΟΣ 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Culture 
Kimonos and Thoukydidou 
1434 Nicosia 
Contribution of the Unit: Christiana Haperi (Ministry of 
Education and Culture); expert: Professor Mary Koutselini 
(University of Cyprus) 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 
Eurydice Unit 
Centre for International Cooperation in Education 
Dům zahraniční spolupráce 
Na Poříčí 1035/4 
110 00 Praha 1 
Contribution of the Unit: Jana Halamová;  
expert: Jan Brůha 

ΔΑΝΙΑ 
Eurydice Unit 
The Agency for Higher Education  
Bredgade 43 
1260 København K 
Contribution of the Unit: Joint responsibility with the Danish 
Ministry of Education 

ΕΣΘΟΝΙΑ 
Eurydice Unit 
Analysis Department 
Ministry of Education and Research 
Munga 18 
50088 Tartu 
Contribution of the Unit: Kersti Kaldma (coordination); 
expert: Kairi Solmann (Ministry of Education and 
Research) 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
Eurydice Unit 
Finnish National Board of Education 
P.O. Box 380 
00531 Helsinki 
Contribution of the Unit: Aapo Koukku 

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
National Agency for European Educational Programmes 
and Mobility 
Porta Bunjakovec 2A-1 
1000 Skopje 

ΓΑΛΛΙΑ 
Unité française d’Eurydice 
Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance 
Mission aux relations européennes et internationales 
61-65, rue Dutot 
75732 Paris Cedex 15 
Contribution of the Unit: expert: Carole Tuchszirer (socio-
economist, Centre d’Etudes de l’Emploi) 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Eurydice-Informationsstelle des Bundes 
EU Bureau of the German Ministry for Education and 
Research, PT-DLR 
Rosa-Luxemburg-Str.2 
10178 Berlin 
Contribution of the Unit: Hannah Gebel;  
experts: Thomas Bartelt (Federal Ministry of Education and 
Research), Nicole Lederle (Unit Education Research, 
Integration, Gender Research, PT-DLR) 
 

Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz 
Graurheindorfer Straße 157 
53117 Bonn 
Contribution of the Unit: Thomas Eckhardt and 
Brigitte Lohmar 

ΕΛΛΑΔΑ 
Δίκτυο Ευρυδίκη 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 (Γραφείο 2172) 
15180 Μαρούσι (Αττικη) 
Από την ομάδα συνέβαλαν: Μάγδα Τρανταλλίδη, 
Αναστασία Κότσιρα και Νικόλ Αποστολοπούλου 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Eurydice National Unit 
Hungarian Institute for Educational Research and 
Development 
Szalay u. 10-14 
1055 Budapest 
Contribution of the Unit: Mártonfi György (expert) and 
Olasz Krisztina (coordination) 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 
Eurydice Unit 
Education Testing Institute 
Borgartúni 7a 
105 Reykjavik 
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Eurydice Unit 
Department of Education and Skills 
International Section 
Marlborough Street 
Dublin 1 
Contribution of the Unit: Phil O Flaherty, Marian Carr and 
Tom Slevin (Department of Education & Skills); 
Clare Condron (SOLAS); Andrina Wafer (Quality 
Qualifications Ireland); Brian Mc Cormack, Shay Conway 
(Department of Social Protection) 

ΙΤΑΛΙΑ 
Unità italiana di Eurydice 
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa (INDIRE) 
Agenzia Erasmus+ 
Via C. Lombroso 6/15 
50134 Firenze 
Contribution of the Unit: Erika Bartolini, Erica Cimò; 
experts: Luca Tucci (Dirigente, Dipartimento 
dell'Istruzione, Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca - MIUR), Enrica Tais, Sebastian Amelio (Dirigenti 
scolastici, Dipartimento dell'Istruzione, Direzione Generale 
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione, Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca – MIUR), Donatella Rangoni 
(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa, INDIRE). 

ΛΕΤΟΝΙΑ 
Eurydice Unit 
State Education Development Agency 
Vaļņu street 3 
1050 Riga 
Contribution of the Unit: Joint responsibility; experts of the 
Ministry of Education and Science: Karīna Brikmane and 
Jeļena Muhina; experts of the State Education 
Development Agency: Didzis Poreiters (Head of National 
Database of Learning Opportunities) and Ilze Astrīda 
Jansone, Euroguidance Latvia 

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ 
Informationsstelle Eurydice 
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein 
Austrasse 79 
Postfach 684 
9490 Vaduz 
Contribution of the Unit: Schulamt Fürstentum 
Liechtenstein 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Eurydice Unit 
National Agency for School Evaluation 
Didlaukio 82 
08303 Vilnius 
Contribution of the Unit: Joint responsibility of the Unit in 
cooperation with external expert Saulius Samulevičius 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
Unité nationale d'Eurydice  
ANEFORE ASBL  
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte  
1330 Luxembourg 
Contribution of the Unit: Chantal Fandel (MENJE 
Luxembourg); Kathleen Lapie (National Eurydice Unit 
Luxembourg) 

ΜΑΛΤΑ 
Eurydice Unit 
Research and Development Department 
Ministry for Education and Employment 
Great Siege Rd. 
Floriana VLT 2000 
Contribution of the Unit: Joint responsibility of the Unit; 
Maria Brown and Louise Gafà 
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ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
Eurydice Unit 
Rimski trg bb 
81000 Podgorica  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Eurydice Nederland 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Directie Internationaal Beleid  
Etage 4 – Kamer 08.022 
Rijnstraat 50  
2500 BJ Den Haag  
Contribution of the Unit: Caroline Liberton, Hans Hindriks 
and Amnon Owéd (joint responsibility) 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Eurydice Unit 
Ministry of Education and Research 
AIK-avd., Kunnskapsdepartementet 
Kirkegata 18  
P.O. Box 8119 Dep. 
0032 Oslo 
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
Eurydice Unit 
Foundation for the Development of the Education System 
Mokotowska 43 
00-551 Warsaw 
Contribution of the Unit: Magdalena Górowska-Fells in 
consultation with the Ministry of National Education 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE) 
Ministério da Educação e Ciência 
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 
(DGEEC) 
Av. 24 de Julho, 134 
1399-054 Lisboa 
Contribution of the Unit: Isabel Almeida;  
experts: Elsa Caldeira; Francisca Simões; Raquel Oliveira 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
Eurydice Unit  
National Agency for Community Programmes in the Field 
of Education and Vocational Training 
Universitatea Politehnică București 
Biblioteca Centrală 
Splaiul Independenței, nr. 313 
Sector 6  
060042 București 
Contribution of the Unit: Veronica – Gabriela Chirea; in 
cooperation with experts: Maria Țoia (The Romanian 
Institute for Adult Education - IREA); Ciprian Fartușnic, 
Magda Balica (Institute of Science Education); 
Eugenia Popescu (Ministry of National Education); 
Gheorghe Bunescu, PhD Professor (Valahia University of 
Târgovişte) 

ΣΕΡΒΙΑ 
Eurydice Unit Serbia 
Foundation Tempus 
Resavska 29 
11000 Belgrade 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
Eurydice Unit 
Slovak Academic Association for International Cooperation 
Svoradova 1 
811 03 Bratislava  
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Eurydice Unit 
Ministry of Education, Science and Sport 
Education Development Office 
Masarykova 16 
1000 Ljubljana 
Contribution of the Unit: Katja Dovžak. Barbara Kresal 
Sterniša and Tanja Taštanoska (Ministry of Education, 
Science and Sport) in cooperation with external experts 
from the Slovenian Institute for Adult Education, Ministry of 
Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities and 
Slovene Human Resources Development and Scholarship 
Fund 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Eurydice España-REDIE 
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
(CNIIE)  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
c/General Oraa 55 
28006 Madrid 
Contribution of the Unit: Flora Gil Traver, Mercedes Lucio-
Villegas de la Cuadra; external experts: Fátima Rodríguez 
Gómez, Ángel Ariza Cobos 

ΣΟΥΗΔΙΑ 
Eurydice Unit 
Universitets- och högskolerådet/The Swedish Council for 
Higher Education 
Universitets- och högskolerådet 
Box 45093 
104 30 Stockholm 
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
Eurydice Unit  
MEB, Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) 
Eurydice Türkiye Birimi, Merkez Bina 4. Kat 
B-Blok Bakanlıklar 
06648 Ankara 
Contribution of the Unit: Osman Yıldırım Uğur, 
Dilek Güleçyüz, Hatice Nihan Erdal;  
consultant: Paşa Tevfik Cephe 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland 
Centre for Information and Reviews 
National Foundation for Educational Research (NFER) 
The Mere, Upton Park 
Slough, Berkshire, SL1 2DQ 
Contribution of the Unit: Sigrid Boyd 
 
Eurydice Unit Scotland 
c/o Intelligence Unit 
Education Analytical Services  
Scottish Government 
Area 2D South, Mail point 28 
Victoria Quay 
Edinburgh EH6 6QQ 
Contribution of the Unit: Joint responsibility;  
expert: Stuart King (Principal Research Officer; 
Employability, Skills and Lifelong Learning Analysis; 
Scottish Government) 





Αποστολή του Δικτύου Ευρυδίκη είναι η κατανόηση και ερμηνεία του τρόπου οργάνωσης και
λειτουργίας των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης. Το Δίκτυο παρέχει
περιγραφές των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, συγκριτικές μελέτες επί ειδικών θεμάτων,
δείκτες και στατιστικά στοιχεία. Όλες οι εκδόσεις του Δικτύου διατίθενται δωρεάν στην
ιστοσελίδα του Δικτύου Ευρυδίκη ή σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήσεως. Μέσω του έργου του,
το Δίκτυο Ευρυδίκη αποσκοπεί στην προώθηση της κατανόησης, της συνεργασίας, της
εμπιστοσύνης και της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το Δίκτυο αποτελείται
από εθνικές μονάδες των αντίστοιχων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ τις εργασίες του συντονίζει ο
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο Ευρυδίκη, επισκεφθείτε το
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Διευρύνοντας την Πρόσβαση σε 
Μαθησιακές Ευκαιρίες

Μέσω μιας ολοκληρωμένης επισκόπησης των πολιτικών και των δεδομένων που σχετίζονται με
την ενημερωμένη Ευρωπαϊκή ατζέντα σχετικά με τη εκπαίδευση ενηλίκων, η παρούσα έκθεση
του Δικτύου Ευρυδίκη στοχεύει να στηρίξει την ανταλλαγή πολιτικών και πρακτικών μεταξύ των
χωρών. Η έκθεση επικεντρώνεται σε μέτρα διασφάλισης της κατάλληλης πρόσβασης των πιο
ευάλωτων ομάδων ενήλικων εκπαιδευομένων, και ιδίως αυτών με χαμηλό επίπεδο βασικών
δεξιοτήτων και ανεπαρκείς πιστοποιήσεις, σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης. Τα έξι κεφάλαια της
παρούσας έκθεσης καλύπτουν θέματα όπως: γενικότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την
εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων, εθνικές δεσμεύσεις πολιτικής σχετικά με την
εκπαίδευση ενηλίκων, κύριους τύπους δημόσια επιχορηγούμενων προγραμμάτων, ευελιξία στη
μάθηση και μονοπάτια ανέλιξης/ εξέλιξης, πρωτοβουλίες προβολής και υπηρεσίες
προσανατολισμού όπως επίσης και στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη. Η έκθεση στηρίζεται
κυρίως σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω του Δικτύου Ευρυδίκη το 2014 και καλύπτει 35
εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα σε 32 χώρες (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως επίσης και την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Τουρκία). Πέραν των πληροφοριών του Δικτύου
Ευρυδίκη, περιλαμβάνει επίσης δεδομένα από μια σειρά ερευνητικών πρότζεκτ και στατιστικά
δεδομένα διεθνών ερευνών.
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