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Για Βίοσ Δκπαίδεσζη Δνηλίκφν και ζύγτρονες ικανόηηηες ζηην 

αγορά εργαζίας: Η περίπηφζη ηης Δλλάδας 
 

Σπσρίδφν Μποσρίκος 

Τειεηφθνηηνο ηνπ Τκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

 

Περίληυη 

Αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο (ΓΒΔ) ζηελ Διιάδα, κηαο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε ΓΒΔ απνηειεί 

πξφθιεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζέζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σπγρξφλσο, επηρεηξείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

απαξαίηεησλ ηθαλνηήησλ πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε απψηεξν 

ζθνπφ ηε δηαξθή πξνζαξκνγή ηνπ ζην ξαγδαία κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε νπνία βαζίζηεθε ζε δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ 66 άηνκα, πξνθχπηεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε 

ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2008 ζηελ Διιάδα. Ψζηφζν, δηαθαίλεηαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ησλ θέληξσλ κάζεζεο. Όζνλ 

αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηεο ΓΒΔ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

αληζφηεηεο σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηεο ρψξαο. Τέινο, πξνθχπηεη φηη ηφζν νη ςεθηαθέο φζν θαη νη θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηε ζχγρξνλε επνρή, ελψ ζπγρξφλσο αλαδεηθλχεηαη ε ελδνεπηρεηξεζηαθή θαηάξηηζε 

σο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ζην παξαηεξνχκελν, εθ κέξνπο 

ησλ εξγνδνηψλ, ράζκα δεμηνηήησλ. 

 

Abstract 

The lifelong education of adults in Greece and the skills needed in a changing labor 

market: a case study in Greece 

The aim of this study is to assess the extent to which adult people in Greece 

participate in adult educational programs taking place outside the typical educational 

system, as well as evaluating the most critical skills needed in a competitive and 

changing labor market. The findings of this paper focus on the following three 

research questions: firstly, the lifelong learning courses for adults and the educational 

establishments in Greece lack in quality, despite the rising number of students taking 

part in such activities throughout the last years. Secondly, there remain major 

socioeconomic inequalities on opportunities in the educational system concerning the 

lifelong learning, especially among the economically weaker people and the 

unemployed. Thirdly, given the rapid pace at which technology is evolving, the need 

for digital skills combined with social skills is on the increase. This research also 

examines the gap between the skills that employers require and the skills their 

workforce is able to offer. In the end, some proposals are included in order to tackle 

the most significant problems that lifelong adult education faces in Greece nowadays. 
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Διζαγφγή 

Τα ηειεπηαία ρξφληα, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά θαη ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο 

εηδηθφηεξα αλαδεηθλχεηαη σο εμαηξεηηθά θξίζηκνο ζηελ Διιάδα. Ζ νινέλα 

κεγαιχηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε γλψζε σο εξγαιείν θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ππνθεηκέλσλ έρεη νδεγήζεη ζηε δηφγθσζε ηνπ ελ ιφγσ 

ηνκέα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ζ αλάγθε, σζηφζν, γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο Γηα 

Βίνπ Δθπαίδεπζεο σο ζχζηεκα, ε βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ησλ 

θέληξσλ κάζεζεο, ε ελίζρπζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε 

πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ απνθιεηζκψλ θαη ε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο απνηεινχλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα 

νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Ζ αλαγθαηφηεηα δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη, ππφ ην βάξνο ησλ ξαγδαίσλ θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ε ζεκαζία ηεο ζπλερνχο δηεξεχλεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ εκπνδίσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε κηα 

πεξίνδν παλδεκίαο θαη πγεηνλνκηθήο θξίζεο φπσο απηήο ηνπ 2020,θαζίζηαηαη πην 

ζεκαληηθή απφ πνηέ. Τελ ίδηα ζηηγκή, ε ελ ιφγσ έξεπλα επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη ηηο 

αλάγθεο φρη κφλν ησλ ήδε ζπκκεηερφλησλ ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο
1
 Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο (ΓΒΔ), αιιά παξάιιεια απνηειεί ηφπν έθθξαζεο ησλ απφςεσλ 

πνιηηψλ πνπ δελ έρνπλ έιζεη πνηέ ζε επαθή κε ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

κηαο θαη ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ απνηέιεζαλ ρξήζηεο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ 

(Facebook) θαη εθπαηδεπηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Δπηπξφζζεηα, απνζθνπψληαο λα 

εμεγήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ην θαηλφκελν ηνπ ράζκαηνο δεμηνηήησλ πνπ 

παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, πεξηιακβάλεη ηηο 

γλψκεο νξηζκέλσλ ηδηνθηεηψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο επηθεληξψζεθε ζε ηξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 1) φηη παξά 

ηελ απμεηηθή ηάζε ζπκκεηνρήο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελειίθσλ ζηελ 

Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ επίπεδν εθζπγρξνληζκνχ θαη ηα θέληξα δηα 

βίνπ κάζεζεο απφ αλεπαξθείο πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, 2) φηη νη αληζφηεηεο 

νξηζκέλσλ επάισησλ νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζε ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη θαη, ηέινο, 3) φηη ην παξαηεξνχκελν ράζκα 

δεμηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή έθξεμε έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

αθφκε κεγαιχηεξε αλάγθε θαιιηέξγεηαο ησλ ςεθηαθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ηθαλνηήησλ. 

 

1. Η Για Βίοσ Δκπαίδεσζη ζηην Δλλάδα και ηην Δσρώπη: Δπιζκόπηζη ηοσ 

θεζμού. Αποζαθήνιζη όρφν και Για Βίοσ Δκπαίδεσζη ζηην Δσρώπη 

Ο φξνο ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ απνηειεί νπζηαζηηθά έλα θξάκα 

αλάκεζα ζηηο έλλνηεο «Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη «Δθπαίδεπζε ελειίθσλ». Οη δχν φξνη 

αλαθέξνληαη ζηε δηαξθή απφθηεζε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ εθ κέξνπο 

ησλ αλζξψπσλ, ε νπνία φκσο πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο, έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ αηνκηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ, ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη γεληθφηεξα ηε γφληκε αμηνπνίεζε 

                                                 
1
 Τέηνηα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηδηαίηεξα καζήκαηα, ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα εθηφο ηνπ ηππηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ζε νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. 
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ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Ζ Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε, δειαδή, πξνζδηνξίδεηαη σο κηα 

δηαδηθαζία πνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, ην 

νπνίν ππεξβαίλεη ειηθηαθά ηα φξηα ηεο ηππηθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ζπγθξνηψληαο έλα εθπαηδεπηηθφ ζπλερέο πνπ βξίζθεηαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε 

ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα (Βεξγίδεο, 

2001).  

Παξάιιεια, θξίλεηαη ζθφπηκε θαη ε απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ «ηθαλφηεηεο» θαη 

«δεμηφηεηεο», νη νπνίεο ζπρλά δελ μερσξίδνπλ ζηε βηβιηνγξαθία κε απνηέιεζκα ν 

φξνο ηεο δεμηφηεηαο (Skill) λα ππεξηζρχεη, ελψ νπζηαζηηθά δηαπεξλά ηηο νθηψ βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο
2
φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2006 θαη 2018). Αξρηθά, 

σο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα λνεζνχλ νη πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο ελφο ππνθεηκέλνπ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ηαιέληα θαη νη θιίζεηο, ηα νπνία ελδέρεηαη λα είλαη έκθπηα 

ζην άηνκν ή δχλαηαη λα ηα απνθηήζεη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Σηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν ή ζηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδψλ, νη ηθαλφηεηεο ηαπηίδνληαη κε ηελ απνδεδεηγκέλε 

επάξθεηα ζηε ρξήζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ, εζηηάδνληαο ζηελ 

ππεπζπλφηεηα γηα ηελ επηηέιεζε κηαο εξγαζίαο (Τεξδή etal., 2015). Ψο εθ ηνχηνπ, ε 

ηθαλφηεηα απνηειεί κηα επξχηεξε έλλνηα απφ εθείλε ηεο δεμηφηεηαο, θαζψο επηηξέπεη 

ζην άηνκν λα κεηαθέξεη κε επηηπρία δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζε λέεο ζπλζήθεο (Elkin, 

1990).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (European 

Qualification Framework – EQF), ε δεμηφηεηα έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ γλψζεσλ, αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνγλσζία, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ πεξάησζε εξγαζηψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ), σο δεμηφηεηεο 

λννχληαη εθείλεο νη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν νη νπνίεο ην 

θαζηζηνχλ ηθαλφ λα θέξεη ζε πέξαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ, είλαη δειαδή ε απαξαίηεηε 

εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ελφο θαζήθνληνο ή κηαο εξγαζίαο (CEDEFOP, 2004). 

Δπνκέλσο, απνδεηθλχεηαη φηη ε ηθαλφηεηα απνηειεί κηα γεληθφηεξε έλλνηα, πνπ 

ελδέρεηαη λα πεξηθιείεη θαη λα εκπεξηέρεη δεμηφηεηεο. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ν φξνο ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΓΒΔ) απνηέιεζε 

πεδίν επηζηεκνληθήο κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα απεδείρζε 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε πξνψζεζε ηεο ΓΒΔ, απφ κεξίδα δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη 

κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, σο ηξφπνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ (Παληηζίδνπ, 2013 · Φσηφπνπινο & 

Εάγθνο, 2016). Σπγθεθξηκέλα ην 1972, κέζσ ηεο Έθζεζεο ηνπ Faure (Faure Report), 

ε UNESCO ππνγξάκκηζε φηη ην δηθαίσκα θαη ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε απνηεινχλ 

κέξνο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζηζηψληαο ηελ σο κηα έλλνηα 

πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απαξαίηεηα ζηε ζρνιηθή θνίηεζε, αιιά εθηείλεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ (Faure et al., 1972 · Καξαιήο, 2010). 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΣΑ), πξνψζεζε θη 

εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ κάζεζεο αλάινγα κε ηηο επηηαγέο 

ηεο θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ, ψζηε λα θαηαζηεί ε ΓΒΔ πξνζηηή ζε φινπο. Οη ξαγδαίεο 

αιιαγέο σζηφζν - θαη - ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο δεκηνπξγνχλ λέα δεδνκέλα, κε 

απνηέιεζκα νη «εθπαηδεπηηθά πινχζηεο» θνηλσλίεο λα επσθεινχληαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηηο παξνρέο ηεο ΓΒΔ, παγηψλνληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο αληζφηεηεο (OECD, 

                                                 
2
Σηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο ΓΒΔ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο: 1) Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή 

γιψζζα, 2) Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, 3) Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηελ 

επηζηήκε θαη ζηελ ηερλνινγία, 4) Χεθηαθή ηθαλφηεηα, 5) Μεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, 6) Κνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, 7) Πξσηνβνπιία θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 8) Πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε. 
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2002).Άιινο έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ ζεσξείηαη ζεκειησηήο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ηδέαο ηεο ΓΒΔ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα είλαη ε Παγθφζκηα Τξάπεδα. 

Σηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζδηνξίζεη ηνλ φξν ηεο ΓΒΔ, ζπλέδεζε ηελ εθπαίδεπζε κε 

ηηο ηθαλφηεηεο, ππνγξακκίδνληαο φηη ε πξψηε απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ εθνδηάδεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ απφθηεζε επέιηθησλ επαγγεικαηηθψλ πξνθίι (World Bank, 

2003). 

Απφ ην 1990,ε ζπδήηεζε γηα ηε ΓΒΔ απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αηδέληα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), δίλνληαο παξάιιεια ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πηπρή ηεο 

εθπαίδεπζεο σο θεθαιαηνχρν αγαζφ κε νηθνλνκηθή αμία (Παληηζίδνπ, 2013), ην νπνίν 

δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη, ζπλεπψο, 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Υπφ απηφ ην πξίζκα, ε ΓΒΔ απέθηεζε 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ 

ελίζρπζε θαη αλαλέσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπσλ θαη ζηε 

ζπλαθφινπζε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Σηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», 

ηέζεθε σο ζηφρνο ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 15% ησλ ελειίθσλ θαηά κέζν φξν 

ζηε ΓΒΔ γηα ην 2020. 

 

Η πορεία ηης ΓΒΔ ζηην Δλλάδα 

Τηο ηζρλέο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΓΒΔ) ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ην θαηαζηξνθηθφ 

δηάζηεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηνχο δηθηαηνξίαο (1967-

1974), δηαδέρζεθε ην 1981 ε είζνδνο ηεο Διιάδαο, σο πιήξνπο κέινπο, ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) θαη κεηέπεηηα Δπξσπατθή Έλσζε 

(Κφθθνο, 2005 · Παληηζίδνπ, 2013 · Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016 · Καξαιήο, 2018). 

Ήηνη ε εθπαίδεπζε, ιεηηνπξγψληαο σο ππνζηεξηθηηθή πνιηηηθή, άξρηζε λα ηίζεηαη ζην 

επίθεληξν ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ πξνηάζεσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ εληζρχζεσλ ζε 

εζληθφ επίπεδν. Δλ ζπλερεία, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ε Διιάδα αθνινχζεζε έλα 

κνληέιν «επξσπατθήο πνξείαο» αλαθνξηθά κε ηε ΓΒΔ, επηθεληξσκέλν ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε (Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016· Παληηζίδνπ, 

2013).Έθηνηε, αθνινχζεζε κηα ζεκαληηθή πνζνηηθή δηφγθσζε ηεο ΓΒΔ Δλειίθσλ 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ηελ νπνία επηβεβαηψλνπλ ε ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) θαη ε εκθάληζε ησλ πξψησλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) ην 1992, ε ίδξπζε ησλ Σρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΣΓΔ) ην 

1997 θαη ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΚΔΔ)
3
 ην 2003.  

Ταπηφρξνλα, ε ςήθηζε ην 2010 ηνπ Νφκνπ 3879 «Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» δηακφξθσζε έλα πεδίν γηα ηε ΓΒΔ ζηε ρψξα πην θνληά ζηα 

επξσπατθά πξφηππα (Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016). Έλα ρξφλν αξγφηεξα (2011), 

ζπληειέζηεθε ε ζπγρψλεπζε ηξηψλ θνξέσλ
4
 γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ), ν 

νπνίνο απνηεινχζε αθφκε έλα εγρείξεκα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο λα 

ζπκβαδίζεη κε ην γεληθφηεξν εθζπγρξνληζηηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ. 

                                                 
3
Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΔ αλεζηάιε, σζηφζν, ην Μάην ηνπ 2011. 

4
 Οη ηξεηο θνξείο πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ήηαλ ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ (ΔΟΠΠ), 

ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Γνκψλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΔΚΔΠΗΣ) θαη ην Δζληθφ Κέληξν 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΚΔΠ). 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη πεξηνξηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ έπιεμαλ ηελ Διιάδα απφ ην 

2008 θαη έπεηηα, ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο 

απαηηήζεηο, πξνζδίδνπλ ζηε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε (ΓΒΔ) έλαλ πην δπλακηθφ ξφιν, κε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην ελ ιφγσ πεδίν λα γίλεηαη νινέλα θαη πην ελεξγή. 

Ταπηφρξνλα, κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ ηθαλνηήησλ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απφ ηελ πιεπξά θνξέσλ, 

επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ, εξεπλεηψλ, θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη γεληθφηεξα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. 

Μνιαηαχηα, ε ζηξνθή πξνο έλα κνληέιν ηδησηηθνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπξξίθλσζε θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο επηηειηθψλ δεκφζησλ θνξέσλ κε ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Καξαιήο, 2018), έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη έλα αληηθαηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ΓΒΔ ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν. Σπλεπψο, ελ αληηζέζεη κε ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ παξαηεξείηαη, 

ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν φπσο ηα Σρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο θαη ηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηείλνπλ λα ππνβαζκίδνληαη ζηαδηαθά 

(Φσηφπνπινο & Εάγθνο, 2016), ππνλνκεχνληαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη γηα ηε δηεχξπλζε 

ηνπ πεδίνπ ηεο ΓΒΔ ζηελ Διιάδα. 

 

Προηγούμενες έρεσνες και μελέηες για ηη ΓΒΔ Δνηλίκφν ζηην Δλλάδα 

Ζ κειέηε πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ γηα ηε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε (ΓΒΔ) ζηελ Διιάδα 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλνδηθή πνξεία ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, αλ θαη ζηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο ε Διιάδα πξνζπαζνχζε αθφκα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαλ ζην ελ ιφγσ πεδίν, θαηαιακβάλνληαο 

ρακειά πνζνζηά ζηελ επξσπατθή ζθελή. Σπγθεθξηκέλα, απφ έξεπλα ηνπ CEDEFOP, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε EUROSTAT ην έηνο 2003, πξνέθπςε φηη ν 

επξσπατθφο κέζνο φξνο ζπκκεηνρήο θνηηεηψλ άλσ ησλ 25 εηψλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ελειίθσλ ήηαλ 27,9%, κε ηελ Διιάδα λα θαηαιακβάλεη ηελ 

πξνηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο κε πνζνζηφ 13,7%. 

Απφ ηελ έξεπλα ηνπ Γ. Καξαληηλνχ (2010), ε νπνία εζηίαζε ζηε ζπκκεηνρή ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αηφκσλ άλσ ησλ 18 εηψλ γηα ην δηάζηεκα απφ ην 2000 

έσο ην 2006, ζπκπεξάζεθε φηη ε Διιάδα παξνπζίαδε πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηε ΓΒΔ 

πνπ θπκαίλνληαλ απφ 1,0% έσο 2,3%.Αλαινγηθά κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα, ηα 

ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά ήηαλ απφ ηα ρακειφηεξα, θαζψο ν κέζνο φξνο ησλ 27 ρσξψλ 

ηεο ΔΔ θπκαηλφηαλ απφ 7,1% έσο 9,7%. 

Απφ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αληίζεηα, παξαηεξείηαη κηα νινέλα 

καδηθφηεξε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ηα νπνία 

αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε 

φζν θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Ζ ζπκκεηνρή θαη 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κε ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο αληιψληαο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ην ήδε ππάξρνλ ζηα 

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, δίλεη κηα λέα ψζεζε ζην ζεζκφ. Ζ έξεπλα ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΣΔΔ (ΗΝΔ ΓΣΔΔ), ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην 

Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΣΔΒΔΔ (ΗΜΔ ΓΣΔΒΔΔ), επηθεληξψζεθε ζηελ άληιεζε 

απνηειεζκάησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ελειίθσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ηππηθήο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο ζε ηξεηο ρξνληθέο θάζεηο (2011, 2013, 2015-2016). 

Μέρξη ην 2016 παξαηεξήζεθε κηα απμεηηθή ηάζε ζπκκεηνρήο
5
, ηελ νπνία σζηφζν 

πιαηζίσλ αλαληζφηεηεο θαηά ηε ζπκκεηνρή αλαθνξηθά κε ην εηζφδεκα ησλ 

                                                 
5
Τεο ηάμεσο ηνπ 8,1%. 
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ζπκκεηερφλησλ, ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Σπγρξφλσο, ζεκαληηθή άλνδνο παξαηεξήζεθε σο πξνο ηε κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα 

θαη νξγάλσζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ
6
. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην ράζκα πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, παξαηεξήζεθε, ζε πξφζθαηε 

έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Σχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΣΔΒ) ην 2018, 

ζεκαληηθή έιιεηςε δεμηνηήησλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σπγθεθξηκέλα, ην 35,6% 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ππνζηήξημε φηη 

αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

ειιείςεηο λα αθνξνχλ ηφζν ζε ηερληθέο (ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξίγξακκα ηεο ζέζεο εξγαζίαο), φζν θαη ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (επηθνηλσλία, 

δηαπξαγκάηεπζε, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ζπλεξγαζία ζε νκάδεο θ.ά.). Σπλνιηθά ην 

46% ησλ επηρεηξήζεσλ απάληεζε φηη αληηκεηψπηδε ειιείςεηο ζε δεμηφηεηεο ηνπ 

ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Τελ ίδηα ζηηγκή, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

DESI
7
2019, ε Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ πζηεξεί αλαθνξηθά κε ηηο 

δεμηφηεηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηηο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο, κε ην ΣΔΒ λα εθηηκά 

φηη, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ηερλνινγηθήο έθξεμεο, ην ράζκα κεηαμχ ηεο 

δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο δεμηνηήησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ζα δηεπξπλζεί 

πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. 

 

2. Μεθοδολογική προζέγγιζη ηης ζσγκεκριμένης έρεσνας 

Σην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ε εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε ήηαλ 

ε πνζνηηθή έξεπλα κε ηε ζπκπιήξσζε αηνκηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία 

ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (κε πξνζσπηθφ κήλπκα) θαη 

αλαξηήζεθαλ ζην δηαδίθηπν (ζπγθεθξηκέλα, ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ζην Facebook 

θαη ζε ηζηνζειίδεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ). Σπλνιηθά ζπκκεηείραλ 66 

εξσηψκελνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο, πξνεξρφκελνη θαηά θχξην ιφγν απφ ην 

Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. Ζ έξεπλα θάιπςε έλα εχξνο ειηθηαθψλ νκάδσλ απφ 18 

έσο 64 εηψλ, ε πιεηνλφηεηα ηνπ νπνίνπ είρε ζπκκεηάζρεη, έζησ θαη κία θνξά, ζε 

πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο ΓΒΔ. Τν εξσηεκαηνιφγην πεξηειάκβαλε ηφζν εξσηήζεηο 

πνιιαπιψλ επηινγψλ φζν θαη εξσηήζεηο ηεξάξρεζεο, ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα θιηκαθψζνπλ κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ βάζεη ελφο 

νξηζκέλνπ θξηηεξίνπ. Σηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαηαγξάθνληαη ε κε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ, νη νπνίεο 

εληζρχνληαη κε ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ θαη ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

 

3. Ανάλσζη και ερμηνεία ηφν εσρημάηφν 

Η ΓΒΔ ζηην Δλλάδα: Κίνηηρα και εμπόδια 

Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ζεκεηψλεηαη κηα ζπλερψο 

απμεηηθή ηάζε ηεο ζπκκεηνρήο ελειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο 

(ΓΒΔ) απφ ην 2008 θαη έπεηηα, ε νπνία δείρλεη λα θηάλεη ζην απνθνξχθσκά ηεο ηελ 

                                                 
6
 Απφ ην 3,3% ηνπ 2011, έθηαζε ζην 11,1% ην 2016. 

7
O δείθηεο DESI (Digital Economy and Society Index) απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πνηνηηθψλ θαη 

πνζνηηθψλ ππν-δεηθηψλ, απεηθνλίδνληαο ηελ ςεθηαθή εμέιημε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Σπληίζεηαη απφ 5 παξακέηξνπο: α) Σπλδεζηκφηεηα (Connectivity), β) Αλζξψπηλν Κεθάιαην 

(Human Capital), γ) Φξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Use of Internet), δ) Δλζσκάησζε ηεο Χεθηαθήο 

Τερλνινγίαο (Integration of Digital Technology), ε) Χεθηαθέο Γεκφζηεο Υπεξεζίεο (Digital Public 

Services) (ΣΔΒ, 2019). 
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ηειεπηαία δηεηία-ηξηεηία (βι. Γηάγξακκα 1). Ταπηφρξνλα, ηφζν επαγγεικαηηθνί 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ε αχμεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ππνθεηκέλσλ (65,2%) θαη ε 

παξνρή βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο (56,1%), φζν θαη πξνζσπηθνί, φπσο είλαη ε γφληκε 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (36,4%),παξνπζηάδνληαη σο νη θπξηφηεξνη ιφγνη 

ψζεζεο ησλ ελειίθσλ ψζηε λα έιζνπλ κειινληηθά ζε επαθή κε πξνγξάκκαηα ΓΒΔ 

(βι. Πίλαθα 1). Απφ ηελ άιιε κεξηά, πξνθχπηεη φηη ην θφζηνο ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα (78,8%) ιεηηνπξγεί δηαρξνληθά σο απνζαξξπληηθφ ζηνηρείν 

ζπκκεηνρήο. Σεκαληηθφ εκπφδην κειινληηθήο ζπκκεηνρήο ζηε ΓΒΔ απνηεινχλ 

παξάιιεια ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ιφγσ εξγαζηαθψλ ππνρξεψζεσλ (56,1%) 

θαη ε κε παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκεηνρήο (28,8%) (βι. Πίλαθα 2).  

Τα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ επηβεβαηψλνπλ ηελ εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαθνξηθά κε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ρξήδνπλ πεξηζζφηεξν βειηίσζεο (βι. Γηάγξακκα 2) ζρεηηθά κε 

ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελειίθσλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαζψο δηαθαίλεηαη φηη 

ηφζν νη εμνπιηζκνί ησλ θέληξσλ δηα βίνπ κάζεζεο φζν θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία 

ηεο έξεπλαο αλαγλσξίδεη φηη ν βαζκφο επαγγεικαηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ βξίζθεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, σο απφξξνηα ησλ 

ελζαξξπληηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ελ ιφγσ 

πεδίν. 

 

Οι ανιζόηηηες καηά ηη ζσμμεηοτή ζηα επιμορθφηικά προγράμμαηα 

Όζνλ αθνξά ζηηο αληζφηεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο, αλαδεηθλχεηαη ε ηάζε ηεο ΓΒΔ λα ιεηηνπξγεί επηιεθηηθά, επλνψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Αξρηθά, αληζφηεηεο πξνθχπηνπλ σο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ ππνθεηκέλσλ, θαζψο κεγάιε κεξίδα ησλ εξσηψκελσλ 

πνπ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην παξειζφλ δήισζε 

αλεπαξθέο εηζφδεκα, ελψ αληίζεηα νη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ιάβεη 

κέξνο ραξαθηήξηζαλ ην εηζφδεκά ηνπο επαξθέο. Σπγρξφλσο, νη 22 απφ ηνπο ζπλνιηθά 

26 εξσηψκελνπο πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ελειίθσλ, επέιεμαλ ην θφζηνο ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα σο εκπφδην 

ζπκκεηνρήο ή/θαη ηε βειηίσζε ηνπ κηζζνχ ηνπο σο παξάγνληα δηεπθφιπλζεο. 

Τελ ίδηα ζηηγκή, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ΓΒΔ ιεηηνπξγεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, 

σο κέζν αλαπαξαγσγήο ησλ αληζνηήησλ θαη σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ζέζε ησλ 

εξσηψκελσλ. Τνχην δηφηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αλέξγσλ πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα 

θαίλεηαη λα κελ έρεη ζπκκεηάζρεη πνηέ ζε θάπνην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ζέηνληαο 

σο βαζηθφ πξναπαηηνχκελν ηε δσξεάλ δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηπρφλ 

κειινληηθή ζπκκεηνρή ζε απηά. Πεξαηηέξσ, αλαδεηθλχεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ζε 

πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο ΓΒΔ είλαη ζρεδφλ δχν θνξέο κεγαιχηεξε ζε 

απαζρνινχκελνπο ελήιηθεο ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο αλέξγνπο. Ζ απνπζία ζπκκεηνρήο 

ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηεζζάξσλ εθ ησλ πέληε εξσηψκελσλ πξνεξρφκελσλ 

απφ εκηαζηηθέο πεξηνρέο απαζρφιεζε ζεκαληηθά ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, νδεγψληαο 

επηθπιαθηηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απφζηαζε απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα 

επεξεάδεη ηελ ελαζρφιεζε ησλ πνιηηψλ κε ηε ΓΒΔ. 

 

Ικανόηηηες και ανάγκες ηης αγοράς εργαζίας: Η γεθύρφζη ηοσ τάζμαηος 

παραμένει η ζημανηικόηερη πρόκληζη ηης ΓΒΔ 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηξίηε δέζκε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, πνπ αθνξά ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηθαλφηεηεο θαη ζην ράζκα δεμηνηήησλ, πξνθχπηεη φηη ην 83% ηνπ 

πιεζπζκνχ ζεσξεί πσο ππάξρεη ράζκα δεμηνηήησλ, ελψ ζπγρξφλσο φινη ηδηνθηήηεο 
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επηρείξεζεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ ελ ιφγσ κειέηε επηβεβαηψλνπλ φηη νη ηθαλφηεηεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο αγνξάο εξγαζίαο. Πεξαηηέξσ, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη 

αληηιακβάλνληαη ηηο ςεθηαθέο
8
θαη ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο

9
 σο θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο, ελψ αληίζεηα, νη καζεκαηηθέο, νη εγεηηθέο 

θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο αλαδεηθλχνληαη σο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο (βι. 

Γηάγξακκα 3).  

Πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζεί ην θελφ δεμηνηήησλ πνπ δηαπηζηψλεηαη (βι. Γηάγξακκα 

4), απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κέζσ ηεο 

εδξαίσζεο ελφο ζπζηήκαηνο δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο κε παξάιιειε 

ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή απφ ηνπο εξγνδφηεο. Σπλεπψο, ε ελδνεπηρεηξεζηαθή 

επηκφξθσζε, ε παξνρή θηλήηξσλ κε ηελ κνξθή αδεηψλ ή πξφζζεησλ δηεπθνιχλζεσλ, 

ε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε βξαρπρξφληα ή καθξνρξφληα 

πξνγξάκκαηα δηα δψζεο θαη ε εμ απνζηάζεσο πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ην κέιινλ. 

 

Ανηί επιλόγοσ 

Σπκπεξαζκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηνχλ ηα παξαηεξνχκελα πςειά πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο, ππνγξακκίδεηαη αθελφο ε αλάγθε πνηνηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αθεηέξνπ ην αίηεκα γηα βειηίσζε ησλ 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ησλ θέληξσλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο. Απφ ηε κία κεξηά, ε 

δηαξθήο δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δηαξθνχο 

θαηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, απνηειεί ην βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαη απφ ηελ άιιε, ε εηζαγσγή 

δηαδξαζηηθψλ θαη ηξηζδηάζηαησλ πηλάθσλ ζηα θέληξα κάζεζεο ελδέρεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ, 

δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πεξαηηέξσ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζε φπνηα κνξθή εθπαίδεπζεο θη αλ επηιεγεί. 

Ψο πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαπηζησζεηζψλ απφ ηελ έξεπλα αληζνηήησλ, 

πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε «ζεηηθψλ δηαθξίζεσλ» (Βεξγίδεο et al., 2010), κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε αλεπαξθέο εηζφδεκα 

θαη γηα πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο απαζρφιεζεο. Κάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην λα 

ζπλνδεχεηαη απφ πεξαηηέξσ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ εληζρπκέλεο πνιηηηθέο 

πξνζθνξάο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ. Παξάιιεια, ε 

πξνζθνξά εμ απνζηάζεσο πξνγξακκάησλ δχλαηαη λα ηνλψζεη ηελ πξφζβαζε ζηε Γηα 

Βίνπ Δθπαίδεπζε (ΓΒΔ) πνιηηψλ πνπ απέρνπλ ζεκαληηθή απφζηαζε απφ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Ζ παξνρή, σζηφζν, 

πξνγξακκάησλ κε εμ απνζηάζεσο εξγαιεία πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε, ψζηε λα κελ 

απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ζε άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο γλψζεηο θαη αδπλακίεο 

πξφζβαζεο ζε ηερλνινγηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, αιιά αληίζεηα λα ηελ ελζαξξχλεη. 

                                                 
8
Όπσο είλαη ε ρξήζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ), ε ςεθηαθή επηθνηλσλία, ε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θ.ά. 
9
Όπσο ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε ηεζέλησλ ζηφρσλ, ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε δηαπξαγκάηεπζε θ.ά. 
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Αλαθνξηθά κε ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο δεμηφηεηεο πνπ επηδεηνχλ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αληίζηνηρεο πνπ δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε 

ελδπλάκσζε ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην νπνίν, ζε ζπλεξγαζία 

κε εζληθνχο θνξείο, ζα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε αλάινγα κε ην κέγεζνο θάζε 

νξγαληζκνχ, κεξηκλψληαο θπξίσο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο
10

 πνπ δπζθνιεχνληαη λα 

αλαπηχμνπλ ζρεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξννπηηθή. 

Δπηπιένλ ε παξνρή θηλήηξσλ, φπσο είλαη ελδεηθηηθά ε πξνζθνξά εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θαη ε δεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ σξαξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηαξθή ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή, απνηεινχλ παξάγνληεο δηεπθφιπλζεο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηε ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε. 

Δλ θαηαθιείδη, κε δεδνκέλνπο ηνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην δείγκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ηπρφλ κειινληηθέο κειέηεο νθείινπλ λα εζηηάζνπλ ζηε 

δηαξθή θαηαγξαθή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζε άηνκα θνηλσληθά εππαζψλ 

νκάδσλ, ππνεθπαηδεπφκελνπο, ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 64 εηψλ θαζψο θαη ζε πνιίηεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξάιιεια, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ζπλερήο θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηε ζχγρξνλε επνρή, 

δηεξεπλψληαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα δεμηφηεηεο θαη 

ην πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Τέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε δηεμαγσγή 

εξεπλψλ κεηά ην ηέινο ηεο παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID-19 θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε 

αληίζηνηρα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, εμεηάδνληαο ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ζηφρν ηελ αλάινγε πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Γηα 

Βίνπ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηα δεδνκέλα ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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Παράρηημα: Στεηικά διαγράμμαηα ηης έρεσνας 

 
Διάγραμμα 1: Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξσηψκελσλ ζε πξνγξάκκαηα κε ηππηθήο ΓΒΔ κέζα 

ζηα ρξφληα. 

 

 

 

Πίνακας 1: Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ ζα σζνχζαλ ηνπο εξσηψκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε κειινληηθά πξνγξάκκαηα ΓΒΔ. 
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Πίνακας 2: Οη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ ζα απνζάξξπλαλ ηνπο εξσηψκελνπο απφ ην λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ΓΒΔ ζην κέιινλ. 

 

 
 

 

 
 

Διάγραμμα 2:  Ηεξάξρεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ρξήδνπλ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν 

βειηίσζεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ΓΒΔ Eλειίθσλ. 
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Διάγραμμα 3: Ηεξάξρεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηθαλνηήησλ γηα ηε ζχγρξνλε επνρή. 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 4: Ηεξάξρεζε ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ 

ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο δεμηνηήησλ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. 


