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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
1.1 Το διακύβευμα της «κοινωνίας της γνώσης» 

 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου οι κοινωνικό-οικονομικές τάσεις 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, επέλασης της ψηφιακής τεχνολογίας, 

δημογραφικής ανακατανομής και υπαναχώρησης των παραδοσιακών δομών 

κυοφορούν οφέλη αλλά και προκλήσεις,  η εξάρτηση από την επένδυση στη 

γνώση και την απόκτηση δεξιοτήτων τίθεται ως σύγχρονο διακύβευμα. 

Οι μετανεωτερικές κοινωνίες οριοθετούνται από την αλληλεπιδραστική 

δυναμική του καπιταλισμού, των νέων τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης 

(Λυοτάρ, 1988, Kumar, 1995). Στo πλαίσιo της διαρκούς ανάπτυξης και 

διάχυσης νέων τεχνολογιών, της διεθνοποίησης των οικονομιών και της 

επιγενόμενης πρόκλησης διαρθρωτικών αλλαγών στην παραγωγή και την 

αγορά εργασίας, η γνώση αποκτά μια εργαλειακή διάσταση, 

μετασχηματιζόμενη σε κύρια παραγωγική δύναμη των οικονομιών. Υπό την 

κυριαρχία του κριτηρίου της αποδοτικότητας, περιορίζεται στα γνωστικά 

αντικείμενα που είναι ικανά να παίξουν κατάλληλα τον ρόλο τους «μέσα στις 

πραγματολογικές θέσεις πού έχουν ανάγκη οι θεσμοί» (Λυοτάρ, 1988:119-120). 

Η αναθεωρησιμότητα των γνώσεων στο πλαίσιο της 

τεχνοεπιστημονικής εξέλιξης καθιστά λειτουργικό αξίωμα την πρόοδο και 

συνέχεια μιας κοινωνίας, εφόσον οι πολίτες της διαθέτουν τη δυνατότητα 

αποκωδικοποίησης και ιδιοποίησης της παραγόμενης γνώσης. Παράλληλα, 

καθώς η ανταγωνιστική και επεκτατική φύση του καπιταλισμού συντείνει σε 

συνεχή ανάπτυξη και διάχυση της τεχνολογικής καινοτομίας, και διεύρυνση 

των πλαισίων δράσης, αποσταθεροποιούνται τα περιβάλλοντα δράσης του 

σύγχρονου ατόμου. Σύμφωνα με τον Giddens (2001:73), η μετανεωτερικότητα 

διακρίνεται από την αποστασιοποίηση του χωροχρόνου. «Η κοινωνική 

δραστηριότητα εκριζώνεται από τοπικά πλαίσια και αναδιοργανώνεται με 

βάση ευρύτερες χωροχρονικές ζώνες, εντείνοντας την παραγωγή 

συστηματικής γνώσης γύρω από την κοινωνική ζωή και απομακρύνοντάς την 

από τη σταθερότητα της παράδοσης».  
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 Σε επίπεδο πολιτισμικών στάσεων και αξιών, η αποδόμηση 

παραδοσιακών κοινωνικών δομών και η παρεπόμενη απώλεια της ασφάλειας 

των συγγενικών σχέσεων, της οικογένειας, της τοπικής κοινότητας και της 

θρησκείας οδηγούν σε θεσμοποίηση της αμφισβήτησης και αναίρεση της  

«οντολογικής ασφάλειας», της βεβαιότητας δηλαδή, των ατόμων για τη 

συνέχεια της προσωπικής τους ταυτότητας και τη σταθερότητα του κοινωνικού 

και υλικού περιβάλλοντος δράσης τους. Επιπρόσθετα, η αποδυνάμωση των 

εθνών-κρατών στο πλαίσιο των παγκοσμιοποιημένων κοινωνικών και 

παραγωγικών σχέσεων, αμβλύνει τα εθνικιστικά αισθήματα, μεγεθύνοντας τη 

ξενοφοβία και ενισχύοντας τις πιέσεις για διατήρηση της πολιτισμικής 

ταυτότητας (Giddens, 2001).   

Διαμορφώνεται συνακόλουθα, ένα περιβάλλον διηνεκούς 

αναπροσαρμογής σε οικονομικό, παραγωγικό, κοινωνικό, πολιτικό και 

θεσμικό επίπεδο, το οποίο σε συνάρτηση με τον ολοένα αυξανόμενο όγκο των 

γνώσεων μεταβάλλει συνεχώς τις βιογραφίες των ατόμων που αγωνίζονται να 

προσαρμοστούν προς αυτό. Η γραμμικότητα και η προβλεψιμότητα 

αντικαθίστανται από διαρκή αναπροσδιορισμό στα όρια του απροσδόκητου 

και της διακινδύνευσης (Beck, 1992). Πόσο εύκολο είναι για τα άτομα να 

παρακολουθήσουν την αλλαγή και να εναρμονιστούν προς αυτή; Ποιοι 

παράγοντες μπορούν να υποβοηθήσουν στη διαδικασία αυτή; Και αν είναι 

ανεπιτυχής η έκβαση, ποια τα αποτελέσματα και οι συνέπειες;   

Ο όρος για αρμονική διαβίωση μέσα σε μια ευημερούσα οικονομία, 

όπως παρουσιάζεται στα θεσμικά κείμενα της ΕΕ, υπερεθνικών οργανισμών 

όπως ο ΟΟΣΑ, η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και στις 

πολιτικές που ασκούνται σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο είναι η εκπαίδευση. 

Όπως πρώιμα αποτυπώνεται στη συνθήκη της Ρώμης (1957) και 

επιβεβαιώνεται στη συνθήκη του Άμστερνταμ (1997), η εκπαίδευση αποτελεί 

την καθοριστική μεταβλητή της οικονομικής και κοινωνικής προόδου των 

λαών της Ευρώπης. Ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η 

εκπαίδευση νοείται ως κοινωνικό αγαθό ή ως μέσο διαμόρφωσης ικανών 

«παραγωγών» και όρος νομιμοποίησης των πολιτικών οικονομικής 

μεγέθυνσης.  

Σε δημοκρατικά καθεστώτα όπως αυτά του σύγχρονου δυτικού 

κόσμου, είναι εύλογο το σύστημα να επιζητά την απαραίτητη συναίνεση για να 
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επιδιώξει την εύρυθμη εξέλιξή του. Η άντληση της νομιμότητας έρχεται μέσα 

από την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και την παροχή των ίσων 

ευκαιριών (Bourdieu,1998). Η «αναγκαιότητα» συνεχούς γνωστικής 

ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των πολιτών είναι απόρροια της μετακύλισης της 

κοινωνικής και επαγγελματικής ευθύνης στο άτομο, στο πλαίσιο 

υπαναχώρησης των προνοιακών εκπαιδευτικών πολιτικών και κατίσχυσης του 

νεοφιλελευθερισμού (Δημουλάς, 2007, Ζαμπέτα, 1993, Κελπανίδης, 1991). 

Η θεώρηση της εκπαίδευσης ως μέσου ανάπτυξης των επίκτητων 

ικανοτήτων των ανθρώπινων συντελεστών παραγωγής, το οποίο μπορεί να 

συμβάλλει στην τεχνοεπιστημονική ανάπτυξη και τη βελτίωση της 

παραγωγικής διαδικασίας εν γένει,  συγκέντρωσε την προσοχή των διάφορων 

κρατών ήδη από τη δεκαετία του 1950 (Κελπανίδης, 2002:176). Η 

αναγνώρισης της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (2000), 

έθεσε το πλαίσιο της στρατηγικής που ενεργοποιήθηκε για την πραγμάτωση 

της «ανταγωνιστικότερης οικονομίας στον κόσμο, βασισμένης στη γνώση». Η 

εκπαίδευση όμως, με τροποποιημένη μορφή από αυτή που παρουσίαζε έως και 

το τέλος του 20ου αιώνα, ευέλικτη, ποιοτική, ελκυστική, προσπελάσιμη  και διά 

βίου (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1995).  

 

 

1.2 Η «νέα μορφή» της εκπαίδευσης 

 

Τα γραμμικά εκπαιδευτικά συστήματα που υπηρέτησαν τις κοινωνικο-

οικονομικές ανάγκες της Βιομηχανικής Επανάστασης αδυνατούν να 

συναντήσουν τις γνωστικές απαιτήσεις που εγείρει το μετανεωτερικό 

συγκείμενο. Σύμφωνα με τον Jarvis (2005:28), το μοντέλο της απόκτησης του 

κύριου όγκου των γνώσεων που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο για την επιτυχή 

κοινωνικο-επαγγελματική του ένταξη, κατά τη βασική εκπαίδευση, και η 

περαιτέρω αποχή από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, καθίσταται μη 

λειτουργικό. Όσο επιτυχής κι αν κρίνεται η πορεία του ατόμου στο πλαίσιο της 

βασικής εκπαίδευσης, οι γνώσεις που έχει λάβει σύντομα θα θεωρούνται 

παρωχημένες ή ανεπαρκείς, γεγονός που παρεμποδίζει την κοινωνική και 

επαγγελματική λειτουργικότητά του. Ως εκ τούτου, τα άτομα θα πρέπει να 
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έχουν τη δυνατότητα αλλά και την ετοιμότητα, να συμμετέχουν σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες σε όποιο σημείο της ζωής τους αυτό κριθεί σκόπιμο.  

Η κοινωνία της γνώσης αποτελεί μείζον σύγχρονο διακύβευμα. Η 

γνώση ανάγεται σε εχέγγυο για την επιτυχία στη σύγχρονη κοινωνία, 

προσδίδοντας κρισιμότητα στο ρόλο της εκπαίδευσης. Για να αντεπεξέλθει το 

εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση για γνώση, 

χρήζει αναμόρφωσης, προτάσσοντας την προσβασιμότητα, την ευελιξία, την 

καινοτομία, την ποιότητα και την σύζευξη εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. 

Η έμφαση μετατοπίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων «διαβίωσης», όπως 

αυτάρκεια, ευελιξία και ανοχή στην αλλαγή, ώστε το άτομο σε κάθε δεδομένη 

στιγμή να επανεξετάζει την υποκειμενικότητά του και να επαναπροσδιορίζεται 

σε ένα πλουραλιστικό και πολιτισμικά ετερογενές και ασταθές περιβάλλον 

(ΟΟΣΑ, 2004, Fullan, 2001). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει παράλληλα, να παραμένει ανοιχτό σε 

όσους το εγκατέλειψαν πρόωρα, δίχως να αποκομίσουν τα απαιτούμενα 

προσόντα. Η δεύτερη ευκαιρία στα πρόωρα αποχωρήσαντα άτομα δε συνιστά 

απλά δημοκρατικό δικαίωμα αλλά και ανάγκη, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες 

επιδιώκουν να εξαντλήσουν υπερταξικά τις δυνατότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού αφενός (Τερζής, 1993:71), και αφετέρου, η ισορροπία των 

κοινωνικών σχέσεων και η ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι 

βασική για την ομαλή λειτουργία τους. Κατά αντιστοιχία με τους ζωντανούς 

οργανισμούς, κάθε κύτταρο είναι απαραίτητο και αναντικατάστατο τόσο στην 

επιτέλεση της λειτουργίας με την οποία έχει επιφορτιστεί για την επιβίωση και 

ανάπτυξη του οργανισμού, όσο και στη συνεισφορά για τη διατήρηση της 

ισορροπίας, της αρμονίας και της συνοχής, ώστε τα υπόλοιπα κύτταρα να 

συνεχίσουν να επιτελούν απρόσκοπτα τις λοιπές λειτουργίες, συστοιχισμένα 

σε ένα αδιάσπαστο όλο (Willke, 1996:86). 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την «πραγμάτωση μιας Ευρωπαϊκής 

περιοχής διά βίου μάθησης» (Com 2001:678) αποδίδει έμφαση στην ανάγκη 

τοποθέτησης της μάθησης σε ένα συνεχές από την προσχολική ηλικία έως 

μετά τη συνταξιοδότηση, ενσωματώνοντας παράλληλα όλες τις μορφές 

μάθησης, τυπική, άτυπη και μη τυπική, και παρέχοντας στους 

εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα πρόσβασης σε μάθηση σε οποιοδήποτε 

στάδιο της ζωής τους. Επιπρόσθετα, προβλέπει την εφαρμογή μέτρων θετικής 
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διάκρισης σε περιοχές που παρουσιάζουν οικονομική και 

κοινωνικοπολιτισμική υστέρηση, με την αύξηση των διατιθέμενων πόρων και 

τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Το σύγχρονο γίγνεσθαι απαιτεί από το εκπαιδευτικό σύστημα την 

κοινωνικοποίηση πολιτών ικανών να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις, 

ώστε να εντάσσονται απρόσκοπτα στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, 

χρησιμοποιώντας, αξιοποιώντας και διευρύνοντας στα πλαίσια της διά βίου 

μάθησης τις γνώσεις τους. Ως προτεραιότητα της εκπαίδευσης τίθεται η 

ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και ικανότητας 

επεξεργασίας πληροφοριών για επίλυση προβλημάτων. Η σκοπoθεσία της 

συνεχούς εκπαίδευσης των πολιτών δεν εξαντλείται στη μονοσήμαντη και 

περιπτωσιολογική προώθηση μιας καινοτομίας ή πολιτικής, αλλά φιλοδοξεί να 

δημιουργήσει οργανωτικές συνήθειες και δομές οι οποίες καθιστούν τη 

μάθηση πολύτιμη και αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας. 

Συνακόλουθα, είναι θεμελιώδες η αρχική εκπαίδευση να παρέχει μια 

ευρεία βάση γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και εμπειριών που θα στηρίζουν 

την περαιτέρω μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Κάθε επίπεδο σχολικής 

εκπαίδευσης πρέπει να ενσωματώνει στο περιεχόμενο και τις διαδικασίες του 

έναν προσανατολισμό με κατεύθυνση τη διά βίου μάθηση. Επίσης, απαιτείται 

η ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ σχολείου και τοπικής κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένου του κόσμου της εργασίας. Για να αντιμετωπισθούν οι 

απαιτήσεις των ταχέως μεταβαλλόμενων συνθηκών εργασίας πρέπει να 

ευνοηθεί στενότερη σχέση μεταξύ της γενικής και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία 

διδασκαλίας και μάθησης σε όλους τους κλάδους προωθείται με την ενεργό 

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής ικανής να 

εμπνεύσει και να εισάγει τους συμμετέχοντες στις αξίες και την παράδοση του 

συγκεκριμένου τομέα. Επιπρόσθετα, πρέπει να παρέχονται στους 

εκπαιδευόμενους περισσότερες ευκαιρίες για γόνιμη εργασιακή εμπειρία και 

να διερευνηθούν οι δυνατότητες πιστοποίησης και διαπίστευσης της πείρας 

αυτής (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Com 2001:678) 

Η ιδιαίτερη φύση της εκπαίδευσης των ενηλίκων απαιτεί από τους 

διδάσκοντες στον τομέα αυτόν να υιοθετούν μια διαφορετική φιλοσοφική και 

μεθοδολογική προσέγγιση. Η ποιότητα των διδασκόντων, η 
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προσαρμοστικότητά τους και η κινητοποίησή τους προς την αλλαγή 

παραμένουν θεμελιώδη στοιχεία για την προώθηση της διά βίου μάθησης. Ως 

εκ τούτου, έχει ουσιώδη σημασία για τους εκπαιδευτές να διασφαλιστεί η καλή 

ποιότητα των αρχικών σπουδών, οι οποίες θα συμπληρώνονται με κατάλληλη 

προπαρασκευαστική άσκηση και να υποστηρίζονται με τακτική πρόσβαση σε 

αποτελεσματική επιμόρφωση κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους (Jarvis, 

2003, Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002). 

Θα αποτολμήσουμε να χαρακτηρίσουμε τη νέα εκπαίδευση ως το 

«μαύρο χρυσό» του 21ου αιώνα. Αν κατά τον προηγούμενο αιώνα η παραγωγή 

και η οικονομία, και η παρεπόμενη ευημερία των πολιτών βασίστηκε στην 

πρόσβαση και εκμετάλλευση του πολύτιμου ορυκτού, η έμφαση που 

αποδίδεται σήμερα στην εκπαίδευση, ανάγοντάς την σε όρο οικονομικής 

μεγέθυνσης και κοινωνικής ευημερίας, νομιμοποιεί την παραπάνω 

παρομοίωση. Ο τομέας της εκπαίδευσης των ενηλίκων πρέπει να είναι 

συγκροτημένος και αποτελεσματικός, ώστε να επιτελέσει το ρόλο του στην 

υλοποίηση της κοινωνίας της γνώσης και να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά 

στην πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει.   

 

 

1.3. Εννοιολογική Διασάφηση  

 

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στους όρους 

«εκπαίδευση ενηλίκων», «διά βίου μάθηση», «συνεχιζόμενη εκπαίδευση» κ.λπ. 

Σύμφωνα με τον Rogers (1999:53-56), ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει 

συμφωνία στους ορισμούς είναι η αναζήτηση κάποιου ορισμού που να 

καλύπτει τις ποικίλες εκπαιδευτικές κουλτούρες, ώστε να είναι συγκρίσιμες οι 

πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλες τις χώρες. Στο ίδιο πνεύμα 

κινείται και η αιτιολογική έκθεση του Ν.3369 ΦΕΚ.171/06.07.20052005, 

επισημαίνοντας ότι το εγχείρημα ορισμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διά 

βίου μάθησης δεν είναι εύκολο, καθώς «οι διάφοροι όροι που 

χρησιμοποιούνται σε αυτό το χώρο αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 

αντιλήψεις, ενώ παράλληλα τα αξιολογικά συστήματα που αυτές υποδηλώνουν 

μετεξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου». Επιπρόσθετα, οι ορισμοί 

γίνονται διεθνώς εκτενέστεροι και ολοένα πιο περίπλοκοι στην προσπάθεια να 
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υπάρξει ένα γενικό εννοιολογικό πλαίσιο, ώστε να καλυφθούν ο πλουραλισμός 

και η πολιτισμική ετερότητα που χαρακτηρίζουν τις εκπαιδευτικές δράσεις σε 

διαφορετικές χώρες και συνθήκες.  

Η διά βίου μάθηση ως όρος υποδηλώνει την εκπαίδευση μάλλον ως 

τμήμα της διεργασίας της ζωής, παρά ως ένα απομονωμένο φάσμα ειδικών 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μελέτης. Σύμφωνα με τον ορισμό που 

διατυπώθηκε από την UNESCO (1976:2):  
Ο όρος διά βίου μάθηση δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήμα που 

αποβλέπει στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού έξω από αυτό. Η εκπαίδευση και η 

μάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, αλλά πρέπει να εκτείνονται 

σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες, 

όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και 

να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές με τη μάθηση 

διαδικασίες, στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων 

των ηλικιών εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους, σε οποιαδήποτε 

μορφή πρέπει να θεωρηθούν ως ένα σύνολο. 

Το 1993 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση Λευκής 

Βίβλου «Για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση», 

ορίζοντας τη διά βίου μάθηση ως: 
Κάθε είδους γενική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, ανεπίσημη εκπαίδευση και άτυπη μάθηση που πραγματοποιείται 

σε όλη τη διάρκεια του βίου, και έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σε μια προσωπική προοπτική, 

κοινωνική προοπτική ή/και προοπτική σχετική µε την απασχόληση. 

Περιλαμβάνει επίσης, την παροχή υπηρεσιών προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής.  

Ο όρος εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί περισσότερο οριοθετημένο όρο 

σε σχέση με τη διά βίου μάθηση, καθώς στη βάση του προσδιορισμού των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που περιγράφει, κάνει σαφή αναφορά στην 

ηλικία των εκπαιδευομένων. Σύμφωνα με τον εκτενή ορισμό που διατύπωσε ο 

ΟΟΣΑ το 1977 (βλ. Rogers Α., 1999, σ. 55): 
Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή 

δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον 

εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή 
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ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 

ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. 

Η σφαίρα της, επομένως, καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, 

γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση 

που έχει συλλογικό κοινωνικό σκοπό.  
Η εννοιολογική οριοθέτηση που παραθέτουν οι Καψάλης & 

Παπασταμάτης (2002:21) για την εκπαίδευση ενηλίκων, αναφέρει ότι:  
Είναι μία διαδικασία, μέσω της οποίας άτομα ενήλικα, τα οποία δεν 

φοιτούν πλέον στο σχολείο, αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες με 

πρόθεση να αποκτήσουν δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις κ.λπ., έτσι ώστε να 

μπορούν να επιλύουν με αποτελεσματικότητα ατομικά και συλλογικά 

προβλήματα… Η εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι απλώς μία ατομική 

διαδικασία μάθησης αλλά και (ή κυρίως), η ανταλλαγή εμπειριών και 

γνώσεων για την επίλυση προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς 

και των επαγγελματικών. Για αυτό δεν γίνεται συνήθως διάκριση ανάμεσα 

σε βασική και επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. 

Αναφορικά με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η σχετική βιβλιογραφία 

(Rogers, 1999:54), αναφέρει ότι η σημασία αυτού του όρου μετασχηματίστηκε 

από την εμφάνισή του στη δεκαετία του 1960, οπότε τόνιζε την ενότητα της 

εκπαίδευσης για παιδιά και ενηλίκους. Σταδιακά, ωστόσο, απέκτησε πιο στενή 

έννοια: «εκπαίδευση που σχεδιάζεται για ενηλίκους που επιστρέφουν στο 

σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης των σχολείων και κολεγίων. Πιο 

συγκεκριμένα, ο όρος "συνεχιζόμενη εκπαίδευση" χρησιμοποιείται συχνά για 

να δηλώσει υψηλού επιπέδου προγράμματα, προσανατολισμένα σε 

επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση για ενηλίκους που είναι ήδη 

αρκετά μορφωμένοι». Σύμφωνα με τον Jarvis (2003:61), «η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση είναι ο όρος ο οποίος αναφέρεται συγκεκριμένα στην εκπαίδευση 

που ακολουθεί την αρχική και έχει κατακτήσει κυρίαρχη θέση στη σύγχρονη 

ορολογία, επειδή αναφέρεται και στην επαγγελματική και στη μη 

επαγγελματική εκπαίδευση». Τέλος, οι Καψάλης & Παπασταμάτης (2002:13) 

αναφέρουν ότι: 
Ο όρος συνεχιζόμενη εκπαίδευση αφορά στο μέρος της εκπαίδευσης, 

το οποίο γίνεται ύστερα από την ολοκλήρωση αρχικής (βασικής) 

εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει δηλ. εκπαίδευση μερικής απασχόλησης πέρα 

από την δευτεροβάθμια, καθώς και μαθήματα έξω από την πλήρους 
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απασχόλησης τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία δεν χρειάζονται 

πιστοποίηση.  
Σε θεσμικό επίπεδο στην Ελλάδα, ο νόμος 3369 ΦΕΚ.171/06.07.2005, 

συνιστά την πρώτη προσπάθεια συστηματοποίησης της διά βίου μάθησης, στο 

πρώτο άρθρο του οποίου επιχειρείται η διασάφηση των όρων, οι οποίοι στηρί-

ζονται σε αντίστοιχους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Στην αιτιολογική έκθεση του ν.3369 επισημαίνεται ότι «η δια βίου 

μάθηση είναι μια υπερκείμενη έννοια, η οποία δεν περιγράφει έναν ιδιαίτερο 

τύπο εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά ένα σύνολο αρχών που θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

του ατόμου. Δηλαδή, ο όρος διά βίου μάθηση εκφράζει τόσο το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας που είναι η μάθηση όσο και το θεσμό και το μέσο διά των 

οποίων επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα αυτό. Αναλυτικότερα, ως δια βίου 

εκπαίδευση ορίζεται: 

 Κάθε μαθησιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανόμενης της εμπειρικής 

μάθησης, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, με σκοπό την 

απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων τόσο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 

προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση.  

Σε ό,τι αφορά στη διά βίου κατάρτιση γίνεται διάκριση σε αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Ως δια 

βίου κατάρτιση ορίζεται: 
Το σύστημα που αποσκοπεί στην κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση 

του ανθρώπινου δυναμικού η οποία στο πλαίσιο της Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρέχει βασικές επαγγελματικές γνώσεις και 

δεξιότητες σε ειδικότητες ή και σε εξειδικεύσεις, για την ένταξη, 

επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα στην αγορά εργασίας και την εν 

γένει ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ στο πλαίσιο της 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει 

ή/και αναβαθμίζει γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα άλλα συ-

στήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από 

επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή/και επανένταξη στην αγορά 

εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την 

προσωπική ανάπτυξη.  

Επιπρόσθετα, η αιτιολογική έκθεση του ν.3369, επιχειρεί μια 

περαιτέρω κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, επισημαίνοντας ότι 
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το περιεχόμενο της διά βίου μάθησης αποτυπώνεται σε τρία επίπεδα: την 

τυπική εκπαίδευση, την μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη εκπαίδευση.  

Ως τυπική εκπαίδευση νοείται «κάθε μορφή εκπαίδευσης που παρέχεται 

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

από άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή μαθησιακής υποστήριξης 

και το οποίο οδηγεί σε τίτλο ή άλλης μορφής πιστοποίηση σπουδών». 

Ως μη τυπική εκπαίδευση νοείται εκείνη «που δεν παρέχεται από ένα 

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

πιστοποίηση σπουδών. Παρόλα αυτά έχει και αυτή συγκεκριμένη δομή από 

άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή μαθησιακής υποστήριξης». 

Ως άτυπη εκπαίδευση νοείται «κάθε μορφή εκπαίδευσης που προκύπτει 

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

την οικογένεια ή την αναψυχή. Δεν έχει συγκεκριμένη δομή από άποψη 

μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή μαθησιακής υποστήριξης, ούτε και 

οδηγεί σε τίτλο ή άλλης μορφής πιστοποίηση σπουδών». 

Υπό το φως της παραπάνω εννοιολογικής ανάλυσης, επισημαίνεται ότι 

για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά όλοι οι 

προαναφερθέντες όροι, σύμφωνα με την αναφορά τους στα θεσμικά κείμενα 

και τα προγράμματα σπουδών εκπαιδευτικών φορέων,  για να περιγράψουν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

«οποιαδήποτε μαθησιακής δραστηριότητας ή προγράμματος σκόπιμα 

σχεδιασμένου από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει 

οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει 

υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά 

του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση» (ΟΟΣΑ, 1977). 
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2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

 
2.1 Ερμηνευτικό πλαίσιο 

 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, οι συνθήκες οι οποίες οριοθετούν τη 

μετανεωτερική «αναγκαιότητα» για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση 

αφορούν στις εξελίξεις στην πληροφορική και την τεχνοεπιστήμη, στην 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και το μετασχηματισμό στη δομή οργάνωσης 

της εργασίας αφενός, και στα δημογραφικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και 

πολιτικά προβλήματα και κρίσεις που ανακύπτουν, αφετέρου (Kumar, 1995). 

Μετατοπιζόμενοι στα όρια του ενωσιακού εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, επιπροστίθεται στους προαναφερθέντες παράγοντες η διαμόρφωση 

ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η φύση της συνάφειας των παραπάνω μεταβλητών, οι 

οποίες συνέδρασαν στη θέσμιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ως πυλώνα ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κυκλοτερής, 

καθώς κάθε μία ετεροπροσδιορίζει ανατροφοδοτικές επιδράσεις στις άλλες 

μεταβλητές, η σύντηξη των οποίων συνδιαμορφώνει μια ενιαία 

πραγματικότητα.  

Η εννοιολόγηση αυτής της πραγματικότητας επιχειρείται μέσα από την 

καταγραφή και ερμηνεία των συνθηκών που επηρεάζουν τη δράση στο 

συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο, των συνεπειών που ανακύπτουν και των 

πολιτικών που ασκούνται για τη διευθέτησή τους. Πρόκειται για έναν κύκλο 

αδιάλειπτης δράσης - αντίδρασης, ο οποίος δεν ορίζεται με γραμμικές σχέσεις, 

αλλά αποτελεί το σύνολο του πλέγματος των σχέσεων κάθε κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτικής δραστηριότητας. Κάθε δράση σε μια σφαίρα 

δραστηριότητας προκαλεί μια αντίδραση, επανακαθορίζοντας την αρχική 

συνθήκη. 

Σύμφωνα με τον Βέμπερ (βλ. Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001:42), 

στην προσπάθεια να συλλάβουμε την ιδιομορφία της πραγματικότητας της 

ζωής, η οποία μας περιβάλλει και στην οποία βρισκόμαστε, επιδιώκουμε να 

κατανοήσουμε, αφ' ενός τη σχέση και τη σημασία των διαφόρων φαινομένων 

του πολιτισμού όπως έχουν σήμερα διαμορφωθεί, και αφ' ετέρου τις αιτίες οι 
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οποίες ιστορικά προκάλεσαν τα συγκεκριμένα γεγονότα. Συνακόλουθα, η 

ερευνητική διαδικασία εστιάζεται στην ανεύρεση των σχέσεων μεταξύ των 

διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν τα φαινόμενα, των τρόπων διασύνδεσής 

τους και του ρυθμού εμφάνισης και παρακμής τους, ώστε να καταστεί δυνατή 

η ερμηνευτική προσέγγισή τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, το θεωρητικό μέρος της εργασίας δομείται μέσα από 

την επεξεργασία πρωτογενούς υλικού, το οποίο περιλαμβάνει θεσμικά κείμενα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνών 

Οργανισμών, Λευκά και Πράσινα Βιβλία κ.λπ.. Για να διευκολυνθεί η 

παρούσα ανάλυση, επιχειρείται η χαρτογράφηση των γνωρισμάτων που 

διέπουν το φαινόμενο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΚ), 

μέσα από τέσσερις ερμηνευτικούς άξονες: οικονομική μεγέθυνση, τεχνολογική 

εξέλιξη, κοινωνική συνοχή και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Κάθε ένας από αυτούς 

λειτουργεί ως όρος/συνθήκη που περιγράφει το υπό εξέταση φαινόμενο και 

υπαγορεύει την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών, προσδιορίζοντας 

ταυτόχρονα τις αιτιακές σχέσεις που διέπουν τα φαινόμενα. 

Παράλληλα, το φαινόμενο της ΣΕΚ τοποθετείται σε έναν χωροχρονικό 

άξονα, ο οποίος κινείται από το μακροεπίπεδο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, στην ελληνική πραγματικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από 

θεσμικά κείμενα και την εμπειρική έρευνα στο μικροεπίπεδο των τοπικών 

κοινωνιών και του θεσμού των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ). Η 

ερμηνευτική προσέγγιση των θεσμών και των φαινομένων, εστιάζει στις 

συνέπειες των δράσεων, τις πολιτικές που ασκούνται και τον αναπροσδιορισμό 

των όρων και των συνθηκών, καθώς η πραγματικότητα επηρεάζει τη δράση 

των ατόμων και η δράση την κοινωνική πραγματικότητα (Παπαδάκης, 2003).  

 

 

2.2 Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική  

2.2.1 Οικονομική Μεγέθυνση 

 

Όρος / Συνθήκη 

 

Η εκπαίδευση από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 βρέθηκε στο 

επίκεντρο της πολιτικής διαβούλευσης, ως απόρροια της σύνδεσής της με την 
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οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών. Ο ΟΟΣΑ (Ουάσιγκτον, 1961 & Χιλή, 

1962) και η UNESCO (Παρίσι, 1963), διοργάνωσαν τρεις συσκέψεις 

αναφορικά με τη συμβολή της επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα για την 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών, τονίζοντας ωστόσο, ότι η αποδοτικότητα 

των επενδύσεων εξαρτάται από πολλές προϋποθέσεις (Κελπανίδης, 2002:176-

1777, Woesmann, 2000).  

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως διατυπώθηκε από τον 

Schultz (1972) αφορά στη διαπίστωση ότι ο παραγωγικός συντελεστής του 

μέρους εκείνου της οικονομικής προόδου, το οποίο δεν οφείλεται στην 

ποσοτική αύξηση των συνήθων συντελεστών παραγωγής, είναι οι επίκτητες 

ικανότητες των ανθρώπων, οι οποίες είναι δημιούργημα της επένδυσης μέσω 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επένδυση στον άνθρωπο σύμφωνα με τον 

Schultz, έχει διττό ρόλο, προάγοντας τόσο την ποιότητα των παραγωγικών 

υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει στην παράγωγή αγαθών, όσο και το επίπεδο 

ικανοποιήσεώς του ως καταναλωτή των αγαθών αυτών.   

Η ανάλυση αυτή και η διάκριση των δύο βασικών συστατικών της 

εκπαίδευσης, του παραγωγικού και του καταναλωτικού, παρείχε νέα κριτήρια 

για την κατανομή των πόρων στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικής πολιτικής, με έμφαση στην παροχή χρήσιμης και ανανεώσιμης 

γνώσης.  Επιπρόσθετα, η έρευνα έχει καταδείξει (ΟECD, 2005, Ψαχαρόπουλος 

& Πατρινός, 2002) ότι η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο δεν εξωτερικεύεται 

μονοσήμαντα σε οικονομικά μεγέθη αλλά, επιδρά ευεργετικά και στην 

κοινωνική σφαίρα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο παράθεμα από τον  

OECD (2005): 
 Η διά βίου μάθηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των 

οικονομιών και των κοινωνιών… Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί βασικό 

παράγοντα ώθησης της οικονομικής μεγέθυνσης και βελτίωσης των 

οικονομικών αποτελεσμάτων των ατόμων, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα 

στοιχεία που μαρτυρούν την επίδρασή του σε μη οικονομικά αποτελέσματα 

όπως η υγεία και η κοινωνική ένταξη. 

 Στην ίδια κατεύθυνση, η έκθεση των De la Fuente & Ciccone για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2002), αναφέρει συμπερασματικά ότι οι επενδύσεις στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποτελούν ελκυστική επένδυση σε σχέση µε 
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εναλλακτικές δαπάνες, τόσο σε μικροοικονοµικό όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο, καθώς υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο είναι υπεύθυνες για μεγάλο μέρος της συνολικής 

αύξησης της παραγωγικότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και των αποδοχών και παράλληλη 

μείωση της ανεργίας και των ανισοτήτων. 

Η συμβολή λοιπόν, της επένδυσης σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην 

οικονομική μεγέθυνση και την παρεπόμενη διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής εκτιμάται ότι παράγει ποσοστά απόδοσης για τους ιδιώτες (ιδιωτική 

απόδοση) και για την κοινωνία εν γένει (κοινωνική απόδοση), συγκρίσιμα µε 

αυτά των επενδύσεων σε φυσικό κεφάλαιο (Psacharopoulos & Patrinos, 2002). 

Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ για την απόδοση της επένδυσης στην εκπαίδευση είναι 

ότι η αύξηση κατά ένα έτος του μέσου επιπέδου σπουδών αυξάνει την 

οικονομική ανάπτυξη κατά περίπου 5% άμεσα και κατά επιπλέον ποσοστό 

2,5% μακροπρόθεσμα. Ο ΟΟΣΑ διαπίστωσε επίσης ότι η βελτίωση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου είχε ως αποτέλεσμα σε αρκετές χώρες της ΕΕ, την 

αύξηση της ετήσιας ανάπτυξης κατά μισή τουλάχιστον ποσοστιαία μονάδα 

κατά τη δεκαετία του 1990 σε σύγκριση µε την προηγούμενη δεκαετία 

(ΟΟΣΑ, 2002).  

 

Στρατηγικές / Πολιτική 

 

Η επίγνωση ότι η εκπαίδευση αποτελεί κεφαλαιουχικό αγαθό, το οποίο 

μπορεί να συμβάλει στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και τη 

βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, παραπέμποντας σε οικονομική 

μεγέθυνση των μεταβιομηχανικών κοινωνιών, αποτέλεσε έναν, και ίσως τον 

πλέον σημαντικό, εκ των όρων της αυξανόμενης έμφασης  από τη δεκαετία 

του 1990, στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ.  

Σύμφωνα με τα «Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 

1996 για μια στρατηγική της διά βίου μάθησης», η επαλληλία των αλλαγών 

στον κόσμο της εργασίας και στην κοινωνία εν γένει, επιβάλλουν τη συχνή και 

συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, 

διάγοντας μια εποχή οικονομικών αλλαγών, το πρόβλημα της ανεργίας 

αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Η 
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αύξηση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο επιδρά αντιστρόφως 

ανάλογα στη διαθεσιμότητα των θέσεων εργασίας για ανειδίκευτο ανθρώπινο 

δυναμικό, καθώς, η ικανότητα προς απασχόληση καθορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από το επίπεδο των αποκτηθέντων από την εκπαίδευση προσόντων. 

Άτομα με ελλειμματικά προσόντα συχνά αντιμετωπίζουν την απειλή του 

μόνιμου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και την ενεργό συμμετοχή στην 

κοινωνία (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20-12-1996 /C 007 

10/01/1997).  

Η έμφαση στην οικονομική αξία της εκπαίδευσης, κορυφώθηκε κατά 

τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 

2000, όπου οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων επεσήμαναν ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη µε «μια μεγάλη ποιοτική 

μεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση και τις προκλήσεις 

μιας νέας οικονομίας καθοδηγούμενης από τη γνώση». Ως εκ τούτου, η διά 

βίου μάθηση αναγορεύτηκε σε θεμελιώδη πυλώνα στρατηγικής δράσης 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και να ισχυροποιηθεί η 

ευρωπαϊκή οικονομία (European Council, 2000). 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί μείζονα στόχευση 

της Ευρωπαϊκής πολιτικής, ως προϋπόθεση για την προώθηση της οικονομικής 

μεγέθυνσης, ιδίως µέσω της αύξησης των επενδύσεων στην εκπαίδευση και µε 

καλύτερη συναρμογή µε την κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές 

απασχόλησης (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003/555/EK). Οι πολίτες 

πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες την κατάλληλη στιγμή, ώστε 

να δύνανται να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές, να εξευρίσκουν νέες 

επαγγελματικές ευκαιρίες και να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας μέχρι το τέλος του ενεργού τους βίου 

(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 22-4-04/6905/3/04).  
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2.2.2 Τεχνοεπιστήμη – ΤΠΕ 

 

Όρος / Συνθήκη 

 

Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιστημονική και τεχνολογική 

πρόοδος, η οποία συντελείται με πρωτοφανή ταχύτητα, διευρύνοντας συνεχώς 

τον όγκο της παραγόμενης γνώσης αφενός, και μειώνοντας τη διάρκεια ζωής 

της αφετέρου, καθιστά αναγκαιότητα για τα άτομα τη συνεχή ανανέωση και  

επικαιροποίηση των γνώσεών τους.  

Παράλληλα, η γνώση αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της σύγχρονης 

οικονομίας και των επιγενόμενων αλλαγών στον κόσμο της εργασίας.  Οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έθεσαν τις βάσεις για τη 

διαρθρωτική μεταμόρφωση της οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο 

επίπεδο, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη. Η αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ συνιστά ευκαιρία για τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και σημαντική πρόκληση ταυτόχρονα, 

καθώς δρομολογεί την εμφάνιση νέων τύπων απασχόλησης, την 

αναδιοργάνωση του χρόνου εργασίας και της επαγγελματικής επιμόρφωσης, 

και την αυξημένη ελαστικότητα της αγοράς εργασίας.  

Στο διεθνές συγκείμενο το οποίο υποστασιοποιείται από τις πολλαπλές 

προκλήσεις που θέτει η κοινωνία και η οικονομία της γνώσης, και οι οποίες 

επίκειται να πολλαπλασιαστούν κατά τα προσεχή έτη, η ΕΕ αναζητεί διόδους 

ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών της. Η ατζέντα 

της Λισσαβόνας είναι απόρροια της δεσπόζουσας πεποίθησης για τη μετάβαση 

σε μια νέα ψηφιακή οικονομία, η οποία υποκινείται από νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες και αποτελεί δυναμικό μοχλό ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (European Council, 2000) 

.  

 

Στρατηγικές / Πολιτική  

 

Για να βελτιώσει λοιπόν τις επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα σε 

μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, εν μέσω ραγδαίων τεχνολογικών 

εξελίξεων,  είναι ύψιστης προτεραιότητας για την ΕΕ, να επιτύχει σημαντική 
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αύξηση των επενδύσεων σε εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση. Σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996, για μια 

στρατηγική της διά βίου μάθησης, στη σημερινή κοινωνία των πληροφοριών η 

υφήλιος εισέρχεται σε μια περίοδο ευρύτατων αλλαγών, οι οποίες 

συντελούνται με τέτοιο ρυθμό και σε τέτοια έκταση ώστε η ενημέρωση και 

ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων καθίσταται απαρέγκλιτος όρος 

επιβίωσης και εξέλιξης (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20-12-1996 /C 

007 10/01/1997). 

Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συνδράμουν σε 

βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας 

της προσφερόμενης απασχόλησης στην ΕΕ. Ειδικότερα, έχει εκτιμηθεί ότι «ως 

το 2010 το ήμισυ των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν στην Ευρώπη 

θα προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τις τεχνολογίες των πληροφοριών» 

(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 22-4-04/6905/3/04). Συνεπώς, πολλές 

από τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται, ανταποκρίνονται σε νέα 

επαγγελματικά πρότυπα συνδεόμενα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, 

προϋποθέτοντας συνεχή κατάρτιση και καθιστώντας τις επιχειρήσεις ολοένα 

και πιο εξαρτημένες από νέες βασικές δεξιότητες. 

Υπό το φως λοιπόν, των τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων 

που ανακύπτουν, η διάδοση του θεσμού της διά βίου μάθησης 

μετασχηματίζεται σε «επιτακτική ανάγκη», απαιτώντας την ανάπτυξη 

ευέλικτων και καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

ώστε να επιτραπεί καθολική προσβασιμότητα των πολιτών. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις κατέχουν διττό ρόλο στην εκπαιδευτική αναπροσαρμογή, 

αποτελώντας όρο αυτής αφενός, και μέσο πραγμάτωσής της αφετέρου. Στη 

συνάρτηση αυτή, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ μπορεί να παίξει χρήσιμο ρόλο 

στην ανάπτυξη καινοτόμων και αποδοτικών παιδαγωγικών, ανταποκρινόμενων 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων. Τα συστήματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, το διαδίκτυο, τα δίκτυα υπολογιστών, η αμφίδρομη επικοινωνία 

μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων κατά την εκμάθηση, αποτελούν 

παραδείγματα των δυνατοτήτων που διανοίγει η έλευση των νέων τεχνολογιών 

στο εκπαιδευτικό κατεστημένο (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20-12-

1996 /C 007 10/01/1997).  
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2.2.3 Κοινωνική Συνοχή  

 

Όρος / Συνθήκη  

 

Είναι σημαντικό να δίνονται σε όλους ίσες ευκαιρίες να επωφεληθούν 

από την εκπαίδευση, τόσο από οικονομικής άποψης όσο και με όρους 

κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών (ΟΟΣΑ, 1997).  

Τόσο ενδοκρατικά, όσο και διακρατικά ανάμεσα στα κράτη/μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδημεί η απειλή της μεγέθυνσης των κοινωνικών 

ανισοτήτων. Η οικονομική ανάπτυξη σε συνάρτηση με την τεχνολογική 

εξέλιξη, η απελευθέρωση της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών και η 

παρεπόμενη πρόκληση διαρθρωτικών αλλαγών στην παραγωγή και την αγορά 

εργασίας εν γένει, μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά έναντι της κοινωνικής 

ανάπτυξης, εάν δεν ληφθούν εποικοδομητικά μέτρα, όπως η επένδυση στην 

εκπαίδευση (Vandamme, 2000). 

Ο 21ος αιώνας έχει ετικετοποιηθεί ως «εποχή της φαιάς ουσίας» 

(Halami, 2000). Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα άτομα ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και οικειοποίησης των ευεργετημάτων της. Τα 

άτομα µε ιδιαίτερα προσόντα και τα επαγγελματικώς ενεργά άτομα έχουν 

περισσότερες δυνατότητες να επωφεληθούν από τη δια βίου μάθηση καθώς 

γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν από την αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων τους, γεγονός που αποτελεί ικανό κίνητρο. Αντιθέτως, οι ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα χαμηλής μόρφωσης ή προσόντων, οι 

εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, τα τμήματα του πληθυσμού που ζουν σε 

μειονεκτικές ή απομονωμένες περιοχές καθώς και τα άτομα µε μαθησιακές 

δυσκολίες ή µε αναπηρίες, έχουν πολλές φορές άγνοια των ευκαιριών που 

παρέχονται μέσα από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, παραμένοντας σε 

συνεχή περιθωριοποίηση υποανάπτυξη.  

Η απειλή της δημιουργίας ενός κοινωνικού χάσματος ανάμεσα στους 

«επίλεκτους έχοντες» και τις «αποκλεισμένες μάζες» υπονομεύει την εύρυθμη 

λειτουργία και ανάπτυξη του συστήματος, αφού το κοινωνικό κόστος του υπό-

ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, της ανεργίας, της παραβατικότητας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού επιβαρύνει τις κυβερνητικές δαπάνες και απειλεί 

την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματική ανάπτυξη (Halami, 2000, 
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Pearce, 2000). Ασκώντας λοιπόν την κατάλληλη υποστηρικτική πολιτική, η 

κοινωνική συνοχή και η οικονομική μεγέθυνση δεν αποτελούν όρους 

αντιτιθέμενους αλλά αλληλοσυμπληρούμενους, με τη διά βίου εκπαίδευση να 

αποτελεί βασική συνθήκη βελτίωσης των προοπτικών απασχόλησης και 

επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων (ΟΟΣΑ, 1997).  

 

Στρατηγικές / Πολιτική 

 

Η μεγέθυνση της κοινωνικής, επαγγελματικής και οικονομικής 

πολυπλοκότητας η οποία επιφέρει έλλειψη γραμμικότητας και αστάθεια στις 

συντελούμενες αλλαγές, αυξάνοντας την «ενδεχομενικότητα» και παράλληλα 

το συγκρουσιακό δυναμικό, μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο εφόσον παράλληλα 

προς αυτήν, αναπτύσσονται αποδοτικοί μηχανισμοί διευθέτησης των 

συγκρούσεων (Fullan, 2004, Willke,1996). Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι και 

η ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας των ατόμων, λειτουργώντας 

υποστηρικτικά στην αυτοδιαχείριση της προσωπικής τους ανάπτυξης και 

διευκολύνοντας την προσαρμοστικότητα και συνεχή εξέλιξή τους.  

H διαρκής προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στις νέες ανακύπτουσες ανάγκες είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, 

εφόσον η κοινωνική σταθερότητα βασίζεται στη γνώση, την τεχνογνωσία και 

τις κοινές βασικές αντιλήψεις. Ως εκ τούτου, λαμβάνεται μέριμνα για την 

ανάπτυξη και καθολική πρόσβαση στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, 

αποσκοπώντας στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων ειδικών 

ικανοτήτων των πολιτών, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 

στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην παροχή ενός 

ευρύτερου φάσματος επαγγελματικών προοπτικών στις γυναίκες (Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20-12-1996 /C 007 10/01/1997).  

Η ισότητα των ευκαιριών συνιστά κομβικό στόχο σε όλα τα στάδια της 

προώθησης της διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται να 

υπάρχουν πιο εύκαμπτες, πιο ευκίνητες και πιο επικεντρωμένες στον 

εκπαιδευόμενο δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην εξέλιξη αυτή 

θεωρείται σημαντική η επίτευξη πλήρους συμμετοχής όλων των εταίρων 

(θεσμικών, κοινωνικών, εκπαιδευομένων, διδασκόντων), ώστε να αναπτυχθούν 

ευέλικτα και αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε 
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άμεση επικοινωνία µε το περιβάλλον τους (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 22-4-04/6905/3/04).   

Επιπρόσθετα, βασική συνεισφορά συνιστούν, η ενίσχυση των 

υπηρεσιών συμβουλευτικής και η όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση της 

πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες για διά βίου μάθηση, η παροχή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκτός των παραδοσιακών ιδρυμάτων με τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων 

πιστοποίησης της μάθησης. (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20-12-1996 

/C 007 10/01/1997). Η ενίσχυση, ο συντονισμός και η αποτελεσματικότητα 

των υπηρεσιών προσανατολισμού συνακόλουθα, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 

στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τη συμμετοχή των ατόμων στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση και την επιλογή ρεαλιστικών και επωφελών 

σταδιοδρομιών (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18-5-2004 9286/04 

EDUC 109 SOC 234). 

 

 

3.2.4 Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Όρος / συνθήκη  

 

Το μοντέλο των εθνικών κρατών, το οποίο ανέκυψε στον ευρωπαϊκό 

χώρο και επικράτησε ανά την υφήλιο κατά τον προηγούμενο αιώνα, 

υπαναχωρεί τόσο στα πλαίσια της παγκοσμιοποημένης οικονομίας, όσο και 

της διαμόρφωσης του ενοποιημένου ευρωπαϊκού χώρου, επιφέροντας το 

σχηματισμό χωροταξικά και πολιτισμικά διευρυμένων κοινωνιών, αλλά και 

την παράλληλη έξαρση εθνικιστικών και ξενοφοβικών αισθημάτων 

(Δαμανάκης, 2007).  

Στο εγχείρημα της δημιουργίας ενός υπερεθνικού μορφώματος, 

συνεπιδρούν δύο διαστάσεις, μια πραγματιστική και μια συμβολική-

φαντασιακή (Φλουρής & Πασιάς, 2005). Η πραγματιστική διάσταση αφορά 

στην ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου αναφορικά με τη δημιουργία ενιαίας 

αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, και στις προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν και να υπερσκελίστουν για να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη και 
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ανταγωνιστικότητα των οικονομιών αφενός και η προσαρμοστικότητα των 

πολιτών αφετέρου.  

Σε συμβολικό-φαντασιακό επίπεδο ωστόσο, τα άτομα καλούνται να 

υπερβούν τις εθνικές ταυτότητές τους και να οικειοποιηθούν μια νέα 

ταυτότητα με ευρωπαϊκή διάσταση, η οποία θα νομιμοποιεί την ενωσιακή 

πολιτική και θα συμβάλει στην προσαρμογή στις νέες δημογραφικές και 

πολυπολιτισμικές συνθήκες που ανακύπτουν. Βασική φιλοδοξία της Ευρώπης 

ήταν και είναι, να ταχθούν οι ευρωπαϊκοί λαοί αποφασιστικότερα υπέρ της 

ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Ο καθοριστικός ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση κοινής 

ταυτότητας μέσω της πολιτισμικής ομογενοποίησης των πολιτών ταυτίζεται με 

την απαρχή της ιδρυματοποίησης και πολιτειακής παροχής της εκπαίδευσης, 

τον 16ο αιώνα (Ματσαγγούρας, 1998). Μέσα στο σύγχρονο μεταμοντέρνο 

περιβάλλον και τις χωροταξικά και πολιτισμικά διευρυμένες κοινωνίες, όπου 

διαρκώς αποδυναμώνεται ο κοινωνικοποιητικός ρόλος της οικογένειας, η 

εκπαίδευση μπορεί να επιτελέσει κομβικό ρόλο επιτρέποντας σε όλους να 

ενημερωθούν, να κατανοήσουν και να αποδεχθούν την έννοια της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.  

 

Στρατηγικές / Πολιτική  

 

Το άρθρο 126 της Συνθήκης του Maastricht οικοδόμησε το θεσμικό 

πλαίσιο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας, 

προβλέποντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην ανάπτυξη 

παιδείας υψηλού επιπέδου. Οι πρωτοβουλίες στο χώρο της διά βίου μάθησης 

για τη διάχυση της ευρωπαϊκής διάστασης επιδιώκουν την ισορροπία μεταξύ 

προσωπικών, πολιτιστικών και κοινωνικών διαστάσεων και θεμάτων αγωγής 

του πολίτη, και των προβληματισμών που αφορούν την οικονομία και την 

απασχόληση, ενώ παράλληλα επιχειρούν τη διάχυση αξιών που συνδέονται με 

τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα (Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 20-12-1996 /C 007 10/01/1997).  

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1993, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη 

Βίβλο για την «Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης» επιδιώκοντας να θέσει 

τις βάσεις για προβληματισμό σχετικά με τις πιθανές κατευθύνσεις μιας 
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κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης, διατυπώνοντας παράλληλα 

την ανάγκη προσδιορισμού ειδικών στόχων για τη συγκρότηση μιας 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η οποία θα βασίζεται σε κοινές αξίες αλληλεγγύης, 

δημοκρατίας, ισότητας ευκαιριών και αμοιβαίου σεβασμού. Όπως 

επισημαίνεται, απαιτείται περαιτέρω εντατικοποίηση των δράσεων, ώστε το 

ενωσιακό εγχείρημα να αποσπάσει το απαιτούμενο ενδιαφέρον και την 

αμέριστη υποστήριξη των πολιτών της Ευρώπης.  

Επιπρόσθετα, το αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία και κινητικότητα, 

συνεπάγεται και προϋποθέτει πέρα από την καθιέρωση περισσότερο 

προσπελάσιμων εκπαιδευτικών οδών σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων, τη δημιουργία 

αποδεκτών μηχανισμών αξιολόγησης και επικύρωσης της μάθησης 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων και η ποιότητα, 

παρέχοντας τη βάση για επίσημη αναγνώριση και διασφαλίζοντας μεγαλύτερη 

συγκρισιμότητα μεταξύ προσεγγίσεων σε διαφορετικές χώρες (Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9.7.2002/C 163/1).  Επίσης, στο πλαίσιο απόκτησης των 

αναγκαίων γνώσεων και ικανοτήτων που θα προλειάνουν και διευκολύνουν το 

ρόλο των ατόμων ως «πολιτών της Ευρώπης», αποτελεί κομβικό σημείο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, η κατάρτιση συγκροτημένων γλωσσικών πολιτικών 

σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών και  εκπαιδευτών.  
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2.3 Η Εξέλιξη της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης μέσα 

από τα Θεσμικά Κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, η μελέτη της εξέλιξης της 

Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στους τομείς της Συνεχιζόμενης 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιμερίζεται σε τρεις περιόδους, με βάση σημεία 

σταθμούς στη διαμόρφωση και την άσκηση της πολιτικής: α) 1957 (ίδρυση της 

ΕΟΚ) έως 1991, β) 1992 (συνθήκη του Μάαστριχ) έως 1999 και γ) 2000 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας) έως 2006. 

 

 

2.3.1 Πρώτη περίοδος: 1957-1991 

 

Οι όροι/συνθήκες που συνδιαμορφώνουν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε σήμερα, εδράζονται στα μέσα του 

προηγούμενου αιώνα και τη σταδιακή σχηματοποίηση ενός ενιαίου χώρου 

διακίνησης κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού, ενέργημα που 

θεσμοποιείται με την ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας (Ρώμη, 1957:άρθρο 48). Η Ευρώπη έχοντας βγει από τον κυκεώνα 

δύο Παγκόσμιων Πολέμων και επιζητώντας τον αναπροσδιορισμό της στο 

διεθνές συγκείμενο του ψυχρού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και 

Σοβιετικής Ένωσης οδηγείται στην υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, η 

οποία ιδρύει την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.   

Το αρχικό ενωσιακό εγχείρημα, όπως εκφράζεται μέσα από το λόγο 

των θεσμικών και πολιτικών κειμένων, αφορά κύρια σε οικονομική 

συνεργασία. Η εκπαίδευση αποτελεί πεδίο έμφασης και ανάπτυξης κοινής 

δραστηριότητας στο βαθμό που εξυπηρετεί αναπτυξιακούς στόχους. 

Συνακόλουθα, οι ρυθμίσεις που αφορούν στην τόνωση της κοινωνικής 

συνοχής συνιστούν επίμετρο στην άντληση νομιμότητας για την ομαλή 

μετάβαση προς την οικονομική μεγέθυνση, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

καθολική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του παραγωγικού δυναμικού. 

Ειδικότερα, η Συνθήκη της Ρώμης εναποθέτει στην Επιτροπή την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον κοινωνικό τομέα, 

και ιδίως σε θέματα που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
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επιμόρφωση, τονίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να 

παραμείνουν ανοιχτά για όσους εγκατέλειψαν πρόωρα την τυπική εκπαίδευση, 

χωρίς να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα προσόντα για την επιτυχή είσοδο και 

παραμονή στην αγορά εργασίας (άρθρο 118).  

Στο δεύτερο κεφάλαιο της συνθήκης προβλέπεται η ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο εντέλλεται να προωθεί τις εντός 

της κοινότητας δυνατότητες απασχόλησης και να συγχρηματοδοτεί τις δαπάνες 

για την επαναπασχόληση των εργαζομένων, μέσω επαγγελματικής 

επανεκπαίδευσης, προωθώντας τη γεωγραφική και επαγγελματική 

κινητικότητα των εργαζομένων και διευκολύνοντας την προσαρμογή στις 

μεταλλαγές της βιομηχανίας και στις αλλαγές των συστημάτων παραγωγής 

(άρθρα 123 & 125). Tέλος, με το άρθρο 128 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ανατίθεται η ευθύνη θέσπισης των γενικών αρχών για τη εφαρμογή κοινής 

πολιτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης «ικανής να συμβάλλει στην αρμονική 

ανάπτυξη τόσο των εθνικών οικονομιών, όσο και της κοινής αγοράς». 

Η Επιτροπή αποβλέποντας στη στήριξη των δραστηριοτήτων της 

Κοινότητας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ίδρυσε το 1975, το 

Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης 

(CEDEFOΡ), το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και αναπτύσσει ακαδημαϊκές 

και τεχνικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της ανάπτυξης της 

επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη.  

Το 1976 αποτελεί σημαντικό σταθμό για τις εξελίξεις στους τομείς της 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά 

στη δημιουργία ενός θεσμικού οργάνου συνδιαμόρφωσης και προώθησης 

ρυθμίσεων και διαδικασιών στη βάση μιας «Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής». Στις 9 Φεβρουαρίου 1976, βασιζόμενο στις επισημάνσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

αναφορικά με τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης για 

την ολοκληρωμένη και υγιή ανάπτυξη της Κοινότητας, το Συμβούλιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε τη θέσπιση κοινού εκπαιδευτικού 

προγράμματος δράσης και την ίδρυση Εκπαιδευτικής Επιτροπής, η οποία 

επιφορτίζεται με την επίβλεψη και το συντονισμό του. Το πρόγραμμα μεταξύ 

άλλων περιλάμβανε την ανάληψη κοινής δράσης για τη διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης, την ομαλή 
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μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στον επαγγελματικό χώρο καθώς και 

την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση νέων εργαζομένων και ανέργων, 

τα οποία αναγνωρίζονται ως θέματα μείζονος προτεραιότητας. 

Τέλος, το 1978, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Official Journal of the 

European Communities 29.6.87: L 169/1) μετατοπίζει την έμφαση στη 

συνεργασία και το συντονισμό της δράσης ανάμεσα στα κράτη μέλη ιδιαίτερα 

στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Μέσω αποδοτικών 

μέτρων και συντονισμένων δράσεων αναμένεται να προωθηθεί η κοινωνική 

και οικονομική πρόοδος και να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή, 

συμβάλλοντας στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδιαίτερα στις λιγότερο 

ευνοημένες περιοχές (άρθρο 130).  

 

2.3.2 Δεύτερη περίοδος: 1992-1999 

 

Κατά τη δεκαετία του 1990, υπάρχει έντονη διαβούλευση και 

εντατικοποίηση των δράσεων γύρω από την εκπαίδευση και ειδικότερα τη διά 

βίου μάθηση, ως παρεπόμενο της πεποίθησης ότι η εκπαίδευση μπορεί να 

συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση της Κοινότητας  αφενός, και στη 

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και τη νομιμοποίηση του ενωσιακού 

εγχειρήματος αφετέρου.  

Οι ευρωπαϊκές δράσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση απέκτησαν 

συγκεκριμένη νομική βάση με τη Συνθήκη του Μάαστριχ (1992), η οποία 

προτάσσει την ανάγκη ανοίγματος και συνεργασίας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων των κρατών μελών για την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης 

της εκπαίδευσης. Τα άρθρα 126 και 127 της Ιδρυτικής Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αντικαταστάθηκαν (δίχως να  υποστούν 

σημαντικές τροποποιήσεις) από τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης του 

Amsterdam (1997), προσδιορίζουν τη δράση της Κοινότητας, αποδίδοντας 

έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με σκοπό την: 

• Υποβοήθηση της προσαρμογής στις μεταλλαγές της βιομηχανίας 

• Βελτίωση της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της συνεχούς 

κατάρτισης 

• Διευκόλυνση της πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση  
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• Τόνωση τη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων.  

Η κοινοτική δράση στην εκπαίδευση και κατάρτιση προσδιορίζεται 

θεσμικά από την αρχή της επικουρικότητας, η οποία «θεωρητικά» βρίσκεται 

έως σήμερα σε πλήρη ισχύ.  Η αρχή της επικουρικότητας προβλέπει ότι «η 

Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 

ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, 

υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόμενη ταυτόχρονα 

πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους 

πολυμορφία». Επιπρόσθετα, προβλέπεται η προώθηση της συνεργασίας προς 

τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους σε θέματα παιδείας, για την 

άντληση συμβουλών και την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. 

Απόρροια της έντονης διαβούλευσης και της αναγνώρισης της 

οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του ’90, ήταν η έκδοση 

των δύο Λευκών Βίβλων («Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», 

1993 & «Διδασκαλία και μάθηση - Προς την κοινωνία της γνώσης», 1995), 

καθώς και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 1995 για την καθιέρωση του 1996 ως «Ευρωπαϊκού έτους της 

διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης», ούτως ώστε «να καταστούν 

ευκρινέστερες οι ουσιώδεις απαιτήσεις και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι στους 

τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα» (2493/95/ΕΚ).  

Οι δύο Λευκές Βίβλοι αναφέρονται στο ρυθμιστικό ρόλο της 

εκπαίδευσης για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και την  τόνωση 

της ανταγωνιστικότητας αφενός, και  τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 

και ανάπτυξης της δημοκρατίας, αφετέρου. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται για 

πρώτη φορά η αναγκαιότητα παροχής «εδραίας βασικής εκπαίδευσης», ώστε 

όλοι οι πολίτες να διαθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο γενικής και μεταβιβάσιμης 

γνώσης, καθιστώντας τους έτσι λειτουργικούς εν μέσω κοινωνικο-οικονομικών 

μετασχηματισμών.  

Αναλυτικότερα, στη Λευκή Βίβλο «Για την ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση» (1993), με σαφείς επιρροές από τη 

θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Schultz, 1972), τονίστηκε η συμβολή της 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης «στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων 

προοπτικών απασχόλησης, οδηγώντας στην ανάκαμψη και αποκατάσταση της 

ανταγωνιστικότητας», εκτίμηση η οποία επιβεβαιώθηκε από τα συμπεράσματα 

των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Έσεν (1994) και των Καννών (1995), 

καταργώντας ουσιαστικά τα ιδεολογικά και πολιτισμικά όρια που 

παραδοσιακά χώριζαν την εκπαίδευση από τις επιχειρήσεις. Σε 

αλληλεξάρτηση ωστόσο, με τον οικονομικό, παρατίθεται ο ουμανιστικός 

λόγος, αναγνωρίζοντας ότι ένας μορφωμένος και ενεργός πληθυσμός αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να 

διασφαλιστεί και αναπτυχθεί η δημοκρατία στην Ευρώπη.  

 Εκτιμώντας λοιπόν, ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορούν να 

συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική αλλαγή και την καταπολέμηση της 

ανεργίας, κρίθηκε στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, η διαρκής 

προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες, 

με έμφαση «στη γνώση, την τεχνογνωσία και τις κοινές βασικές αντιλήψεις». 

Η νέα μορφή της εκπαίδευσης αφορά σε ένα «modus vivendi» που εμπεριέχει 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, χρήση των 

υποδομών πληροφόρησης και αξιοποίηση των διεθνών δικτύων με έμφαση στη 

συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και την αμοιβαία πληροφόρηση, 

ιδιαίτερα για την εκμάθηση γλωσσών και παροχή εδραίας βασικής 

εκπαίδευσης. Στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας τέθηκε η 

επένδυση στη διά βίου εκπαίδευση αποσκοπώντας στην καλύτερη αξιοποίηση 

των υφιστάμενων ειδικών ικανοτήτων, στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, στην παροχή ενός ευρύτερου φάσματος επαγγελματικών 

προοπτικών και στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Παράλληλα, 

αναγνωρίστηκε ως δίαυλος ανάπτυξης της προσωπικότητας, μέσω της 

μετάδοσης αξίων όπως η αλληλεγγύη και η ανοχή και της ενθάρρυνσης της 

συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 1993α).  

Η Λευκή Βίβλος για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (1995), 

επισημαίνει ότι η μελλοντική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία της μάθησης και 

της γνώσης και ότι «η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα αποτελούν ολοένα και 

περισσότερο τις βασικές οδούς προς την εδραίωση της ατομικής και 

συλλογικής ταυτότητας, την πρόοδο και την ατομική ικανοποίηση». Καθώς η 
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Ενωμένη Ευρώπη διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο πολιτικών, πολιτισμικών και 

κοινωνικο-οικονομικών ανακατατάξεων, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση 

αναμένεται να  λειτουργήσουν ως αναπτυξιακός μηχανισμός, ο οποίος θα 

προσδώσει στην ευρωπαϊκή κοινωνία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

ενισχύοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, 

εφόσον ληφθούν υπόψη δύο κριτικές παράμετροι: α) η αναπροσαρμογή των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και β) η αυτολοκλήρωση των πολιτών για να 

διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην νέα κοινωνία της γνώσης 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1995).  

Για την ανάπτυξη της κινητικότητας και την προώθηση της 

συνεργασίας και μιας ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, από το 1995 

βρίσκονται σε εφαρμογή τα εξής προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγών:  

• το Socrates προωθεί την κινητικότητα των σπουδαστών και στο πλαίσιο 

αυτό τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στο επίπεδο του 

πανεπιστημίου (πρόγραμμα Erasmus), της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(πρόγραμμα Comenius), την εκμάθηση γλωσσών (πρόγραμμα Lingua) και την 

εκπαίδευση ενηλίκων (Grundtvig). 

• το Leonardo da Vinci διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελματική 

κατάρτιση μέσω της βελτίωσης των εθνικών συστημάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης καθώς και με την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της διά βίου 

μάθησης.  

• το Νέοι για την Ευρώπη διευκολύνει την κινητικότητα των νέων που 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση εκτός των δομών εκπαίδευσης παρέχοντάς 

τους πρόσβαση σε τοπικές δράσεις που συμπληρώνουν την κατάρτισή τους.  

• το TEMΡUS προωθεί τις ανταλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, των πρώην 

σοβιετικών δημοκρατιών και της Μογγολίας, στον τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης. 

Ο χαρακτηρισμός του 1996 ως έτους διά βίου εκπαίδευσης και οι 

δράσεις που αναλήφθηκαν, καταδεικνύουν την πρόθεση της Επιτροπής να 

μετασχηματίσει τη μαθησιακή κουλτούρα των πολιτών, σηματοδοτώντας 

παράλληλα την ανάγκη αναπροσαρμογής των εκπαιδευτικών συστημάτων και 

πολιτικών, ώστε να παρέχουν «γενική εκπαίδευση, υψηλής ποιότητας», 
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καλλιεργώντας «ικανότητα αυτόνομης εκμάθησης» και διασφαλίζοντας τη 

«συνέχεια», και «ανοιχτότητα» των δομών. Η «επαγγελματική κατάρτιση» η 

οποία ήταν το διακύβευμα στα πρωτόλεια κείμενα αποτελεί απλά μέρος μιας 

πιο ολιστικής προσέγγισης της εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του ’90 υπό το 

επιστέγασμα της «δια βίου μάθησης».   

Οι όροι και οι συνθήκες για τον παραπάνω μετασχηματισμό εδράζονται 

στους τέσσερις προαναφερθέντες άξονες οι οποίοι οριοθετούν την επιτακτική 

ανάγκη για διά βίου εκπαίδευση των πολιτών, κινούμενοι στο δίπολο 

οικονομίας (τεχνοεπιστήμη και οικονομική μεγέθυνση) και κοινωνίας 

(κοινωνική συνοχή και ευρωπαϊκή ταυτότητα). Σύμφωνα με τον Spring 

(2001:11), η διά βίου μάθηση είναι μια οικονομική έννοια που δεν πρέπει να 

συγχέεται με ιδεώδη και οράματα λογίων και ακαδημαϊκών. Η ανασφάλεια 

που δημιουργεί η αστάθεια του αδιαλείπτως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος 

στις μετανεωτερικές κοινωνίες θίγει κύρια τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

Συνεπώς, είναι εύλογο το σύστημα να επιδιώκει την άντληση νομιμότητας 

μέσα από τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ώστε  να εδραιώσει την 

οικονομική μεγέθυνση, η οποία εν συνεχεία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω 

μείωση των ανισοτήτων. Επιπρόσθετα, η ανοιχτότητα των εκπαιδευτικών 

δομών που εμπεριέχει η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης αφορά κύρια στη 

διατήρηση της ανταγωνιστικής ικανότητας των κρατών, αξιοποιώντας 

ανεξάρτητα από την κοινωνική προέλευση, το σύνολο των ικανοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού (Τερζής, 1993: 71). 

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού έτους της διά βίου εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αναλήφθηκαν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

προώθησης των δυνατοτήτων διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Σκοπός των δράσεων ήταν η προώθηση της προσωπικής εξέλιξης 

και του πνεύματος πρωτοβουλίας των ατόμων, της ενσωμάτωσής τους στο 

εργασιακό περιβάλλον και την κοινωνία, της συμμετοχής τους στη 

δημοκρατική διαδικασία λήψης των αποφάσεων, και της ικανότητάς τους να 

προσαρμόζονται στις οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές. 

Στις 20 Δεκεμβρίου 1996, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της στρατηγικής της διά 

βίου μάθησης και τέθηκαν νέοι άξονες και προτεραιότητες δράσης. Στα 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρθηκε ότι πολλά κράτη μέλη έχουν 
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καταστρώσει πλαίσια πολιτικής, στα οποία αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της 

διά βίου μάθησης. Επισημάνθηκε επίσης, η σημασία της ανάπτυξης της 

τοπικής κοινότητας, ως δομικού κοινωνικού σχηματισμού, βασικού για την εν 

γένει ανάπτυξη του ευρύτερου συστήματος, θέτοντας έτσι τα ερείσματα για  τη 

διαρκώς αυξανόμενη έμφαση στη συναρμογή εκπαίδευσης και αναγκών της 

τοπικής κοινότητας, μέσω της ανάπτυξης «μαθησιακών κοινοτήτων», της 

ίδρυσης «τοπικών πολυλειτουργικών κέντρων μάθησης» και της ανάμειξης 

«νέων κοινωνικών εταίρων». Επιπλέον, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, 

επέβαλαν την αντικατάσταση του όρου «απασχόληση» από τον όρο 

«απασχολησιμότητα», συνδηλώνοντας ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι απλά 

επικουρικός στο βαθμό που επιτρέπει στο άτομο  να παραμείνει διαθέσιμο για 

εργασία, δίχως να διασφαλίζει την εξεύρεσή της (Δεδουσόπουλος, 2000).  

 

 

2.3.3 Τρίτη περίοδος: 2000 – 2006 

 

Με την έναρξη της νέας χιλιετίας, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και η εντεινόμενη αγωνία για την ανταγωνιστικότητα της 

Κοινότητας έναντι των παραδοσιακών ανταγωνιστών ΗΠΑ και Ιαπωνίας και 

του νέου στο παίγνιο εταίρου, της Κίνας, οδήγησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

στην ενεργοποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (2000), όπου τέθηκαν 

μαξιμαλιστικοί στόχοι αναφορικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

παγκόσμια οικονομική αρένα, θέτοντας τη διά βίου εκπαίδευση στο κέντρο 

των δραστηριοτήτων για την επίτευξη της δυναμικότερης οικονομίας της 

γνώσης στον κόσμο. Το Συμβούλιο αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο της 

εκπαίδευσης ως «αναπόσπαστου μέρους των οικονομικών και κοινωνικών 

πολιτικών», ως «μέσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

Ευρώπης παγκοσμίως» και ως «εγγύησης για την εξασφάλιση της συνοχής των 

κοινωνιών και της πλήρους προσωπικής ολοκλήρωσης των πολιτών». Η 

ατζέντα που ενεργοποίησε η Λισσαβόνα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

λειτουργικό πλαίσιο για την επίτευξη των οικονομικών της στόχων αφενός, και 

για τη σύγκλιση και ολοκλήρωση της ενοποίησης, αφετέρου. 

Την ίδια χρονιά στη Φέιρα της Πορτογαλίας διατυπώθηκε η ανάγκη να 

καθοριστούν συνεκτικές στρατηγικές, πρακτικά μέτρα και ενίσχυση της 
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συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση της διά βίου μάθησης, 

ως ζωτικής πολιτικής για την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση 

(Σιπητάνου, 2005). Ως απόρροια της ένθεσης της διά βίου μάθησης στον 

κεντρικό άξονα στρατηγικής για την εκπλήρωση των στόχων της Λισσαβόνας, 

η Επιτροπή, με έκδοση Υπομνήματος για τη διά βίου μάθηση, τον Οκτώβριο 

του 2000 (SEC 2000/1832), εγκαινιάζει δημόσια διαβούλευση για μια 

συνολική στρατηγική εφαρμογής της διά βίου μάθησης, σε ατομικό και 

θεσμικό επίπεδο και αναφορικά με όλες τις σφαίρες της δημόσιας και 

ιδιωτικής ζωής. Τα ζητήματα που έθεσε το υπόμνημα προς διαβούλευση 

αφορούν σε: 

• Νέες βασικές δεξιότητες για όλους 

• Αύξηση της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό 

• Καινοτόμες προσεγγίσεις σε εκπαίδευση και μάθηση 

• Αναγνώριση της αξίας της μάθησης και ιδιαίτερα της άτυπης και μη-

τυπικής μάθησης 

• Επανακαθορισμός της καθοδήγησης και της συμβουλευτικής 

• Παράδοση της μάθησης εγγύτερα στον τόπο κατοικίας   

Συνολικά, περίπου 3.000 μεμονωμένες παρατηρήσεις στάλθηκαν στην 

Επιτροπή, στα κράτη-μέλη καθώς και σε ευρωπαϊκά όργανα, και 12.000 

πολίτες πήραν μέρος στις συναντήσεις και συνδιασκέψεις που οργανώθηκαν 

ως μέρος της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής, και 

κατόπιν συνεργασίας της Επιτροπής με διεθνείς οργανισμούς και ειδικά το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΟΣΑ και την ΟΥΝΕΣΚΟ, ανακοινώθηκαν τον 

Νοέμβριο του 2001, υπό τον τίτλο «Η πραγμάτωση μιας Ευρωπαϊκής περιοχής 

διά βίου μάθησης» (Com 2001/678). Αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της 

διά βίου μάθησης στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, προωθείται η ελεύθερη 

διακίνηση μεταξύ μαθητικών πλαισίων, επαγγελμάτων, περιοχών και κρατών, 

αποσκοπώντας στην ολική αξιοποίηση των γνώσεων και  την εκπλήρωση των 

ευρωπαϊκών στόχων και φιλοδοξιών για ευημερία, ανεκτικότητα, δημοκρατία 

και απουσία αποκλεισμών.  

Ένα χρόνο μετά το Συμβούλιο της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2001 

(COM 2001/59),  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης ενέκρινε τρεις 

νέους στρατηγικούς στόχους για κοινές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
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προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Λισσαβόνας. Οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι επιμερίζονται σε 13 συναφείς 

συγκεκριμένους υποστόχους, περιλαμβάνουν: 

Στρατηγικός στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας 

των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  υπό 

το πρίσμα των νέων απαιτήσεων της κοινωνίας της γνώσης και των 

μεταβαλλόμενων προτύπων διδασκαλίας και μάθησης.   

Στρατηγικός στόχος 2: Διευκόλυνση της πρόσβασης στα συστήματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλους,  υπό το πρίσμα της κατευθυντήριας 

αρχής της Διά Βίου μάθησης, ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της 

επαγγελματικής εξέλιξης, όπως και της ενεργούς συμμετοχής στην Κοινωνία 

των Πολιτών, προώθηση των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής.   

Στρατηγικός στόχος 3: Άνοιγμα των εκπαιδευτικών συστημάτων και 

συστημάτων κατάρτισης στο διεθνές περιβάλλον και ανταπόκριση στη βασική 

ανάγκη να ενισχυθεί η σύνδεση κοινωνίας και απασχόλησης και να 

πληρωθούν οι απαιτήσεις, που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση.   

Επιπρόσθετα, στη Βαρκελώνη, το Μάρτιο του 2002 (13137/02 EDUC 

123 SOC 438), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας το ζωτικό ρόλο που 

μπορούν να διαδραματίσουν τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, εφόσον εφοδιάζουν τα 

άτομα µε ικανότητες και προσόντα που ανταποκρίνονται στις ταχέως 

εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, έθεσε το στόχο να καταστούν 

ποιοτικό σημείο αναφοράς παγκοσμίως έως το 2010.  

Το Ψήφισμα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2002  για τη διά βίου μάθηση 

(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 163/1), επιβεβαίωσε τον κεφαλαιώδη 

ρόλο της, τονίζοντας ότι συνιστά την κατευθυντήρια αρχή των πολιτικών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και επισήμανε ότι οι νέες ανάγκες στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης απαιτούν ριζικές μεταρρυθμίσεις καθώς 

και την εφαρμογή συνολικών, συνεκτικών και συντονισμένων εθνικών 

στρατηγικών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα ευρωπαϊκά πλαίσια. Το 

στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη των πολιτικών εκπαίδευσης 

και κατάρτισης συνιστούν δείκτες (indicators) για την μέτρηση της προόδου, 

κριτήρια αναφοράς (benchmarks) για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων 

και η ανταλλαγή εμπειριών και η διάδοση καλών πρακτικών. Τα παραπάνω 
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εργαλεία συναποτελούν την ανοικτή μέθοδο συντονισμού (open coordination 

method), η οποία πρέπει να εφαρμόζεται για τη χάραξη συνεκτικής και 

εμπεριστατωμένης πολιτικής στα πλαίσια των αρ.149 και 150 της Συνθήκης 

του Μάαστριχ, δίχως να ακυρώνεται, θεωρητικά τουλάχιστον, η αρχή της 

επικουρικότητας. 

Ως εκ τούτου, το Νοέμβριο του 2002 (20.11.2002 COM 629), η 

Επιτροπή προχώρησε στην ανακοίνωση έξι Κριτηρίων Αναφοράς 

(benchmarks) για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, 

αναμένοντας να συνεπικουρήσουν στην κατάκτηση του στρατηγικού στόχου 

της Λισσαβόνας: 

• Αύξηση της επένδυσης σε εκπαίδευση και κατάρτιση 

• Μείωση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 

• Αύξηση των αποφοίτων θετικών και τεχνολογικών σπουδών 

• Αύξηση των ατόμων που ολοκληρώνουν τη φοίτηση στην ανώτατη 

βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

• Απόκτηση βασικών εφοδίων (key competences) 

• Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης  

Η διακήρυξη της Κοπεγχάγης (The Copenhagen Declaration, 29-

30.11.2002), την οποία ενέκριναν το Νοέμβριο του 2002 οι υπουργοί 31 

ευρωπαϊκών χωρών, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, εστίασε την έμφαση στη μετρησιμότητα και συγκρισιμότητα των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών. Λόγω της ποικιλομορφίας και της 

εξειδίκευσης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στην Ευρώπη, προέκυψε εύλογα η πρόκληση της διασφάλισης της διαφάνειας, 

της ποιότητας και της αναγνώρισης προσόντων και τίτλων και παράλληλα 

εντοπίστηκε η απόκλιση των επίπεδων κινητικότητας στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση µε την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως εκ 

τούτου, αποφασίστηκε η ανάληψη περαιτέρω δράσης για τη θέσπιση μέσων 

που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των διπλωμάτων και των τυπικών προσόντων, 

κατά αναλογία της δράσης στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, εγκαθιδρύοντας έτσι τη βάση για αύξηση της 

κινητικότητας και της προσβασιμότητας στον τομέα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της διά βίου μάθησης. Στο πλαίσιο της 
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ατζέντας της Κοπεγχάγης, από το Νοέμβριο 2002 το Συμβούλιο έχει εκδώσει 

σειρά πράξεων, ως προϊόν της ενισχυμένης συνεργασίας αναφορικά µε το 

«ανθρώπινο κεφάλαιο για την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα».  

Το Μάιο του 2003 (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003/C 

134/02), οι υπουργοί Παιδείας έκαναν ένα περαιτέρω σημαντικό βήμα 

υιοθετώντας την πρόταση της Επιτροπής, με τίτλο «Ευρωπαϊκά κριτήρια 

αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: εξελίξεις μετά το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Λισσαβόνας» (COM, 2002:629). Απόρροια του συναινετικού 

κλίματος ήταν η επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τα πέντε ευρωπαϊκά 

κριτήρια αναφοράς που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2010, τονίζοντας 

παράλληλα ότι δεν ορίζουν εθνικούς στόχους ούτε υπαγορεύουν αποφάσεις 

που οφείλουν να λάβουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Οι δείκτες και τα κριτήρια 

αναφοράς που αναπτύχθηκαν για την πραγμάτωση της στρατηγικής της 

Λισσαβόνας, προβλέπουν την ποσοστιαία σύγκριση των επιδόσεων των 

κρατών μελών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με αυτές των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας. Πιο αναλυτικά οι 5 τιμές- στόχοι που τέθηκαν παράλληλα με την 

απόφαση για αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό είναι:  

• Επίτευξη ενός μέσου όρου μαθητικής διαρροής που δεν θα υπερβαίνει το 

10%, καθώς θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη μιας στοιχειώδους βάσης 

γνώσεων. 

• Αύξηση κατά 15% του αριθμού των αποφοίτων στα μαθηματικά, τις 

θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, με παράλληλη άμβλυνση των 

ανισοτήτων κατά φύλο και αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα, την 

τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. 

• Το 85% των ατόμων ηλικίας 22 ετών να έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Το ποσοστό των 15χρόνων με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση και 

συναφείς ελλειμματικές δεξιότητες να έχει μειωθεί κατά 20% σε σχέση με το 

2000.  

• Ο μέσος όρος συμμετοχής στη Διά Βίου Μάθηση και Κατάρτιση οφείλει 

να αντιστοιχεί στο 12,5 % της κρίσιμης ηλικιακής ομάδας 25- 64.  

Στην Κοινή ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής με 

τίτλο «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010 – Επείγουσα ανάγκη μεταρρυθμίσεων 
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για να επιτύχει η Στρατηγική της Λισσαβόνας» (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 22-4-04/6905/3/04), αναφορικά με την εφαρμογή λεπτομερούς 

προγράμματος επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, επισημάνθηκε η 

ανάγκη για συνεκτικές και συνολικές εθνικές στρατηγικές για τη διά βίου 

μάθηση. Το Συμβούλιο αποφάνθηκε ότι προέχει η προαγωγή της 

απασχολησιμότητας και της κινητικότητας μέσα σε μια «ανοικτή ευρωπαϊκή 

αγορά εργασίας, που συμπληρώνει την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών, 

και επομένως θέτει νέες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση». 

Ως εκ τούτου, ανέκυψε η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το 

οποίο θα αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των προσόντων 

και των ικανοτήτων. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε να αναπτυχθούν ουσιαστικότερες 

«εταιρικές σχέσεις» μεταξύ των βασικών συντελεστών, περιλαμβανομένων 

των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας την αναγνώριση των προηγούμενων γνώσεων 

καθώς και τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος ανοικτού, ελκυστικού 

και προσπελάσιμου για όλους, ιδίως δε για τις μειονεκτούσες ομάδες.   

Εν συνεχεία, τον Ιούλιο του 2004 η Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση 

πρότασης για τη θέσπιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης στον τομέα 

της διά βίου μάθησης (COM 2004 474/0153 COD) το οποίο εμπεριέχει τους 

ακόλουθους εννέα ειδικούς στόχους: 

• ανάπτυξη ποιοτικής διά βίου μάθησης και προώθηση της καινοτομίας και 

μιας ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές 

• βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της προσπελασιμότητας 

των ευκαιριών για διά βίου μάθηση που είναι διαθέσιμες  

• ενίσχυση της συμβολής της διά βίου μάθησης στην πλήρη ανάπτυξη του 

ατόμου, την κοινωνική συνοχή, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, την ισότητα 

των φύλων και τη συμμετοχή των ατόμων µε ειδικές ανάγκες 

• προώθηση της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της 

απασχολησιμότητας και της ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος 

• αύξηση της συμμετοχής των ατόμων όλων των ηλικιών στη διά βίου 

μάθηση 

• προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλομορφίας 
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• ενίσχυση του ρόλου της διά βίου μάθησης όσον αφορά τη δημιουργία μιας 

αίσθησης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη και ενθάρρυνση της ανοχής και 

του σεβασμού για άλλους λαούς και πολιτισμούς 

• προώθηση της συνεργασίας στη διασφάλιση ποιότητας σε όλους τους 

τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη  

• αξιοποίηση αποτελεσμάτων, καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών και 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών στους τομείς που καλύπτει το ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα. 

Τα συμπεράσματα ωστόσο, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Μάρτιο 

του 2005 (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2005 C 141), αναφορικά με 

την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας δεν ήταν 

τα πλέον αισιόδοξα, καθώς πέντε χρόνια μετά την έναρξη της στρατηγικής τα 

αποτελέσματα κρίθηκαν ανεπαρκή. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

επανα-ενεργοποίησε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας επανεστιάζοντας στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση, βασιζόμενο στις συστάσεις της Ανώτατης 

Ομάδας Εργασίας, υπό την προεδρία του Wim Kok, η οποία πρότεινε μέτρα 

που συνιστούν συνολικά μια συστηματική στρατηγική, ώστε οι Ευρωπαϊκές 

οικονομίες να επιτύχουν τους στόχους της Λισσαβόνας (Kok, 2004).  

Ειδικότερα, ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη η ανάληψη επείγουσας 

περαιτέρω δράσης και ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση, «ενεργοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 

πόρους στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, ώστε 

να καταστεί εφικτός ο μετασχηματισμός της γνώσης σε προστιθέμενη αξία και 

να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας». Η δέσμευση 

των κρατών μελών να εκπονήσουν και να υποβάλουν εθνικά προγράμματα 

μεταρρυθμίσεων για το διάστημα 2005-2008, συνιστά ένα νέο σημείο 

εκκίνησης για την προώθηση συνολικού και συνεκτικού προγράμματος 

δράσης, αντλώντας παράλληλα την απαραίτητη «ευρεία συναίνεση» για την 

αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων στους τομείς άμεσης προτεραιότητας.  

Ακολούθησε Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, με τίτλο «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα: Η νέα εταιρική σχέση για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση» (2006), η οποία αναγνωρίζει ότι η 

στρατηγική της Λισσαβόνας εισήλθε σε ένα νέο στάδιο, το οποίο μετέβαλε τα 
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χαρακτηριστικά της, αναμένοντας πλέον να δώσει συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. Όπως αναφέρεται ειδικότερα:  «τώρα, που διαθέτουμε τα 

κατάλληλα μέσα και που με τα εθνικά προγράμματα επιβεβαιώθηκε η 

δυναμική της συνολικής διαδικασίας, απαιτείται η πολιτική βούληση για να 

περάσουμε από τις δεσμεύσεις σε χειροπιαστά αποτελέσματα όσον αφορά την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. Ήλθε η ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα». 

Τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 

Βρυξελλών ένα χρόνο αργότερα (23-24.3.2006 7775/06) παρουσιάζονται πιο 

ενθαρρυντικά. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «από τα τέλη του 2005 έχει 

εκκινήσει σταδιακή οικονομική ανάκαμψη, με την ανάπτυξη να αναμένεται να 

πλησιάσει περισσότερο τις δυνατότητες της οικονομίας το 2006. Η ΕΕ 

αναμένεται να δημιουργήσει έξι εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης κατά 

την τριετή περίοδο 2005-2007, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας από το 

ανώτατο ποσοστό του 9% στα τέλη του 2004 κατά 1% περίπου το 2007. 

Ωστόσο, βασικές προκλήσεις για την Ένωση παραμένουν η περαιτέρω μείωση 

της ανεργίας, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η αύξηση του 

αναπτυξιακού δυναμικού».  

Η ρητορική που παρατηρείται στα κείμενα του 21ου αιώνα δεν 

αποκλίνει από αυτή των κειμένων της προηγούμενης δεκαετίας. Η εξέλιξη 

έγκειται απλά στην προσέγγιση, η οποία γίνεται πιο τεχνοκρατική, 

εκφραζόμενη μέσα από «δείκτες» και «σημεία αναφοράς». Η 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας περνάει μέσα από τη 

συστηματοποίηση μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων  

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», θέτοντας «τιμές στόχους» και «κριτήρια 

αναφοράς» για τα κράτη μέλη, οδηγώντας έτσι σε σταδιακή υπερεθνικοποίηση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής και σε υπέρβαση της αρχής της επικουρικότητας 

(Παπαδάκης, 2006, Χαραλάμπους, 2007). 

Όπως αναφέρεται σε Έκθεση της Επιτροπής (20.2.2004 COM 2004/ 

29), «καθώς η ανεπαρκής εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας θα 

μπορούσε να έχει ολέθριο κόστος για την Ευρώπη, αναστέλλοντας την πρόοδο 

και καθυστερώντας τη βελτίωση των επιπέδων ανάπτυξης», η στρατηγική 

προέβλεψε την προσαρμογή και την ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών, 

μέσω «αξιόπιστων» και συγκρίσιμων μεταξύ των κρατών μελών δεικτών. 

Κάνοντας επίκληση της διαφάνειας συνακόλουθα, η ΕΕ επιδιώκει την 
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προώθηση μιας ενιαίας εκπαιδευτικής πολιτικής, ικανής να διασφαλίσει την 

αποτελεσματικότητα της επένδυσης στην εκπαίδευση,  αποσπώντας διαμέσου 

τεχνοκρατικών εργαλείων, το δικαίωμα άμεσης πλέον παρέμβασης στις 

εθνικές πολιτικές των κρατών μελών. 

 Το εργαλείο καθοδήγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων των 

κρατών μελών ονομάστηκε «ανοιχτή μέθοδος συντονισμού». Ωστόσο, η 

συμμετοχή των κρατών μελών στη διαμόρφωση αυτής της 

υπερθνικοποιημένης εκπαιδευτικής πολιτικής την οποία καλούνται να 

εφαρμόσουν είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

Η ανάπτυξη εργαλείων άσκησης μιας ολικής και συνεκτικής 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, δε συνεπάγεται και την εφαρμογή της 

χωρίς την άντληση των απαραίτητων συναινέσεων. Η πολιτική συναίνεση 

λοιπόν, αποσπάστηκε μπροστά στην παρουσίαση των ανεπαρκών 

αποτελεσμάτων της στρατηγικής της Λισσαβόνας, κατά τις εργασίες του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2005 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2005 C 

141), και υπό την απειλή του «κόστους της μη Ευρώπης». Τα κράτη μέλη 

ανέλαβαν τη δέσμευση να υποβάλουν Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, 

σύμφωνα με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές που 

αποφασίστηκαν, και τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται «βάσει μιας 

πραγματικής εθνικής συναίνεσης».  

Το επόμενο βήμα μετά την πολιτική συναίνεση είναι η κοινωνική 

συναίνεση, στο πλαίσιο της οποίας ζητείται από τα κράτη μέλη να 

καταστήσουν κατανοητό στους πολίτες το γιατί η στρατηγική για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελεί την κατεύθυνση που πρέπει 

μακροπρόθεσμα να ακολουθήσει η Ευρώπη προς την ευημερία και την 

κοινωνική δικαιοσύνη. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ 

αποφάσισαν να χαράξουν μια επικοινωνιακή στρατηγική, στην οποία θα 

συμμετέχουν όλοι οι εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί συντελεστές και 

παράγοντες, και στην οποία θα διαδραματίζουν συστηματικά έναν ιδιαίτερο 

ρόλο οι κοινωνικοί εταίροι.  
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2.3.4 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδρυση και λειτουργία 

των ΚΕΕ 

 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων που έθεσε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Λισσαβόνας, για την ενδυνάμωση της απασχόλησης, την 

οικονομική τόνωση και την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε το 2001, έκθεση αναφορικά 

με τους «συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών 

συστημάτων» (COM 2001: 59). Στην έκθεση, εμπεριέχονται τρεις σημαντικές 

συνιστώσες για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας έως το 2010: α) η 

προώθηση νέων βασικών δεξιοτήτων, ειδικότερα στον τομέα των τεχνολογιών 

της πληροφορίας και των επικοινωνιών, β) η αυξημένη διαφάνεια των 

προσόντων και γ) η ανάπτυξη τοπικών μαθησιακών κέντρων και συνεργασιών 

(local learning centres / partnerships). Αναλυτικότερα,  αναφέρεται ότι: 

 

Τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης, που συνδέονται όλα με το 

διαδίκτυο, πρέπει να αναπτυχθούν σε πολυδύναμα κέντρα τοπικής 

μάθησης και να είναι προσβάσιμα σε όλους, χρησιμοποιώντας τις πιο 

κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος 

ομάδων στόχων. Πρέπει να δημιουργηθούν εταιρικές σχέσεις μάθησης 

μεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης, εταιρειών και ερευνητικών 

εγκαταστάσεων προς το αμοιβαίο όφελός τους. 

 

Συνακόλουθα, για την υλοποίηση της στρατηγικής που ενεργοποίησε 

το Συμβούλιο της Λισσαβόνας, ζητείται από τα κράτη-μέλη να λάβουν τα 

κατάλληλα μέτρα, ώστε να αναπτύξουν πολυδιάστατα τοπικά κέντρα μάθησης, 

τα οποία οφείλουν να κινούνται εντός συγκεκριμένου λειτουργικού πλαισίου. 

Ειδικότερα, τα κέντρα αυτά πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους,  

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους για να απευθύνονται σε μεγάλο 

φάσμα ομάδων στόχων και κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, 

δίκτυα μάθησης πρέπει να αναπτυχθούν ανάμεσα σε σχολεία, εκπαιδευτικά 

κέντρα, εταιρείες και ερευνητικά κέντρα προς κοινό όφελος όλων, 

βελτιώνοντας βαθμιαία τη διασύνδεση της τοπικής περιφέρειας, και 

καθιστώντας έτσι ευκολότερο για κάθε πολίτη που το επιθυμεί, να αποκτήσει 
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πρόσβαση σε ένα τοπικό κέντρο μάθησης, με ή χωρίς εξ αποστάσεως 

καθοδήγηση. Αναφορικά με τη συνεργασία με το τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστημα αναφέρεται ότι, «θα ζητείται όλο και περισσότερο από τα σχολεία να 

ανοίξουν τις πόρτες τους σε κύκλους μαθημάτων κατάρτισης ενηλίκων και να 

καταστήσουν τον εξοπλισμό και την υποδομή τους διαθέσιμα σε αυτούς». 

Επίσης, προβλέπεται η προσφορά διαφορετικών κύκλων μαθημάτων, ως όρος 

βελτίωσης της πρόσβασης για ένα μεγαλύτερο φάσμα ομάδων στόχων. Τέλος, 

οι θεματικές ενότητες των προσφερομένων προγραμμάτων πρέπει να 

εστιάζουν στην ανάπτυξη των νέων βασικών δεξιοτήτων: δεξιότητες 

τεχνολογίας και πληροφοριών, ξένες γλώσσες, τεχνολογική παιδεία, 

επιχειρηματικό πνεύμα, και κοινωνικές δεξιότητες.  

Για να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με τη λειτουργία 

των τοπικών κέντρων μάθησης και την ανάπτυξη δικτύων μάθησης, η 

Επιτροπή προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης (European Commission: 9-12-

2005), τα αποτελέσματα της οποίας αξιοποιήθηκαν στην έκδοση της 

ενδιάμεσης κοινής αναφοράς Συμβουλίου και Επιτροπής για την επίτευξη των 

μελλοντικών στόχων στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Η μελέτη περιλάμβανε 

62 μελέτες περίπτωσης σε όλη την Ευρώπη, σχετικά με τη λειτουργία και τις 

πρακτικές των τοπικών κέντρων μάθησης, αξιολογώντας την επίδραση και τη 

συνεισφορά τους στην παροχή μαθησιακών ευκαιριών σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής και την προσβασιμότητα όλων των πολιτών, και εστιάζοντας στην  

ενθάρρυνση της περαιτέρω συνεργασίας ανάμεσα στο τυπικό σύστημα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και την άτυπη και μη τυπική μάθηση.  

Σύμφωνα με τη μελέτη, ως τοπικό κέντρο μάθησης ορίζεται «ο 

οργανισμός, ο οποίος εισάγει, αναπτύσσει και παραδίδει μαθησιακές 

υπηρεσίες ή δραστηριότητες, ώστε να προωθήσει την μάθηση ενηλίκων με την 

ευρεία έννοια του όρου». Τα  Τοπικά κέντρα μάθησης μπορεί να 

περιλαμβάνουν από πρωτοβουλίες ακαδημαϊκού περιεχομένου έως 

επαγγελματικές δεξιότητες, προσωπική ανάπτυξη, ομαδική ανάπτυξη, 

συμμετοχή στα κοινά, καλύπτοντας κάθε θεματική περιοχή από τεχνικές 

ικανότητες έως τέχνη και από πολιτισμό έως γεωργία και οικονομία. Επίσης, 

μπορεί να αναπτύσσουν εκπαιδευτική δραστηριότητα μόνα τους ή σε 

συνεργασία με εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς εταίρους (European 

Commission, 2005:41). 
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Όπως επισημάνθηκε, ανάμεσα στα τοπικά κέντρα μάθησης που έχουν 

αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει 

ποικιλομορφία τόσο στην ονομασία («κέντρα διά βίου μάθησης» lifelong 

learning centres, «λαϊκά γυμνάσια» folk high schools, «κέντρα εκπαίδευσης 

ενηλίκων» adult education centres, «περιφερειακά κέντρα» territorial centres, 

«κοινοτικά κέντρα» community centres κ.λπ.) και τους φορείς υλοποίησης των 

πρωτοβουλιών (ΤΑ, ιδιώτες, κρατικοί φορείς κ.λπ.), όσο και στον κύκλο των 

δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν. Η διαφοροποίηση αυτή βρίσκεται σε 

συνάφεια με το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας, την 

ιστορική εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων και τις πολιτικές δομές που 

βρίσκονται σε ισχύ.  

Πιο αναλυτικά, σε μερικές χώρες-μέλη της ΕΕ υπάρχει ευρεία αποδοχή 

της διά βίου εκπαίδευσης, έχοντας αναπτύξει δράσεις όχι μόνο στον τομέα της 

επαγγελματικής κατάρτισης αλλά επίσης, της προσωπικής ανάπτυξης και της 

ιδιότητας του ενεργού πολίτη, όπως πχ. στις Αγγλοσαξονικές και 

Σκανδιναβικές χώρες. Αντίθετα, άλλες χώρες είναι περισσότερο 

επικεντρωμένες σε προσεγγίσεις που αφορούν στην απασχόληση και την 

κοινωνική συνοχή, όπως πχ. η Πορτογαλία και η Ισπανία. Τέλος, υπάρχει μια 

τρίτη κατηγορία χωρών, οι οποίες εστιάζουν στον εκμοντερνισμό της 

κοινωνίας και της οικονομίας και υιοθέτησαν πρόσφατα την ιδέα της διά βίου 

μάθησης, όπως η περίπτωση των περισσότερων νέων κρατών-μελών.  

Η μελέτη, επισημαίνει ότι τα κοινά σχήματα που προβάλλουν ανάμεσα 

στα τοπικά κέντρα μάθησης που αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται στις 

ευρωπαϊκές χώρες, αφορούν στην προσβασιμότητα, την ανοιχτότητα και την 

προσέλκυση μεγάλου φάσματος του πληθυσμού, τη χρήση σχολικών και 

άλλων δημοσίων εγκαταστάσεων, την ένταξη σε δίκτυα δομών ΔΒΕ και τη 

σύμπραξη με κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση της ΔΒΕ και την 

τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Καθώς δεν μπορεί 

να απομονωθεί ένα ενιαίο μοντέλο σε εφαρμογή από όλες τις χώρες, η μελέτη 

προχωράει στην ανάδειξη πέντε «καλών πρακτικών, η επιλογή των οποίων 

εδράστηκε στην ενδιαφέρουσα προσέγγιση της μάθησης και της παροχής 

μαθησιακών ευκαιριών σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού στόχου και ιδιαίτερα 

σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Τα πέντε Τοπικά Κέντρα Μάθησης που 

συνιστούν καλές πρακτικές είναι τα εξής: α)  Centre for Flexible Learning 
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(CFL), Söderhamn, Sweden, β) Click centre, London, United Kingdom, γ) 

IMPO (Municipal Institute for Promotion of Employment), Badalona, Spain, δ) 

Return to learning, Ireland  και ε) Zentrum für Information und Bildung (ZIB), 

Unna, Germany, το παλιότερο σε λειτουργία εκ των οποίων είναι το IMPO 

στην Ισπανία, το οποίο λειτουργεί από το 1993. 

Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι, όπως είναι αναμενόμενο, στα «παλιά 

κράτη-μέλη» υπάρχει συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο και έντονη 

δραστηριοποίηση για τη ΔΒΕ, ενώ τα τοπικά κέντρα μάθησης που βρίσκονται 

σε λειτουργία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε έχουν ενισχυθεί, είτε 

έχουν αναπτυχθεί προς νέες κατευθύνσεις (π.χ. στον τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης). Αντίθετα στα «νέα κράτη-μέλη», όπου απουσιάζει η ύπαρξη 

μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη ΔΒΕ, το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης 

θεσμών ΔΒΕ  οφείλεται σε χρηματοδότηση μέσω του ΕΚΤ (European 

Commission: 9-12-2005). Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία, εντάσσεται και η 

Ελλάδα, η οποία μόλις το 2005 απέκτησε συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο για τη 

ΔΒΕ (Ν. 3369/20005), ενώ η ανάπτυξη τοπικών μαθησιακών κέντρων για την 

εναρμόνιση με τους «συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των 

εκπαιδευτικών συστημάτων»  επιτεύχθηκε με την ίδρυση των ΚΕΕ, το 2003. 
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2.4 Η Εξέλιξη της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης στην 

Ελλάδα   

 

2.4.1 Εισαγωγή 

 

Μέσα από τη συστηματική μελέτη του θεσμικού πλαισίου επιδιώκεται 

η ενδελεχής χαρτογράφηση του πεδίου της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση (1976) έως σήμερα. Ως 

«πράξη αναδόμησης που αναλαμβάνεται με πνεύμα κριτικής αναζήτησης», 

επιχειρείται ο συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός νομοθετημάτων, τα 

οποία συνέβαλαν στην ανάπτυξη και προώθηση εκπαιδευτικών δράσεων, 

συνθέτοντας τη βάση για να συναχθούν συμπεράσματα αναφορικά με την 

εξέλιξη του θεσμού της ΣΕΚ (Cohen & Manion, 1994:71). Προσεγγίζοντας 

ερμηνευτικά την εξέλιξη του θεσμού, επιχειρείται ο καθορισμός των τάσεων  

και η ανίχνευση των αιτιακών σχέσεων που διέπουν την ανάπτυξη και εξέλιξη 

της ΣΕΚ σε συνάρτηση με την «Ευρωπαϊκή πορεία» της χώρας. 

Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα εξετάζεται 

από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, επιμερισμένη σε τέσσερις περιόδους: 1η 

περίοδος – δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970 έως 1991, με σημαντικό 

γεγονός την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ, 2η περίοδος – 1992 έως 1999, με 

ορόσημο την υπογραφή της Συνθήκης του Maastricht, και 3η περίοδος 2000 

έως σήμερα – με ορόσημο την ενεργοποίηση της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία για την ανάδειξη της συνέχειας των 

πολιτικών, η συνοπτική αναφορά στις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις, 

που προηγήθηκαν, οι οποίες εστιάζονταν κυρίως στην αντιμετώπιση του 

οξυμένου προβλήματος του αναλφαβητισμού.  

Η πρώτη θεσμική παρέμβαση στο πεδίο της  Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

στην Ελλάδα έγινε το 1929 (ν.4397/1929), με την ίδρυση νυκτερινών σχολών 

που είχαν σκοπό την παροχή βασικής εκπαίδευσης σε όσους είχαν υπερβεί τη 

νόμιμη ηλικία για τη φοίτηση στα Δημοτικά Σχολεία, και την καθιέρωση 

γεωργικών σχολείων που λειτουργούσαν τις Κυριακές και τις αργίες και στα 

οποία φοιτούσαν άτομα οποιασδήποτε ηλικίας (Boucouvalas, 1988, Kαψάλης 

& Παπασταμάτης, 2002).  
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Η επόμενη σημαντική κίνηση αφορά στην ίδρυση το 1943 της 

Υπηρεσίας Λαϊκής Επιμόρφωσης στο Υπουργείο Παιδείας (ν.837/1943), ενώ 

το 1954 με προεδρικό διάταγμα ιδρύθηκε η Κεντρική Επιτροπή 

Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού (ΚΕΚΑ), καθώς και οι νομαρχιακές 

επιτροπές στους νομούς της χώρας (ΝΕΚΑ). Έργο των επιτροπών αυτών ήταν 

κυρίως η ίδρυση νυκτερινών σχολείων για την υποχρεωτική φοίτηση των 

αναλφάβητων και ημι-αναλφάβητων, ηλικίας μέχρι 20 ετών και για την 

προαιρετική φοίτηση των ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας. Τέλος, το 1965 με το 

βασιλικό διάταγμα 442/1965 η Κεντρική Επιτροπή και οι Νομαρχιακές 

Επιτροπές Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού μετονομάστηκαν αντίστοιχα 

σε Κεντρική Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΚΕΛΕ) και Νομαρχιακές 

Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) (Boukouvalas, 1988:31-36 

Σηπιτάνου, 1998). 

 

 

2.4.2 Πρώτη περίοδος: 1976-1991 

 

Το 1974 εγκαινιάζει την έναρξη της μεταπολιτευτικής περιόδου στην 

Ελλάδα, γνωρίσματα της οποίας αποτελούν η αποκατάσταση και 

σταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών αφενός και ο εκσυγχρονισμός και 

η οικονομική ανάκαμψη της χώρας αφετέρου. Στο διεθνές συγκείμενο, με την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας ο «αγώνας» που οδηγεί στην  εξέλιξη των 

ανθρώπινων κοινωνιών πήρε τη μορφή του οικονομικού ανταγωνισμού 

(Hawkins, 1997:131), προκρίνοντας την υιοθέτηση στα εκπαιδευτικά 

συστήματα ανά τον δυτικό καπιταλιστικό κόσμο, ενός εκπαιδευτικού μοντέλου 

το οποίο δίνει έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, επιδιώκοντας την παραγωγή 

εργατικού δυναμικού ικανού να πληρώσει τις θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται από την οικονομική ανάπτυξη.  Επιπρόσθετα, λόγω της 

ταχύτατης οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και μεταβολής, 

προϋποθέτει τη «διά βίου» απόκτηση και εκσυγχρονισμό των γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Βασικοί υποστηρικτές των προσεγγίσεων του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στην εκπαίδευση είναι η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). (Spring, 2001:10-11). 

Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ απετέλεσε κατά τη μεταπολεμική περίοδο το 
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σημαντικότερο διεθνή συμβουλευτικό παράγοντα στη χάραξη των πολιτικών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών του μέσω των εθνικών 

εκθέσεων επισκόπησης των εκπαιδευτικών συστημάτων (National reviews Of 

Education) (Πασιάς, 2006). Παράλληλα στον Ευρωπαϊκό χώρο η άνοδος της 

ανεργίας και η πετρελαϊκή κρίση του 1973 οδηγούν σε επανενεργοποίηση και 

διεύρυνση της ενωσιακής διαδικασίας και των πεδίων δράσης της (Εrtl, 2006, 

Murphy, 2005) 

Συνακόλουθα, υπό το πρόταγμα του εκσυγχρονισμού και της 

οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, και το «όραμα» της Ευρωπαϊκής ένταξης, 

παρατηρείται κατά τη δεκαετία του 1970 η θεσμοθέτηση αποσπασματικών 

μάλλον δράσεων ΣΕΚ, εστιάζοντας κύρια στην επιμόρφωση και την 

αναβάθμιση των γνώσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, και μια 

προϊούσα έμφαση στην οργάνωση και αύξηση της ζήτησης τεχνο-

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου,  δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο 

για συνεκτικές και ολοκληρωμένες επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, οι 

οποίες προσδοκάται ότι θα επιφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της 

παραγωγικότητας και ανάπτυξης, αλλά για τη θέσμιση ρυθμίσεων που 

επικαθορίζουν το εγχείρημα τροχιοδρόμησης της χώρας σε μια αναπτυξιακή 

πολιτική ευθυγραμμισμένη με τις αρχές που διέπουν την οικονομική ανάπτυξη 

στο δυτικό κόσμο.  

Στο πλαίσιο λοιπόν της αναπτυξιακής πολιτικής και του 

εκσυγχρονισμού, με το ΠΔ 147/15.3.1976 επιχειρείται αναδιάρθρωση της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ, προβλέποντας μεταξύ άλλων τη 

λειτουργία: 

• Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών & Επιμόρφωσης (ΚΕΜΕ), (αρ. 15).  

• Διεύθυνσης Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού 

Προσωπικού (αρ.17).  

• Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αρ. 29). Η θέσμιση 

Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υποδηλώνει τα πρώτα 

ψήγματα συνειδητοποίησης της συμβολής της θετικής-τεχνολογικής γνώσης 

στην εναρμόνιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς για μια 

ισόρροπη αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 
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• Διεύθυνσης Επιμορφώσεως Ενηλίκων, η οποία διενεργεί μελέτες για την 

οργάνωση και ανάπτυξη του θεσμού της Επιμόρφωσης Ενηλίκων και 

αναλαμβάνει την κατάρτιση και εποπτεία προγραμμάτων για την «εξύψωσιν 

του μορφωτικού επιπέδου των Ελλήνων». Επιπρόσθετα, μεριμνά για την 

μετεκπαίδευση στελεχών, την οργάνωση βιβλιοθηκών στα κέντρα 

επιμορφώσεως και την ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση της ιδέας της 

Επιμόρφωσης και την ανάπτυξη σχετικής δράσης στα σχολεία Μέσης 

Εκπαίδευσης. Τέλος, εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων της Κεντρικής 

Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης  και των μέτρων για την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού καθώς και τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών 

Λαϊκής Επιμόρφωσης  (αρ.20).  

• Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων με κυβερνήσεις κρατών και 

διεθνείς οργανισμούς αποσκοπώντας στη συνεργασία και την ανάπτυξη των 

διεθνών σχέσεων της χώρας στο χώρο της παιδείας (αρ. 46). 

Κατά τη δεκαετία του ’70 υπογράφηκαν τρεις δανειοληπτικές 

συμβάσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Διεθνούς Τραπέζης 

Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, για την εφαρμογή εκπαιδευτικού σχεδίου, 

η τελευταία εκ των οποίων (υπ’αριθ.1539 Σύμβαση Δανείου) συνάφθηκε στις 

14 Απριλίου 1978 για την εφαρμογή του «Δ΄ Εκπαιδευτικού Σχεδίου» 

(κυρώθηκε με το Ν.1052, ΦΕΚ.154/03.07.1980). Η έξωθεν δανειοδότηση 

«αιμοδότησε» σημαντικά την  ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και συνεπικούρησε στην συναρμογή της με τις 

ανάγκες της παραγωγής. Η έξωθεν χρηματοδότηση είχε διττό χαρακτήρα, 

λειτουργώντας αφενός περιοριστικά καθώς το κράτος κατέστη υπόλογο στη 

Διεθνή Τράπεζα για την εύθετη διαχείριση των χρημάτων (παρ. 3.02), και 

αφετέρου νομιμοποιώντας και διασφαλίζοντας την εκφραζόμενη με «όρους 

της αγοράς» ανάπτυξη της εκπαίδευσης καθώς και την αποτελεσματικότητα 

της επένδυσης σε αυτή. 

Συνακόλουθα, η σύζευξη της εκπαίδευσης με αγοραίες ανάγκες για την 

υποστήριξη και εντατικοποίηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, 

ανάγεται σε σύγχρονη ανάγκη η οποία διέρχεται της οργάνωσης του 

συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αρχικό εγχείρημα της 

μεταπολιτευτικής περιόδου στην κατεύθυνση της συστηματοποίησης του 
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χώρου της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνιστά ο Ν.576, ΦΕΚ 

102/13.4.1977 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», ο οποίος προβλέπει τη διάκρισή 

της σε Μέση και Ανώτερη. Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

παρέχεται σε Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και Τεχνικά και 

Επαγγελματικά Λύκεια (ΚΕΤΕ, Κέντρα Επαγγελματικής και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης), ενώ η Ανώτερη σε Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές 

Σχολές (ΚΑΤΕΕ, Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής και 

Εκπαίδευσης). Με το Π.Δ.285/1978, ΦΕΚ.62/26/04.1978, ιδρύθηκαν συνολικά 

111 νέες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές και συγκροτήθηκαν 110 ΚΕΤΕ 

σε όλη την Επικράτεια.  

Καθώς η Ελληνική κοινωνία αρχίζει να αποκτά σύγχρονα 

χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ατόμων μετασχηματίζονται, θεσμοί που 

υποστήριζαν την απόκτηση και εμπέδωση παραδοσιακών ρόλων της γυναίκας 

υποχωρούν. Για παράδειγμα, η αυξανόμενη συμμετοχή της σύγχρονης 

Ελληνίδας στην αγορά εργασίας θέτει με επιτακτικό τρόπο το ζήτημα της 

μέριμνας και φροντίδας των παιδιών κατά το διάστημα της εργασίας της. Ως 

εκ τούτου, με τα Π.Δ. 228 και 229, ΦΕΚ.65/19.03.1980, καταργούνται 42 

Αγροτικές  Οικοκυρικές Σχολές και στη θέση τους ιδρύονται Παιδικοί 

Σταθμοί. 

Για την ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των 

πολιτών κατά την πενταετία 1976-1980 ιδρύθηκαν με αντίστοιχα Προεδρικά 

Διατάγματα, πλήθος Δημοτικών και Κοινοτικών Βιβλιοθηκών, Πολιτιστικών 

και Πνευματικών Κέντρων καθώς και Μορφωτικών Συλλόγων, ενώ με το 

αρ.38 του Ν.1143, ΦΕΚ.80/31.03.1981 στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, 

συνίσταται Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, έχοντας ως έργο την 

εφαρμογή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, τα οποία θα 

συνεπικουρούν την εκπαίδευση των μαθητών και την επιμόρφωση των 

πολιτών. 

Η είσοδος της χώρας στην ΕΟΚ σε συνδυασμό με την αλλαγή του 

πολιτικού σκηνικού κατά τη δεκαετία του ’80 δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 

για σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Το πρόταγμα 

της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης οδήγησε σε μια φονξιοναλιστική 

προσέγγιση της εκπαίδευσης και επαλληλία θεσμίσεων με βασικούς άξονες 
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προβληματισμού και στοχοθεσίας την αναβάθμιση της τεχνοεπαγγελματικής 

εκπαίδευσης και τη σύζευξη εκπαίδευσης/κατάρτισης και απασχόλησης.   

Αναλυτικότερα, ο Ν.1346/1983, ΦΕΚ.46/14.04.1983, προβλέπει την 

οργάνωση της λειτουργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και την ίδρυση Σχολών ή Κέντρων Μαθητείας υπό  την 

επίβλεψη του οργανισμού, συμβάλλοντας σημαντικά στη συναρμογή της 

κατάρτισης με την απασχόληση (αρ.14). Το ίδιο έτος, με τον Ν.1404, 

ΦΕΚ.173/24.11.1983 τα ΚΑΤΕΕ μετεξελίσσονται σε Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Στη δράση των ΤΕΙ εμφιλοχωρούν προσδοκίες 

για επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, διατήρηση αμφίδρομης σχέσης 

με τις παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους παραγωγής της 

περιοχής όπου λειτουργούν, εντατικοποίηση της συνεργασίας σε ενδοκρατικό 

και διακρατικό επίπεδο και τέλος, ικανοποίηση της ανάγκης για συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του ελληνικού λαού, προβλέποντας τη 

διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για αποφοίτους λυκείου ή ανώτερων 

ή ανώτατων σχολών (αρ.33). 

Επιπρόσθετα, υπό το φως της έμφασης που αποδόθηκε από τον ΟΟΣΑ 

κατά τη δεκαετία του 1980, στην εναλλασσόμενη εκπαίδευση ως «την 

κατανομή της εκπαίδευσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου με 

επαναλαμβανόμενο τρόπο» (ΟΟΣΑ, 1973), θεσμοθετήθηκαν οι Σχολικές 

Μονάδες Εναλλασσόμενης Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, οι σπουδαστές 

των οποίων μπορούν να εναλλάσσουν την εργασία με παρακολούθηση 

θεωρητικής διδασκαλίας (Π.Δ. 614, ΦΕΚ.123/05.10.1982). Υπό την ίδια 

φιλοσοφία, δηλαδή της παροχής διευκολύνσεων για τη εναλλαγή διαστημάτων 

εργασίας και επανεκπαίδευσης (Jarvis, 2003:66), ακολούθησαν νομοθετήματα 

για τη δυνατότητα αμειβόμενης εκπαιδευτικής άδειας. Ειδικότερα, το 

Π.Δ.483/1984, ΦΕΚ.173/13.11.1984, παρέχει στους εργαζόμενους σπουδαστές 

των ΤΕΙ, του ΚΕΜΕΔΙ (Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας), και τους 

απόφοιτους λυκείου οι οποίοι παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια, 

διευκολύνσεις, υπό τη μορφή αδειών.  

Στο πλαίσιο προώθησης της απασχόλησης ως ρυθμιστικού παράγοντα 

της συνοχής των κοινωνιών, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων κοινωνικής προστασίας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
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καθώς και στη καταπολέμηση των διακρίσεων, η Ελλάδα προχώρησε στην 

κύρωση Διεθνών Συμβάσεων που αφορούν στα θέματα αυτά. Πιο αναλυτικά, 

με τους Ν.1423 και 1424/1984, ΦΕΚ.29/14.03.1984 το ελληνικό κοινοβούλιο 

επικύρωσε τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας «Για την Πολιτική της 

Απασχόλησης» (αρ. συμ.122, 9/7/1964) και «Για τη Διάκριση στην 

Απασχόληση και το Επάγγελμα» (αρ. συμ.111 4/6/1958).  

Υπό την ίδια φιλοσοφία διέπεται και η «Κύρωση του Διεθνούς 

Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα» (Νέα 

Υόρκη, 1966), σύμφωνα με το οποίο τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν 

υποχρέωση εκπόνησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για τη διασφάλιση 

σταθερής οικονομικής, κοινωνικής και μορφωτικής ανάπτυξης και πλήρους 

αποδοτικής απασχόλησης, με όρους που να εξασφαλίζουν στα άτομα την 

απόλαυση των βασικών πολιτικών και οικονομικών ελευθεριών (Ν.1532/1985, 

ΦΕΚ.45/19.03.1985, αρ.6). Επίσης, το άρθρο 7 του Ν.1556/1985, 

ΦΕΚ.100/28.05.1985, περί «Κύρωσης της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης 

Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των 

μειονεκτούντων προσώπων», προβλέπει την αξιοποίηση υπηρεσιών 

επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να 

διασφαλιστεί η απασχόληση και η επαγγελματική πρόοδος των 

μειονεκτούντων ατόμων.  

Στο τέλος της δεκαετίας του 1980, θεσμοθετείται με το Ν.1836/1989, 

ΦΕΚ. 79/14.03.1989, μια κομβική συνεισφορά για την «Προώθηση της 

Απασχόλησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης». Σύμφωνα με το αρ.1 

ιδρύεται στο Υπουργείο Εργασίας, Εθνικό Συμβούλιο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΕΣΕΚΑ), το οποίο εισηγείται τις 

κατευθυντήριες γραμμές της επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης σε 

εθνικό επίπεδο, ενώ σε τοπικό επίπεδο συστήνονται Περιφερειακές Επιτροπές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΠΕΕΚΑ) και Νομαρχιακές 

Επιτροπές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΝΕΕΚΑ). Επίσης, 

εκχωρείται η δυνατότητα σύστασης Πειραματικών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης στις περιφέρειες της χώρας 

(αρ.4). 

Το αρ.8 προβλέπει την ανάθεση από τον ΟΑΕΔ, προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους σε φορείς του 
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δημόσιου τομέα, σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφονται 

μετά από συστηματική μελέτη και παρακολούθηση της προσφοράς και 

ζήτησης σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε τοπικό, περιφερειακό και 

εθνικό επίπεδο (αρ.11). Τέλος, με το αρ.38 του ν.1836/1989 κυρώθηκε η 

υπ’αρθ. 40114/11.4.1986 Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης 

και Εργασίας, η οποία αγορά στην «Ταχύρρυθμη Επαγγελματική Κατάρτιση 

των κρατουμένων σε αγροτικές φυλακές», ώστε οι κρατούμενοι να 

αποκτήσουν τα απαιτούμενα εφόδια επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την 

αποφυλάκισή τους. Ως εκ τούτου προβλέπεται η λειτουργία Τμημάτων 

Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΤΕΚ) για κρατούμενους άνω των 

18 ετών, στους οποίους καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα και χορηγείται 

τίτλος Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Στην τόνωση της απασχολησιμότητας των νέων αποβλέπει και το 

Π.Δ.274/1989, ΦΕΚ.130/22.05.1989, για την «Οργάνωση Υπηρεσιών Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς». Μεταξύ των αξόνων δράσης της ΓΓΝΓ προβλέπει 

την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών, σεμιναρίων, συνεδρίων και ερευνών 

που θα υποβοηθούν την ένταξη των νέων στην παραγωγική και αναπτυξιακή 

διαδικασία της χώρας, την εκπαίδευση, την οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης 

του ελεύθερου χρόνου και την αντιμετώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και 

πολιτιστικών προβλημάτων τους.  

Στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης του συνόλου των 

δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που υπαγορεύουν οι εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου, εντάσσεται η αναβάθμιση του ρόλου 

της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Με το 

Ν.1856/1989, ΦΕΚ.141/01.06.2989, κυρώθηκε η υπ’αριθ. 142 (23-06-1975) 

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «Για το ρόλο του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού», η οποία προτάσσει την ανάπτυξη στενής σχέσης ανάμεσα στον 

επαγγελματικό προσανατολισμό με την εκπαίδευση και την απασχόληση, ώστε 

να βοηθηθούν όλα τα άτομα, σε ίση βάση χωρίς διάκριση, για την ανάπτυξη 

των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων τόσο για προσωπικό όσο και κοινωνικό 

όφελος. Ως εκ τούτου, το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναπτύξει 

ανοικτά, ελαστικά και συμπληρωματικά συστήματα γενικής, τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός ή εκτός του σχολικού συστήματος και να 
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επεκτείνει τα συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, για να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των εφήβων και ενηλίκων σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους και σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 

Η τελευταία νομοθετική ρύθμιση της περιόδου 1976-1990 αφορά στον 

«Εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη» (Ν.1892/1990, ΦΕΚ.101/31.07.1990). 

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού θεσπίζεται στον ΟΑΕΔ, «Ειδικός Λογαριασμός 

Χρηματοδότησης Επαγγελματικής Επανακατάρτισης και Απασχόλησης 

Μισθωτών Προβληματικών Επιχειρήσεων» με σκοπό τη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων επαγγελματικής επανακατάρτισης (αρ.35). Με το άρθρο 82 του 

ίδιου νόμου ρυθμίζεται η εκπόνηση προγραμμάτων διοικητικής εκπαίδευσης, 

στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν υποχρεωτικά δημόσιοι πολιτικοί 

υπάλληλοι καθώς και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Τα 

προγράμματα οργανώνονται είτε από τα οικεία υπουργεία είτε από το Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και η ανελλιπής παρακολούθηση από τους 

συμμετέχοντες καθώς και ο βαθμός επίδοσης σε αυτά συνιστούν στοιχείο 

κρίσεως, το οποίο συνεκτιμάται κατά την εξέλιξη και προαγωγή των 

υπαλλήλων.  

 

 

2.4.3 Δεύτερη περίοδος: 1992-1999 

 

Κατά τη δεκαετία του ’90, την οποία πλαισιώνει η υπογραφή της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεντρικό στρατηγικό στόχο της 

ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής αποτελεί η επίτευξη 

πραγματικής σύγκλισης με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο παράγεται μια εκπαιδευτική πολιτική που εστιάζει την 

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας ώστε να καταπολεμηθεί η 

ανεργία και να επιτευχθεί αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας. Κύριο εργαλείο γα την υλοποίηση των πολιτικών αυτών είναι η 

άντληση πόρων από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και ειδικότερα 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Α΄ ΚΠΣ, (1989-1994), είχε μετατραπεί σε 

αυτοσκοπό η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, με αποτέλεσμα να γίνει 

αλόγιστη χρήση τους, να μην υλοποιηθούν οι πολιτικές και ως εκ τούτου να 

μην παραχθεί ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τις πρώιμες ασυντόνιστες και 

αναποτελεσματικές προσπάθειες διαδέχτηκε στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ (1994-

1999), η προτεραιότητα δημιουργίας αξιόπιστων δομών και αποτελεσματικού 

συστήματος διαχείρισης των πόρων, ώστε η εκπαίδευση και κατάρτιση να 

αποτελέσουν αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές άμβλυνσης της ανεργίας 

και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Οι αυξημένες προκλήσεις που 

ανέκυψαν από το εγχείρημα ισχυροποίησης της οικονομίας και σύγκλισης με 

τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνάρτηση με το μεγάλο 

μεταναστευτικό ρεύμα και την εμπειρία που προέκυψε από τη διαχείριση του 

Α΄ ΚΠΣ, επέβαλαν την υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής και τη θέσπιση κριτηρίων 

ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης των ενεργειών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ, 2003, Παπαδόγαμβρος, 2002). 

Το 1992, έτος ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ψήφιση του 

N.2009/1992, ΦΕΚ.18/14.02.1992, αποτελεί τη ληξιαρχική πράξη γέννησης 

της ΣΕΚ στην Ελλάδα με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή της διάσταση. Με την 

έννοια αυτή δεν εκσυγχρονίζει αυτό που υπάρχει αλλά δημιουργεί μια εντελώς 

νέα πραγματικότητα. Ειδικότερα, θεσμοθετείται το Εθνικό Σύστημα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) (πρόδρομος του 

ΕΣΣΕΕΚΑ), με σκοπό την οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής 

κατάρτισης, την εναρμόνιση της με το εκπαιδευτικό σύστημα, την τυπική 

πιστοποίησή της καθώς και την εκτέλεση εθνικών ή κοινοτικών 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Για την υλοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος ιδρύεται ο Οργανισμός 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) έχοντας υπό την 

εποπτεία του τα δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ), (άριθ. 2 Ν. 2009/1992). ΄Έργο του ΟΕΕΚ είναι ο καθορισμός του 

περιεχομένου σπουδών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 

καθώς και η γενική εποπτεία της λειτουργίας τους. Τα ΙΕΚ, τα οποία «δεν 

εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα, 

παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση αρχική ή συμπληρωματική, 

αποσκοπώντας στην διάχυση επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και 
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πρακτικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους και την καλλιέργεια ανάλογων 

δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην 

κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας». Πέρα λοιπόν από ευελιξία και 

σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τα ΙΕΚ 

χαρακτηρίζονται επίσης από ανοιχτότητα, καθώς στα διάφορα τμήματα 

μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι γυμνασίου, τεχνικών και επαγγελματικών 

σχολών, σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ και κάθε τύπου λυκείου καθώς και 

ενήλικοι με γνώσεις κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας για να αποκτήσουν ή να 

αναβαθμίσουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, να αποκτήσουν 

χρήσιμες γνώσεις, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να εξοικειωθούν 

με νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε 

ένα άλλο. 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την προηγούμενη περίοδο η ΣΕΚ στην 

Ελλάδα αφορούσε κύρια σε επιμορφωτικές δράσεις ειδικών επαγγελματικών 

ομάδων του πληθυσμού και την ανάπτυξη της τεχνο-επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, κατά τη δεκαετία του 1990 και την υπογραφή της 

Συνθήκης του Maastricht, σχηματοποιείται σταδιακά μια ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική πολιτική στο επίκεντρο της οποίας τίθεται η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και κατάρτιση, εντασσόμενη πλέον στο συνεχές της διά βίου 

μάθησης. Υπό το φως της έκδοσης το 1993, της Λευκής Βίβλου για την 

ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, η επένδυση στη διά 

βίου εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη και κεφαλαιοποίηση των ειδικών 

ικανοτήτων όλου του ανθρώπινου δυναμικού, στην καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. 

Συνακόλουθα, κατά την περίοδο αυτή, η ευρωπαϊκή πολιτική επηρεάζει 

τη θεσμοθέτηση νέων δομών στην Ελλάδα, στο χώρο της ΣΕΚ, οι οποίες 

στηρίζονται σε χρηματοδότηση κυρίως μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης και δευτερευόντως μέσω των πόρων του τακτικού προϋπολογισμού. 

Αν και είναι πρώιμο να κάνουμε λόγο για μια συνεκτική στρατηγική σε εθνικό 

επίπεδο, ωστόσο με μια σειρά νομοθετημάτων και μέτρων θεσμοθετήθηκαν 

δράσεις προς την κατεύθυνση του συντονισμού, της  οργάνωσης και 

διασφάλισης του επαγγελματισμού και της ποιότητας της επένδυσης - στα 

πλαίσια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης- σε δομές ΣΕΚ. 
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Σημαντική είναι η συμβολή του Ν.2083/1992, ΦΕΚ.159/21.09.1992 για 

μια διά βίου διάσταση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της παροχής ίσων 

ευκαιριών, καθώς προβλέπει  την ίδρυση Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου 

(ΕΑΠ), το οποίο αναφέρεται σε μορφές εκπαίδευσης που δεν απαιτούν συνεχή 

παρακολούθηση και πραγματοποίηση φροντιστηριακών ή εργαστηριακών 

ασκήσεων και μπορούν να παρέχονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων 

τεχνικών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης. Το ΕΑΠ έχει ως αποστολή τη 

συνεχή επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των πολιτών, παρέχοντας 

επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 

μετεκπαίδευσης τα οποία οδηγούν σε πιστοποιητικά παρακολούθησης και 

εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία οδηγούν σε ακαδημαϊκούς τίτλους 

σπουδών (αρ.27).  Με το Ν.2552/1997, ΦΕΚ.266.24.12.1997, η αποστολή του 

ΕΑΠ επαναπροσδιορίζεται και αναβαθμίζεται από το επίπεδο της 

επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης στην «εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής 

και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και 

αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας». 

Επιπρόσθετα στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της 

επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση. 

Ως έδρα του ΕΑΠ, το οποίο είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο 

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα,  ορίζεται η Πάτρα. 

Με το Π.Δ.370/1994, ΦΕΚ.210/05.12.1994 ρυθμίζεται η λειτουργία 

του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης και Δομών Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), στο οποίο ανατίθεται μεταξύ άλλων, 

η ευθύνη ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης και μηχανισμού ελέγχου της 

εκπαιδευτικής ικανότητας των Κέντρων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης καθώς και 

δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Κέντρων Συνεχιζόμενης 

Κατάρτισης. Παράλληλα είναι επιφορτισμένο με την ανάπτυξη και διαχείριση 

συστημάτων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης της εκπαιδευτικής ικανότητας των εκπαιδευτών συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και με τη δημιουργία σχετικού μητρώου.  

Η εξάρτηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης από την 

εκπαίδευση οδηγεί στη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας 

(ΕΣΥΠ), ενός κρατικού συμβουλευτικού οργάνου, επιφορτισμένου με την 

αρμοδιότητα να εισηγείται στην κυβέρνηση επί θεμάτων εκπαιδευτικής 
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πολιτικής όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, επί θεμάτων εκπαίδευσης 

αποδήμων και παλιννοστούντων, επί θεμάτων ειδικών κοινωνικών ομάδων, 

ειδικής αγωγής, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και λαϊκής 

επιμόρφωσης και επί παντός θέματος σχετικού με την παιδεία (Ν.2327/1995, 

ΦΕΚ.31.07.1995, αρ.1). Προς την ίδια κατεύθυνση, κινείται και η ίδρυση του 

Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), σκοπός του οποίου είναι η προαγωγή 

της έρευνας σε εκπαιδευτικά θέματα και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν 

στην οργάνωση, τις μεθόδους διδασκαλίας και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

και κατάρτιση (αρ.2).  

Το αρ. 4 του Ν.2327/1995, συμβάλλει ενεργά στη σταδιακή 

συστηματοποίηση και ένταξη της ΣΕΚ στις εθνικές πολιτικές, προβλέποντας 

την ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο 

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ). Ο σκοπός ίδρυσης του ΙΔΕΚΕ, 

επιχειρώντας να συστηματοποιήσει την οργάνωση και λειτουργία της ΣΕΚ 

στην Ελλάδα, προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σχετικά με την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων 

και τη λαϊκή επιμόρφωση και ιδιαίτερα: 

• στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων  

• στην οργάνωση συστημάτων εκπαίδευσης εξ αποστάσεως  

• στην παραγωγή και διάδοση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού 

• στην εκτέλεση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων 

• στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και του κοινωνικού 

αποκλεισμού  

• στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

• στην εκτέλεση έργων που του αναθέτει η Γενική Γραμματεία Λαϊκής 

Επιμόρφωσης.  

Στο ΙΔΕΚΕ παρέχεται επιπρόσθετα, η σημαντική δυνατότητα να ιδρύει 

παραρτήματά του καθώς και Κέντρα Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής 

Κατάρτισης. Απόρροια της δικαιοδοσίας αυτής αποτελεί η ίδρυση των 

Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) το 2003. Υπό την εποπτεία του 

ΙΔΕΚΕ τίθεται επίσης, η λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής 
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Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία ιδρύθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής 

Επιμόρφωσης με τον Κανονισμό 815/1984.  

Ένα χρόνο αργότερα, κατά το έτος «διά βίου εκπαίδευσης» στο 

ευρωπαϊκό συγκείμενο, ο Ν.2434/1996, ΦΕΚ.188/20.08.1996 αφορά στη λήψη 

περαιτέρω μέτρων πολιτικής για τη σύνδεση Απασχόλησης και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, περιλαμβάνοντας ρυθμίσεις 

αναφορικά με τη χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και την 

εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αφενός, και τη λειτουργική 

συναρμογή αυτών με την αγορά εργασίας μέσω μηχανισμών χαρτογράφησης 

και πληροφόρησης, αφετέρου.  

Ως εκ τούτου, με το αρ.1 συνίσταται στον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλάδος με την επωνυμία Λογαριασμός για την 

Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), τα έσοδα του 

οποίου χρηματοδοτούν τον σχεδιασμό και εκτέλεση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων από επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς καθώς και 

προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και 

ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από τον 

κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, ενισχύεται η σύνδεση των προγραμμάτων 

κατάρτισης με την απασχόληση, παρέχοντας το δικαίωμα στον ΟΑΕΔ να 

συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου καθώς και με ιδιωτικές επιχειρήσεις που 

απασχολούν πλέον των 30 ατόμων, για την εκτέλεση προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων (αρ.5).  

Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών αντιμετώπισης της 

ανεργίας, επιχειρείται η διευκόλυνση της κινητικότητας των ανέργων (αρ.13) 

μέσω ενισχυτικών προγραμμάτων με στόχο την απασχόληση. Τα μέτρα 

περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και απασχόληση στην 

επιχείρηση, ελάχιστης διάρκειας 12 μηνών, προβλέποντας παράλληλα, 

συμψηφισμό των επιδομάτων ανεργίας με τα προγράμματα κατάρτισης και 

απασχόλησης (αρ.4).  

Τέλος επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ΟΑΕΔ μέσω 

της ανάπτυξης ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος καταγραφής και 

ηλεκτρονικής πληροφόρησης για όλες τις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις 

νέες θέσεις εργασίας  και  για όλες τις αιτήσεις θέσεων απασχόλησης που 

υποβάλλουν όσοι αναζητούν εργασία (Σύστημα Πανελλαδικής Ενημέρωσης) 
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(αρ.3). Επιπρόσθετα, για την ενδελεχή χαρτογράφηση των αναγκών της 

αγοράς εργασίας, παρέχεται η δυνατότητα σύστασης υπό την εποπτεία του 

ΟΑΕΔ, Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης (ΠΕΠΑ) τα οποία 

συντονίζονται από το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, με σκοπό την 

ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και καταγραφή της αγοράς εργασίας και το 

σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων, δράσεων και ενεργειών 

που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αρ.14).  

Με το Ν.2469/1997 επανιδρύεται το ΕΚΕΠΙΣ (είχε ιδρυθεί με το ΠΔ 

370/1994) ως «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών (ΣΥΥ)», οι σκοποί του οποίου ορίστηκαν αργότερα με προεδρικό 

διάταγμα (ΠΔ.67/1997, ΦΕΚ.61/21.04.1997). Ως απόρροια του 

επαναπροσδοριοσμού της δικαιοδοσίας του, το ΕΚΕΠΙΣ προωθεί την 

ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης και 

ελέγχου και αξιολόγησης δομών ΣΕΚ και ΣΥΥ και προβαίνει στην κατάρτιση 

Μητρώου Πιστοποιημένων Δομών, Εκπαιδευτών, Στελεχών και Ελεγκτών - 

Αξιολογητών  ΣΕΚ και ΣΥΥ. Επιπρόσθετα υποβάλλει προτάσεις στο Εθνικό 

Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΕΣΕΚΑ) για τη 

χάραξη κατευθύνσεων  και το σχεδιασμό και προγραμματισμό μέτρων 

πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη Δομών ΣΕΚ και ΣΥΥ.  

Ένα χρόνο μετά το ευρωπαϊκό έτος «διά βίου μάθησης», η διά βίου 

μάθηση εμφανίζεται ως όρος σε θεσμικό κείμενο του Ελληνικού κράτους. 

Ειδικότερα, με το αρ.2 του Ν.2525/1997, ΦΕΚ.188/23.09.1997, 

θεσμοθετούνται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ Προγράμματα Σπουδών Επιλογής  (ΠΣΕ), τα 

οποία αποσκοπούν στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών επιλογών και την 

παράλληλη εισαγωγή της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε 

διατμηματικές συνεργασίες. Τα ΠΣΕ λειτουργούν παράλληλα με τα 

προγράμματα σπουδών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, αποτελούνται από συγκεκριμένο 

αριθμό μαθημάτων, λειτουργούν με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων των ΠΣ και 

οδηγούν σε πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Βεβαίωση Σπουδών για 

όσους παρακολουθούν μεμονωμένα μαθήματα. Στα ΠΣΕ γίνονται δεκτοί 

κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή οι συμμετέχοντες στις Γενικές 

Εξετάσεις, φοιτητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού, 
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πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ ή και Υποψήφιοι που δεν εντάσσονται στις παραπάνω 

κατηγορίες. 

Οι ραγδαίες αλλαγές στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον εντείνουν 

την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς θεσμούς και πολιτικές για την 

απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη (Πασιάς, 2006). 

Η συμβολή του ν.2525/1997 στην παροχή ίσων ευκαιριών και άμβλυνση των 

ανισοτήτων «στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» είναι θεμελιώδης, καθώς με το αρ.5 θεσμοθετείται η 

ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Με το πρόγραμμα αυτό παρέχεται 

η δυνατότητα σε άτομα 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου 

και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή. 

Η ίδρυση των ΣΔΕ γίνεται ύστερα από εισήγηση του ΙΔΕΚΕ και μετά από 

συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων 

λειτουργίας αυτών. Κοινός στόχος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η 

προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προσαρμογής νέων και 

ιδιαίτερα ανειδίκευτων ατόμων, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση, αποσκοπώντας στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

όσων δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και τις δεξιότητες, ώστε να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι κεντρικοί 

στόχοι του προγράμματος είναι: 

• η επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ατόμων που 

έχουν απομακρυνθεί από τη βασική εκπαίδευση 

• η δημιουργία δικτύων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο, την 

τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και την εκπαίδευση.  

Το ΠΔ.266/1997, ΦΕΚ.192/29.09.1997, κινούμενο στο πλαίσιο της 

παροχής ίσων ευκαιριών και προώθησης της κοινωνικής συνοχής, προβλέπει 

τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης 

ή επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων, γεγονός που αποτελεί ικανό 

κίνητρο συμμετοχής των κρατουμένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 

συνιστά παράγοντα επιτυχίας των Δομών που δραστηριοποιούνται 

αναπτύσσοντας στοχευμένη δράση σε ομάδες φυλακισμένων (βλ. ΚΕΕ). 
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Τη συμβολή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου επισφραγίζει το ΠΔ.232/1998, 

ΦΕΚ.179/29.07.1998, σύμφωνα με το οποίο, το κατά τις διατάξεις του άρθρου 

16 του ν. 2224/1994 «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού» 

(Ε.Κ.Ε.Π.), τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως σκοποί του 

Κέντρου ορίζονται η υποβοήθηση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικής 

Πολιτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο συντονισμός της δράσης των 

φορέων παροχής ΕΠ, η δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ενημέρωσης και 

Πληροφόρησης σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών με τις 

χώρες της ΕΕ, η εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση και πιστοποίηση 

στελεχών ΕΠ, καθώς και η ανάπτυξη κριτηρίων και προτύπων μεθόδων 

αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού για εκπαίδευση και κατάρτιση. 

 

 

2.4.4 Τρίτη περίοδος: 2000-2006 

 

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της κοινωνικής 

αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, η διευκόλυνση της 

πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση, η εισαγωγή κινήτρων για την εκπαιδευτική 

αξιοποίηση της «κοινωνίας της πληροφορίας», η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, και η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 

εργασίας, αποτελούν το σύγχρονο διακύβευμα της εκπαιδευτικής πολιτικής 

κατά τον 21ο αιώνα για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Η 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 

οικονομίας και κατ' επέκταση και της Ελληνικής, συνδέεται ευθέως με την 

ανάπτυξη και διατήρηση ενός μορφωμένου, εκπαιδευμένου και 

προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού. 

Στο πλαίσιο της δέσμευσης που ανέλαβε η Ελλάδα ως κράτος μέλος 

της ΕΕ,  για την υλοποίηση της ατζέντας της Λισσαβόνας θεσμοθετούνται 

μέτρα και δράσεις στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και 

της οικονομίας, στη βάση της αύξησης της επένδυσης στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Κατά το εγχείρημα για επιτάχυνση της διαδικασίας σύγκλισης με 

τους εταίρους της ΕΕ και ταχεία ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού 
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συστήματος, η έμφαση μετατέθηκε, σε εναρμόνιση προς τις επιταγές της ΕΕ, 

στη σύνδεση μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης με εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής 

(Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης: ΕΣΔΑ 2003), ενώ oι προτεραιότητες 

του Γ΄ ΚΠΣ (2000-2006), εστιάζονται σε επενδύσεις στο φυσικό και στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο, οι οποίες θα επιφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

αύξηση της παραγωγικότητας και ανάπτυξης.  

Στη Σύσταση του Συμβουλίου, στις 19.1.01 προς την Ελλάδα 

(24.1.2001, L 22/31), τονίζεται το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απασχόλησης σε 

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες - μέλη (55,4 %) και η αύξηση της ανεργίας, 

κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του εργατικού δυναμικού (γυναίκες και 

μετανάστες) και της συνεχιζόμενης μείωσης της απασχόλησης στον γεωργικό 

τομέα. Αναφορικά με την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης αναφέρεται ότι οι 

εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις εμπεριέχουν κάποια μέτρα, ωστόσο, δεν 

υπάρχει σαφής συνολική στρατηγική, ενώ τα συστήματα της εκπαίδευσης και 

της επαγγελματικής κατάρτισης χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, 

εκσυγχρονισμό και ενεργότερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

Η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης αποτέλεσε κεντρική στόχευση 

των μέτρων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (2000) 

αξιώνοντας αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ από 61% κατά μέσο 

όρο, σε επίπεδο όσο το δυνατόν εγγύτερο του 70% το έτος 2010, και αύξηση 

του ποσοστού απασχολούμενων γυναικών από το 51% σε άνω του 60%. Τo 

αναπτυξιακό άλμα σε απασχόληση και παραγωγικότητα προϋποθέτει 

συνακόλουθα, την κατάρτιση μιας συνεκτικής πολιτικής για την εκπαίδευση 

και την απασχόληση, η οποία θα μπορέσει να διασφαλίσει την εύρυθμη 

ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας και την ανταποδοτικότητα των 

επενδύσεων.  

Ως εκ τούτου, με το Ν.2874/2000, ΦΕΚ.286/29.12.2000 

θεσμοθετούνται τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, 

σύμφωνα με τα οποία τα Περιφερειακά Συμβούλια εισηγούνται για την 

κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) και την 

εξειδίκευσή του στην περιφέρειά τους. Επιπρόσθετα, συστήνεται στο 

Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης «Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης» με ρόλο γνωμοδοτικό και 

 62



ερευνητικό, αναλύοντας τις εξελίξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής και της 

διεθνούς αγοράς εργασίας και διερευνώντας τις εναλλακτικές δυνατότητες στη 

λήψη μέτρων.  

Η σημειολογία της μετονομασίας της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής 

Επιμόρφωσης (ΓΓΛΕ), (είχε συσταθεί με το αρ.27 του Ν.1558/1985) σε 

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ), όπως προβλέπεται με τo 

αρ.3 του Ν.2909/2001, ΦΕΚ.90/02.05.2001, είναι ενδεικτική για τον, έστω 

καθυστερημένα, επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ΣΕΚ στην Ελλάδα. Όπως 

αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η μετονομασία της ΓΓΛΕ σε ΓΓΕΕ 

εδράστηκε στη συμφωνία του έργου με την ονομασία του φορέα του. Στις 

αρμοδιότητες του επιτελικού κρατικού οργάνου για θέματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων υπάγονται ο σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίηση των ενεργειών 

που αφορούν στη διά βίου μάθηση, όπως η βασική εκπαίδευση ενηλίκων 

(αλφαβητισμός, συμπλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης), η γενική 

εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων (συνεχιζόμενη κατάρτιση, κατάρτιση και 

επιμόρφωση ειδικών κοινωνικών ομάδων, νέες τεχνολογίες κ.λπ.), η 

κοινωνική-πολιτιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση, και η ανοιχτή εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση. Στη δικαιοδοσία της ΓΓΕΕ περνάει 

επίσης η  ευθύνη για τη λειτουργία των ΣΔΕ.  

Επίσης, στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου της ΓΓΕΕ 

επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του ΙΔΕΚΕ, το οποίο είχε ιδρυθεί με το 

Ν.2327/1995. Σύμφωνα με την παρ.3 του ν.2909/2001 υπάγεται στη ΓΓΕΕ και 

ως βασικός σκοπός του ορίζεται η επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη 

των προγραμμάτων της ΓΓΕΕ καθώς και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν 

στη διά βίου μάθηση. Κατ’αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται η σύγχυση των 

αρμοδιοτήτων και τα ανακύπτοντα προβλήματα και «εξοπλίζεται η ΓΓΕΕ με 

το ειδικό όργανο που θα επιτρέψει εκσυγχρονισμό, ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα στο έργο της», καθώς συχνά αναγκάστηκε να προσφύγει 

σε τρίτους για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων λόγω της έλλειψης 

ειδικευμένου φορέα υλοποίησης που λειτουργεί βάσει των σύγχρονων 

δεδομένων και κοινοτικών πλαισίων.  

Με Π.Δ. που εξεδόθη στη συνέχεια (ΠΔ.142/2002, 

ΦΕΚ.118/31.05.2002) διευθετήθηκε η οργάνωση και λειτουργία του ΙΔΕΚΕ, 

δίνοντας έμφαση στη διάχυση των νέων τεχνολογιών και στην ανάπτυξη 
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μεθοδολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα, ως 

επιμέρους σκοποί του ΙΔΕΚΕ ορίστηκαν: α) η δημιουργία τεχνολογικής και 

επιστημονικής υποδομής για την άρτια και ταχεία υποστήριξη των 

προγραμμάτων αρμοδιότητάς του,  β) η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, γ) η επιμόρφωση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 

πολυμέσα, δ) η ανάπτυξη μεθοδολογίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ε) η 

διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς 

και στ) η ανάπτυξη  επιμορφωτικού υλικού για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

Από την έναρξη λοιπόν της Στρατηγικής της Λισσαβόνας διαφαίνεται 

μια αυξανόμενη έμφαση στη θεσμοθέτηση και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 

στη ΣΕΚ και στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πολιτών. 

Ο λόγος, όπως αυτός αναδύεται μέσα από τα νομικά κείμενα και τις 

εισηγητικές εκθέσεις, παραπέμπει σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

εκφέροντας την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός σύγχρονου «ευέλικτου» 

πολίτη, ενδυναμωμένου ώστε να αντεπεξέρχεται δυσκολιών και να 

προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα και ικανού να διαδραματίσει 

κομβικό ρόλο στην πορεία προς την «κοινωνία της γνώσης» και την 

οικονομική μεγέθυνση. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η αιτιολογική έκθεση 

του Ν.3149/2003, ΦΕΚ.141/10.06.2003, για την ίδρυση Εθνικής και Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική συνοδευτική έκθεση:  

 

Σήμερα στην εποχή της άνθησης των νέων τεχνολογιών και της 

πληροφορικής, η βιβλιοθήκη παρέχει τις συνθήκες για την αναζήτηση 

και εξασφάλιση ζωτικών πληροφοριών που ο πολίτης έχει ανάγκη στην 

καθημερινότητά του… Οι κοινωνικο-οικονομικές δομές που 

σχηματίστηκαν, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των τεχνολογιών 

πληροφόρησης και επικοινωνιών είχαν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό 

της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Η νέα αυτή 

πραγματικότητα προέβαλε επιτακτική την ανάγκη ένταξης κατά το 

δυνατό μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των πολιτών σε αυτή ώστε 

να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα νέα κοινωνικο-οικονομικά και 

εκπαιδευτικά δεδομένα… Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό υπάρχει 

ανάγκη δημιουργίας σημείων πρόσβασης στην πληροφορία. 
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Επιπρόσθετα, η τόνωση της κοινωνικής συνοχής ως απαραίτητου όρου 

νομιμοποίησης και επιδίωξης της οικονομικής μεγέθυνσης αποτυπώνεται στην 

αιτιολογική έκθεση του Ν.3144/2003, όπου αναφέρεται ότι «η σύνδεση της 

οικονομικής ανάπτυξης με την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι 

απόρροια της διαπίστωσης ότι μια χώρα δεν μπορεί να επιτύχει την 

αναπτυξιακή της πορεία, αν δεν έχει διασφαλίσει σε όλους τους πολίτες 

δυνατότητα για ποιότητα ζωής». Ως εκ τούτου, με το Ν.3144/2003, 

ΦΕΚ.111/08.05.2003, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

συγκροτούνται Εθνικές Επιτροπές για την Απασχόληση και την Κοινωνική 

Προστασία, αποσκοπώντας στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για την 

καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και τη 

διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης.   

Η συνοδευτική αιτιολογική έκθεση επισημαίνει τη σημασία της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας στη διαμόρφωση της Ελληνικής πολιτικής, 

αναφέροντας ότι «ο κοινωνικός διάλογος  ως βασικό στοιχείο δημοκρατικής 

διακυβέρνησης και οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού, αποτελεί 

κινητήρια δύναμη των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που 

διέρχεται η χώρα., συμπορευόμενη με τη στρατηγική της Λισσαβόνας, στην 

οποία τονίζεται ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στις βασικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ως εκ τούτου, με τη συμβολή των κοινωνικών 

εταίρων επιχειρείται στο πλαίσιο σημαντικών αναδιαρθρώσεων της 

οικονομίας, η διαμόρφωση συνεκτικών και ολιστικών πολιτικών που μεταξύ 

άλλων αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση δεξιοτήτων και 

γνώσεων του εργατικού δυναμικού καθώς και την κοινωνική συνοχή» 

(Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αιτιολογική Έκθεση 

Ν.3144/2003). 

Το επόμενο βήμα εναρμόνισης της εθνικής πολιτικής προς την ατζέντα 

της Λισσαβόνας, επέρχεται με το Ν.3191/2003, ΦΕΚ. 258/07.11.2003, ο 

οποίος θεσμοθετεί «Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση» (ΕΣΣΕΕΚΑ). Το 

ΕΣΣΕΕΚΑ αποσκοπεί στον καθορισμό συγκεκριμένου και ενιαίου τρόπου 

σχεδιασμού και εφαρμογής εθνικής πολιτικής για την εναρμόνιση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση, ώστε να 

ικανοποιούνται προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων σε γνώσεις 
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και δεξιότητες, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με 

επαγγελματικά στελέχη των ζητούμενων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων. Όπως 

αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ((Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων: Αιτιολογική Έκθεση Ν.3191/2003), η απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου για την εφαρμογή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας και η πρώτη εφαρμογή 

των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) οδήγησαν στην 

ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των συστημάτων Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης και σύνδεσής τους με την Απασχόληση.  

Επιπρόσθετα, επιδιώχθηκε η συστηματοποίηση των υφιστάμενων 

πλαισίων εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν 

γνώση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, εντάσσοντας το εγχείρημα αυτό σε μια 

συνολικότερη κυβερνητική στρατηγική για την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων και την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της επανενεργοποιημένης Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας (2005). Η προσπάθεια ολοκληρωμένης νομοθετικής παρέμβασης 

που να καλύπτει το σύνολο της διά βίου μάθησης, αποτυπώθηκε στη σύνταξη 

του Ν.3369/2005, ΦΕΚ.171/06.07.2005. Η αιτιολογική έκθεση του 

Ν.3369/2005, αναγνωρίζει ότι απουσιάζει μια ενιαία στρατηγική για τη διά 

βίου μάθηση σε εθνικό επίπεδο.  Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: 

 

Δεν υπήρξαν παρά μόνο δράσεις, συχνά αποσπασματικές, χωρίς 

σύνδεση μεταξύ τους, οι οποίες στηρίζονταν σε δυνατότητες 

χρηματοδότησης που υπήρχαν κυρίως μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης που συγχρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

δευτερευόντως μέσω των πόρων του τακτικού προϋπολογισμού… Αυτό 

το πλέγμα φορέων και δραστηριοτήτων δεν έφερε τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, δεδομένου ότι υπάρχουν ζητήματα συνεκτικότητας των 

υποσυστημάτων, καθώς και ιδιαιτερότητες που μένουν να 

αντιμετωπισθούν. 

 

Υιοθετώντας την παραδοχή ότι η διά βίου μάθηση αποτελεί βασικό 

πυλώνα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας ως της πλέον ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο, εκφράζεται η 
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άποψη ότι «κάθε άτομο πρέπει να είναι σε θέση να μαθαίνει σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής του και ότι η ζωντανή εμπειρία πρέπει να διοχετεύεται στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση, με την αναδιοργάνωση της διδασκαλίας ως προς το 

χώρο και το χρόνο».  

Αναλυτικότερα, στο αρ.1 αναφέρεται η συμπληρωματικότητα του 

Ν.3369/2005 προς τις διατάξεις του Ν.3191/2003 (ΕΣΣΕΕΚΑ), ενώ 

επιπρόσθετα, επιχειρείται η διασάφηση των όρων που αφορούν σε δράσεις διά 

βίου μάθησης. Στο δεύτερο άρθρο προσδιορίζονται οι παροχείς διά βίου 

μάθησης, διευκρινίζοντας ότι υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης παρέχουν τα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ), 

οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ), οι Σχολές Γονέων 

(παρ. 1), τα Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) (παρ. 2), ενώ στο 

πλαίσιο της διά βίου κατάρτισης είναι σαφής η διάκριση σε αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση και σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. 

Υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν τα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (παρ. 3), ενώ υπηρεσίες συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης παρέχουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΚΕΚ), που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης 

Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ) (παρ. 4). Συνακόλουθα, καλύπτονται 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους φορείς, προβλέποντας 

επιπρόσθετα την παροχή υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για 

το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημόσιου τομέα εν γένει, φορέας της οποίας 

ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (παρ. 5).  

Επίσης εντείνεται η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, με την παροχή 

της δυνατότητας να δημιουργήσουν τέτοιους φορείς (παρ. 6). Όπως 

επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η 

ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διά βίου μάθηση, καθώς η 

κοινωνία είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών των υπηρεσιών. Τέλος, με το ίδιο 

άρθρο (παρ. 7) θεσμοθετείται συλλογικό επιτελικό όργανο με την ονομασία 

«Εθνική Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης», επιφορτισμένο με τη διάγνωση των 

αναγκών διά βίου εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτισης, τη γενικότερη 

αξιολόγηση και το συντονισμό των φορέων και της παροχής υπηρεσιών διά 
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βίου εκπαίδευσης και διά βίου κατάρτισης, καθώς και για τη διασύνδεσή τους 

με το ΕΣΣΕΕΚΑ.  

Το τρίτο άρθρο, εναρμονιζόμενο με την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα 

ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για την 

αναγνώριση των προσόντων και των ικανοτήτων (Εκπαίδευση & Κατάρτιση 

2010), προβλέπει την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Ως 

Επαγγελματικό Περίγραμμα ορίζεται «το σύνολο των βασικών και επί μέρους 

επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός 

επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις 

λειτουργίες αυτές».  

Εν συνεχεία, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη δομή, τη 

διάρκεια και τη λειτουργία των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης και διά 

βίου κατάρτισης (αρ.4), καθώς και με τον τύπο πιστοποίησης που θα 

λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι (αρ.5), προβλέποντας μια βασική μορφή τυ-

ποποίησης των προγραμμάτων, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση της μα-

θησιακής δυνατότητας που προσφέρουν, η οποία κατατάσσεται σε 

επιμόρφωση (έως 75 ώρες) και σε διά βίου εκπαίδευση (έως 250), αναλόγως 

του χρόνου διάρκειας και του περιεχομένου του προγράμματος. Επίσης 

περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης για την υλοποίηση των προγραμμάτων διά 

βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρ.6) και διασφαλίζεται η αξιοκρατικότητα 

της προσβασιμότητας σε αυτά (αρ.7) 

Για την εύρυθμη λειτουργία και συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων 

προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησής τους, η οποία διακρίνεται σε εσωτερική 

και εξωτερική, θεσπίζοντας συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία καθίσταται δυ-

νατή η διαπίστωση του επιπέδου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

δια βίου εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητάς τους (αρ.8). Τέλος, στο 

ένατο άρθρο θεσμοθετούνται τα Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης, 

παρέχοντας τη δυνατότητα στα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας να 

δημιουργήσουν τέτοια ινστιτούτα ανάλογα με τις ανάγκες και τη δομή του 

κάθε ιδρύματος. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η θεσμοθέτηση 

των ΙΔΒΕ αποτελεί αντικείμενο δέσμευσης της χώρας προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» και σε εναρμόνιση προς τα αποτελέσματα 

 68



της συνάντησης των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στην Πράγα, το 2001, 

όπου τέθηκε ως βασικός στόχος ο εμπλουτισμός της ανώτατης εκπαίδευσης με 

στοιχεία διά βίου μάθησης. Η ίδρυση των Ινστιτούτων Διά Βίου Εκπαίδευσης 

εμπλουτίζει την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση με περισσότερα στοιχεία διά 

βίου εκπαίδευσης, τα οποία μέχρι σήμερα είχαν περιοριστεί στις περιπτώσεις 

του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και των Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής, με τελικό στόχο-πρόκληση τη θεσμοθέτηση διαδικασιών διά βίου 

εκπαίδευσης οι οποίες παρέχουν σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να τις 

ακολουθήσουν ανάλογα με τις φιλοδοξίες και τις ικανότητές τους.  

 

 

2.4.5 Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική υπό το φως της 

Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 

 

Επιχειρώντας να εντάξουμε τις πολιτικές, τους θεσμούς και τις δομές 

που λειτούργησαν στο πεδίο της ΣΕΚ, στο ερμηνευτικό πλαίσιο που 

χρησιμοποιήθηκε για την εννοιολόγηση της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, διαπιστώνουμε ότι κατά τη δεκαετία του 1970, η εκπαίδευση 

ενηλίκων αφορούσε κύρια στην επιμόρφωση και την αναβάθμιση των 

γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού. Σε συνεργασία με την UΝΕSCO (μέλος 

της οποίας είναι η χώρα μας από το 1945), τον ΟΟΣΑ (μέλος από το 1964) και 

την Παγκόσμια Τράπεζα ασκήθηκε μια αναπτυξιακή πολιτική, εμφορούμενη 

από το πρόταγμα του εκσυγχρονισμού και της οικονομικής ανάκαμψης της 

χώρας, θέτοντας τις βάσεις για μία νεωτερικού, αστικού και βιομηχανικού 

τύπου ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, αποδόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά την 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1977 (N.576, ΦΕΚ 102/13.4.1977), στην 

αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ενισχύοντας την 

προσπάθεια για τον προσανατολισμό μεγαλύτερου αριθμού μαθητών προς 

αυτή, και τη διασφάλιση της παραγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας με αφετηριακή χρονολογία το 1981 

επικαθορίζεται από δύο σημαίνουσες εξελίξεις. Η πρώτη αφορά στην ανάληψη 

της εξουσίας για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, από ένα σοσιαλιστικό 

κόμμα και η δεύτερη στην είσοδο της χώρας ως πλήρους μέλους, στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Χαραλάμπους, 2007). Είναι εύλογος 
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συνεπώς, ο τροπισμός της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής προς ένα 

εκσυγχρονιστικό μοντέλο, το οποίο συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την 

εκπαίδευση, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής. Οι δράσεις που αναλήφθηκαν στο πεδίο της ΣΕΚ αφορούσαν κύρια 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

την επιμόρφωση επαγγελματικών ομάδων, τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης και μια πρώτη προσπάθεια συναρμογής εκπαίδευσης και 

απασχόλησης (ΕΣΕΚΑ).  

Σημαίνουσα σημειολογία για την παρούσα μελέτη, αποτελεί κατά τη 

δεκαετία του 1980 η εμφάνιση για πρώτη φορά σε θεσμικό κείμενο του όρου 

«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». Όπως τονίζεται στο πρώτο άρθρο του Ν.1268, 

ΦΕΚ.87/16.07.1982 «Για τη Δομή και Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», συνιστά υποχρέωση των ΑΕΙ στα πλαίσια της 

αποστολής τους, να συμβάλλουν στην ανάγκη για «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

και Διαρκή Επιμόρφωση του λαού». Ωστόσο, θα ήταν υπερβολικό να εκληφθεί 

αυτή η αναφορά ως προσπάθεια ανάπτυξης και συστηματοποίησης της ΣΕΚ.  

Κατά τη δεκαετία του ’90, η διαμόρφωση του θεσμικού λόγου 

προσδιορίζεται από τις διαρθρωτικές κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης (Πασιάς, 2006:18). Καθώς ο διευρυμένος 

ανταγωνισμός υπαγορεύει την μετεξέλιξη της «Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας» σε «Ευρωπαϊκή Ένωση» (1992), εντείνεται η επιρροή στα 

εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών και παρά τη διασφάλιση της 

αρχής της επικουρικότητας αρχίζει να διαφαίνεται η σύγκλιση προς μία ενιαία 

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (Ertl, 2006, Πασιάς, 2006, Παπαδάκης, 

2006, Χαραλάμπους, 2007). Σύμφωνα με τον Hingel (2001), η δεκαετία του 

1990 αποτελεί την πλέον κρίσιμη δεκαετία για τη σχηματοποίηση και την 

ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έως τη Συνθήκη του 

Maastricht (1992) η συνεργασία των κρατών μελών σε εκπαιδευτικό επίπεδο 

αφορούσε μονοσήμαντα σε προγράμματα κοινοτικής δράσης. Η περίοδος 

1993-1997 ωστόσο, τροχιοδρομεί μια στενότερη συνεργασία στο εκπαιδευτικό 

πεδίο, υπό το φως της αναγνώρισης και αποτύπωσης  των προκλήσεων που 

καλείται να υπερκεράσει η εκπαίδευση, και προλειαίνοντας το έδαφος για την 

τρίτη φάση  της συνεργασίας (1997-1999), κατά την οποία η εκπαίδευση 

προωθείται ενεργά στις κοινοτικές πολιτικές.  
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Παράγεται συνακόλουθα, σε εθνικό επίπεδο μια εκπαιδευτική πολιτική 

που συνδέεται άμεσα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. στον τομέα των πολιτικών 

ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, αντλώντας παράλληλα χρηματοδότηση 

των πολιτικών αυτών από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Η ευθυγράμμιση 

της εκπαίδευσης προς τις κοινοτικές πολιτικές κατά τη δεκαετία του 1990, σε 

συνάρτηση με τη χρηματοδότηση μέσω των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ, 

αποκρυσταλλώνεται στη θεσμοθέτηση σειράς δράσεων και δομών.  Η ίδρυση 

του ΟΕΕΚ, των ΙΕΚ, του ΕΚΕΠΙΣ, του ΙΔΕΚΕ, των ΣΔΕ κ.λπ. οι οποίες 

συνιστούν ένα αρχικό πλαίσιο οργάνωσης, ανάπτυξης, παροχής και 

πιστοποίησης ΣΕΚ. Πρέπει ωστόσο, να επισημανθεί ότι η χρηματοδότηση 

σχεδόν των μισών δομών ΣΕΚ στον ευρωπαϊκό χώρο από ευρωπαϊκά 

προγράμματα (και του συνόλου αυτών στην Ελλάδα), ανησυχεί ιδιαίτερα την 

Επιτροπή για τη μελλοντική τύχη των δομών αυτών μετά τη λήξη της 

χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, αναζητά νέους αποτελεσματικούς τρόπους 

εξεύρεσης πόρων, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους, 

προσδίδοντάς τους παράλληλα σημαντικό βαθμό αυτονομίας και πιο μόνιμο 

χαρακτήρα (Εuropean Commission, 2005).  

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο 

προώθησης της απασχόλησης και τόνωσης της κοινωνικής συνοχής, 

δεσμεύτηκαν να εξελίξουν και να επαγγελματοποιήσουν τις δομές ΣΕΚ. 

Βασική προϋπόθεση διασφάλισης του επαγγελματισμού σε ένα πεδίο αποτελεί 

η ύπαρξη και λειτουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Καψάλης, 2006:107-

108). Στα πλαίσια λοιπόν της σταδιακής επαγγελματοποίησης της ΣΕΚ στην 

Ελλάδα, ιδρύεται το 1993 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Π.Δ.267/1993, ΦΕΚ.114/09.07.1993), στο οποίο λειτουργεί κατεύθυνση 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Με καθυστέρηση ωστόσο, σχεδόν μιας δεκαετίας 

(ΠΔ.76/2002, ΦΕΚ.56/21.03.2002), κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος. Ως κύρια επαγγελματική 

ενασχόληση των πτυχιούχων της κατεύθυνσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, 

ορίζονται α) η μελέτη, ο  σχεδιασμός, η οργάνωση, η ανάπτυξη, η διαμόρφωση 

και η αξιολόγηση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων «ιδιαίτερα 

στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών» και β) η οργάνωση και διοίκηση 

ιδρυμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.  
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Με αφετηρία το 2000 ξεκίνησε η τέταρτη φάση της κοινοτικής 

συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, οδηγώντας στην οικοδόμηση μιας 

«ευρωπαϊκής περιοχής για την εκπαίδευση εδραζόμενης σε κοινούς στόχους 

των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων» (Hingel, 2001). Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στη Λισσαβόνα, το Μάρτιο του 2000, αναγνώρισε το σηµαντικό 

ρόλο της εκπαίδευσης ως αναπόσπαστου µέρους των οικονοµικών και 

κοινωνικών πολιτικών, ως µέσου για την κατίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και αειφόρου ανάπτυξης της μεταβιομηχανικής Ευρώπης και ως εγγύησης για 

την εξασφάλιση της συνοχής των κοινωνιών και της προσωπικής 

ολοκλήρωσης των πολιτών.  

Όπως αναφέρεται στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

(COM2005/141),  η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

η Ευρώπη, όπως προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση του οικονομικού 

συστήματος, την απώλεια ανταγωνιστικότητας και τις 

αρνητικές  δημογραφικές εξελίξεις, δημιουργεί την ανάγκη μεταρρυθμίσεων 

που θα την βοηθήσουν όχι μόνο να κερδίσει το χαμένο έδαφος, αλλά και να 

ανακτήσει την υπεροχή της στη γνώση, την τεχνολογία, την οικονομική 

αποτελεσματικότητα, όπως και στο κοινωνικό επίπεδο, προωθώντας την 

κοινωνική συνοχή. Παράλληλα στην «Έκθεση της Ομάδας Εργασίας της ΕΕ 

για την Απασχόληση» υπό την προεδρία του Wim Kok (2003), επισημάνθηκε 

ο κίνδυνος, η ΕΕ να μην έχει επιτύχει το 2010 το φιλόδοξο στόχο που τέθηκε 

στη Λισσαβόνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υψηλότερων και 

αποτελεσματικότερων επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  

Ως εκ τούτου, το Μάρτιο του 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

επανενεργοποίησε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, με γνώμονα την 

οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, δίνοντας έμφαση στη γνώση, την 

καινοτομία, το ανθρώπινο δυναμικό και τη διά βίου μάθηση. Στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Εργασιών «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», η κοινή 

ενδιάμεση έκθεση (2004) ζητά αυξημένη σύμπραξη (εθνική, περιφερειακή, 

τοπική) για την ανάπτυξη ευέλικτων και αποτελεσματικών συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 

«με βάση κυρίως τις ικανότητες και τα αποτελέσματα της μάθησης». Η 

περιοδική παρακολούθηση των επιδόσεων και της προόδου με τη χρήση 

δεικτών και επιπέδων αναφοράς αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας της 
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Λισσαβόνας, με στόχο τη στρατηγική καθοδήγηση και κατεύθυνση των 

βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων μέτρων της στρατηγικής.  

Υπό το φως λοιπόν, της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας, 

η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στη δέσμευση των κρατών μελών να εκπονήσουν 

και να παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικά Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων για το διάστημα 2005-2008 (ΕΠΜ). Στόχος του ελληνικού 

ΕΠΜ είναι η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής 

Συνοχής. Ειδικότερα στις προτεραιότητες του ΕΠΜ εμπεριέχονται η αύξηση 

των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και η προώθηση της Κοινωνίας της 

Γνώσης, καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με μια σειρά από στοχευμένες δράσεις που 

περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο 

την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας (Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών, ΕΠΜ 14/09/05).  

Ο συσχετισμός συνακόλουθα, ανθρώπινου, γνωστικού, οικονομικού 

και κοινωνικού κεφαλαίου των ευρωπαϊκών πολιτικών και η παρεπόμενη 

έμφαση στη Διά Βίου Εκπαίδευση ενσωματώνονται στις εθνικές πολιτικές των 

κρατών-μελών κατά την τρίτη περίοδο συνεργασίας. Όπως αναφέρεται στη 

μελέτη που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο του Leiden (European Commission, 

2005) μετά από ανάθεση της Επιτροπής, η ευρύτερη προοπτική της διά βίου 

εκπαίδευσης έχει υπεισέλθει στην ατζέντα των εθνικών εκπαιδευτικών 

πολιτικών, συγκροτώντας δομές και αναπτύσσοντας λειτουργίες σε μεγάλη 

έκταση και με εντατικό ρυθμό. Ως εκ τούτου «αναδύονται κοινά σχήματα, 

όπως η διεύρυνση των μαθησιακών ευκαιριών στα άτομα, η παροχή βασικών 

δεξιοτήτων σε άτομα τα οποία δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση, η 

υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης και η αναγνώριση της άτυπης και μη 

τυπικής μαθησιακής διαδικασίας».  

Ωστόσο, παρατηρείται ότι «στην Ελλάδα, μόνο τα τελευταία χρόνια η 

έννοια της διά βίου εκπαίδευσης έλαβε τη δέουσα σημασία και συνδέθηκε με 

τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και της οικονομίας». Η μομφή της έκθεσης 

αναφορικά με την καθυστέρηση της Ελλάδας να παρακολουθήσει τους 

ρυθμούς ανάπτυξης και μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών πολιτικών σε 

θέματα ΣΕΚ, τεκμηριώνεται από την τελευταία θέση μεταξύ των 25 χωρών 

μελών, που κατείχε έως πρόσφατα η χώρα στη συμμετοχή ατόμων 25-64 ετών 
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σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη  

συστηματοποίησης της διά βίου εκπαίδευσης.  

Οι αδυναμίες στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση, το 

οποίο δημιούργησε επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, σπατάλη πόρων, ελλειμματική 

αξιολόγηση και απουσία δράσης σε κρίσιμα πεδία παροχής λειτουργικών 

δεξιοτήτων, διευθετήθηκε με  το N.3369/2005, ο οποίος κινείται στην 

κατεύθυνση υλοποίησης μιας συνεκτικής πολιτικής διά βίου εκπαίδευσης, 

εμπεριέχοντας πέρα από την επαγγελματική επιμόρφωση και εξειδίκευση, τις 

διαστάσεις της προσωπικής ολοκλήρωσης και της ιδιότητας του ενεργού 

πολίτη. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στη 

διαμόρφωση συνεκτικών και ολιστικών πολιτικών που αφορούν στον 

εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση δεξιοτήτων και γνώσεων του εργατικού 

δυναμικού καθώς και στην κοινωνική συνοχή. 
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3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΚΕΕ) 

 

 

3.1 Ίδρυση και εξέλιξη των ΚΕΕ 

 

Ο στόχος που τέθηκε στο πλαίσιο της ατζέντας της Λισσαβόνας, 

προβλέπει ότι ο μέσος όρος συμμετοχής στη διά βίου μάθηση και κατάρτιση 

έως το 2010, οφείλει να αντιστοιχεί στο 12,5 % της κρίσιμης ηλικιακής ομάδας 

25- 64. Σύμφωνα με στοιχεία του Εurostat, το 2002, το ποσοστό συμμετοχής 

στην EΈ των 25 ανήλθε σε 7.6 %, µόνο 0.1% παραπάνω σε σχέση µε το 2000 

(Πιν.1). Η Ελλάδα ωστόσο, κατείχε την τελευταία θέση μεταξύ των 25 

κρατών-μελών, παρουσιάζοντας ποσοστό πολιτών ηλικίας 25-65 ετών που 

συμμετέχουν ετησίως σε λειτουργίες της διά βίου μάθησης, στο απογοητευτικό 

επίπεδο του 1.1%, γεγονός το οποίο τεκμηριώνει τη βραδυπορία της χώρας 

στον τομέα αυτό. Οι ελλείψεις που παρουσιάζονται, συνιστούν κύρια, 

απόρροια μιας προσέγγισης που εμπνέεται υπέρμετρα από τις απαιτήσεις της 

απασχολησιμότητας ή που εμμένει αποκλειστικά στη διάσωση όσων δεν 

ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση.  
 

Πιν. 1 Διά Βίου Μάθηση  

Ποσοστό ενήλικου πληθυσμού, ηλικίας 25-64 ετών που συμμετέχει στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση 

                                                                                                                   Πηγή Εurostat 

 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 
EΕ (27 

χώρες) 
: : : 7.1   7.2 9.3 9.7 

EΕ (25 
χώρες) 

: : : 7.5  7.6 9.9 10.2 

EΕ (15 
χώρες) 

: : : 8.0   8.1 10.7 11.2 

Ελλάδα 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.8 1.9 
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Ως εκ τούτου, στο εγχείρημα διάχυσης της διά βίου εκπαίδευσης και 

απεγκλωβισμού της χώρας από την τελευταία θέση κατά το 2003, ώστε να 

προσεγγίσει το μέσο επίπεδο της Ε.Ε. έως το 2008, και να κατακτήσει το 

στόχο που τέθηκε στη Λισσαβόνα (12,5%) μέχρι το 2010, το ΥΠΕΠΘ έδωσε 

προτεραιότητα στην εντατικοποίηση των ρυθμών ανάπτυξης δομών και 

λειτουργιών διά βίου εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΔΕΚΕ, με 

δικαιοδοσία που του παραχωρείται από το ιδρυτικό του πλαίσιο (αρ.4 του 

ν.2327/1995), αποφάσισε την ίδρυση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(ΚΕΕ). Κατά το 2003 συγκροτήθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τα 10 πρώτα 

ΚΕΕ σε ισάριθμους νομούς της χώρας, κατά το 2004 λειτούργησαν άλλα 14 

Κέντρα, κατά το 2005, άλλα 19 και  κατά το 2006, άλλα 13 Κέντρα, 

ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 56 και καλύπτοντας όλους τους νομούς 

της χώρας. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα των ΚΕΕ 

(http://www.ideke.edu.gr/kee): 

 

Η ΕΕ ως ιδιαίτερη οικονομική και πολιτική οντότητα, 

υιοθετώντας τα πορίσματα της επιστήμης, δίνει μεγάλη έμφαση στον 

τομέα της διά βίου μάθησης, τοποθετώντας την ψηλά στην κλίμακα των 

προτεραιοτήτων στο πεδίο της εφαρμοσμένης πολιτικής. Η χώρα μας και 

στον τομέα αυτό, δυστυχώς, δεν τα είχε καταφέρει καλά. Από πλευράς 

επιδόσεων ήταν ουραγός μεταξύ των εταίρων της στην ΕΕ και σε μεγάλη 

απόσταση από το στόχο που έχει τεθεί στη Λισσαβόνα. Η χώρα έπρεπε 

να ξεφύγει άμεσα από αυτή την κατάσταση… Η συγκρότηση και 

λειτουργία ενός αξιόπιστου, ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος 

Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των ενηλίκων πολιτών της 

χώρας, μετά τον Μάρτιο του 2004, έχει προχωρήσει σημαντικά 

καλύπτοντας το κενό που υπήρχε στη χώρα. 

 

Το Σεπτέμβριο του 2003 ιδρύθηκαν 10 ΚΕΕ (ΚΕΕ 1), στους νομούς: 

Αττικής (Ηλιούπολη), Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας, 

Ροδόπης, Θεσπρωτίας, Δωδεκανήσου και Λέσβου. Ένα χρόνο μετά, το 

Σεπτέμβριο του 2004 λειτούργησαν άλλα 14 Κέντρα (ΚΕΕ 2) στους νομούς: 

Έβρου (Ορεστιάδα), Πιερίας, Κοζάνης (Πτολεμαϊδα), Γρεβενών, Μαγνησίας, 
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Τρικάλων, Αιτωλ/νίας, Βοιωτίας (Ορχομενός), Φθιώτιδας, Αττικής (Αθήνα, 

Παιανία, Πειραιά), Κορινθίας, Λασιθίου. 

Από το Σεπτέμβριο του 2005 λειτουργούν 19 νέα ΚΕΕ (ΚΕΕ 3) στους 

νομούς: Ηλείας, Θεσσαλονίκης (Επανομή), Λάρισας, Καρδίτσας, Δράμας, 

Καστοριάς, Αργολίδας, Αττικής (Αιγάλεω), Λακωνίας, Χαλκιδικής, 

Ιωαννίνων, Ευρυτανίας, Ξάνθης, Χίου, Ρεθύμνου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς & 

Ιθάκης, Άρτας, Ημαθίας. Τέλος το Σεπτέμβριο του 2006 ιδρύθηκαν άλλα 13 

ΚΕΕ (ΚΕΕ 4) στους νομούς: Καβάλας, Κιλκίς, Πρέβεζας, Λευκάδας, Αχαΐας, 

Χανίων, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Φωκίδας, Ευβοίας, Θεσσαλονίκης (Πολίχνη), 

Δυτικής Αττικής (Μέγαρα) και Αττικής (Χαλάνδρι). 

Ως εκ τούτου, από το Σεπτέμβριο του 2006 λειτουργούν συνολικά 56 

ΚΕΕ, καλύπτοντας πλέον ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Σύμφωνα με 

στοιχεία της ΓΓΕΕ, κατά την περίοδο 2003-2004 εκπαιδεύτηκαν - 

επιμορφώθηκαν 36.513 πολίτες, κατά την περίοδο 2004-2005 ο αριθμός αυτός 

ανήλθε στους 66.687 πολίτες (ποσοστιαία αύξηση 82,6%), ενώ την περίοδο 

2005-2006 συμμετείχαν σε προγράμματα των ΚΕΕ 69.261 πολίτες 

(ποσοστιαία μεταβολή 3,86%).  

 

 

3.2 Οργάνωση και Λειτουργία των ΚΕΕ 

 

Τα ΚΕΕ υπάγονται στη ΓΓΕΕ, που αποτελεί τον εθνικό επιτελικό 

φορέα, ο οποίος συγκροτεί δομές και σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει 

προγράμματα και δράσεις στον τομέα της διά βίου μάθησης, ενώ η λειτουργία 

τους υποστηρίζεται από το ΙΔΕΚΕ, (ΝΠΙΔ, υπαγόμενο στη ΓΓΕΕ), το οποίο 

σύμφωνα με το Νόμο 2909/2001 «…έχει ως κύρια αποστολή την τεχνολογική 

και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της ΓΓΕΕ και την 

υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη διά βίου μάθηση». Για την επίτευξη 

του βασικού αυτού σκοπού: α) εξασφαλίζει την υλικοτεχνική και επιστημονική 

υποδομή καθώς και τη διάδοση του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού, 

β) επιδιώκει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών πολυμέσων και 

εκπαιδευτικού λογισμικού, και γ) εφαρμόζει ειδικά ερευνητικά και 

επιμορφωτικά προγράμματα για κάθε κατηγορία  ενηλίκων.  
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Το έργο «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» εντάσσεται στο ΕΠΕΑEΚ II 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 

1.1.2) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ κατά 75%. Η 

κοινοτική χρηματοδότηση αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα για τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΚΕΕ. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε σε 

άλλο σημείο της εργασίας, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με 

τους «συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών 

συστημάτων» (COM 2001: 59), προβλέπει την ανάπτυξη τοπικών μαθησιακών 

κέντρων, τα οποία οφείλουν να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Προσβασιμότητα 

• Μεγάλο φάσμα ομάδων στόχων  

• Χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Ανάπτυξη δικτύων μάθησης  

• Χρήση σχολικών χώρων και υποδομών 

• Προσφορά διαφορετικών κύκλων μαθημάτων 

• Ανάπτυξη των νέων βασικών δεξιοτήτων (δεξιότητες 

τεχνολογίας και πληροφοριών, ξένες γλώσσες, τεχνολογική 

παιδεία, επιχειρηματικό πνεύμα, και κοινωνικές δεξιότητες 

Η ίδρυση συνεπώς των ΚΕΕ, αποτελεί προσπάθεια της ελληνικής 

πολιτείας να ευθυγραμμίσει την εκπαιδευτική πολιτική στη ΣΕΚ με τις 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους στόχους της Λισσαβόνας, 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας των 

ΚΕΕ, προσδίδουν μια νέα δυναμική στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Τα ΚΕΕ αποτελούν το συντονιστικό 

φορέα σε επίπεδο νομού για την ανάπτυξη των προγραμμάτων και τη 

συνεργασία με τοπικούς φορείς, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν δράσεις εκτός 

της έδρας τους, σε κάθε περιοχή του νομού που υπάρχει ενδιαφέρον από 

ενηλίκους για μάθηση.  

Με δεδομένο ότι θεμελιώδες στοιχείο της λογικής-πρακτικής της διά 

βίου μάθησης είναι οι υπηρεσίες να παρέχονται κοντά στον τόπο κατοικίας ή 

στον τόπο εργασίας των πολιτών, η ΓΓΕΕ συγκροτεί «Δίκτυο Διά Βίου 

Εκπαίδευσης- Επιμόρφωσης Ενηλίκων», το οποίο καλύπτει όλη την 
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Επικράτεια και στο οποίο μπορεί να ενταχθεί κάθε Δήμος και κάθε Κοινότητα. 

Προϋπόθεση ένταξης στο Δίκτυο είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένου χώρου 

για την παροχή υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης-επιμόρφωσης και ο ορισμός 

αρμόδιου στελέχους του Δήμου για την εκπαίδευση-επιμόρφωση των 

ενηλίκων πολιτών.  

Η εκπαιδευτική λειτουργία πραγματοποιείται σε δύο περιόδους: Α΄ 

περίοδος από Σεπτέμβριο μέχρι Ιανουάριο και Β΄ περίοδος από Φεβρουάριο 

μέχρι Ιούνιο. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κέντρων 

προωθείται η δικτυακή οργάνωσή τους, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή 

εμπειριών, διαδικασιών, μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών υλικών.  

Κάθε τμήμα μάθησης στην πόλη έδρα του ΚΕΕ πραγματοποιεί κατ’ 

ελάχιστο 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις την εβδομάδα διάρκειας τουλάχιστον 2 

ωρών η κάθε μία. Σε τμήματα της περιφέρειας (εκτός δηλ. της πόλης-έδρας 

του ΚΕΕ) πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις την 

εβδομάδα διάρκειας 3 ωρών η κάθε μία.  

Σε κάθε τμήμα ο αριθμός των εκπαιδευομένων δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 20 ατόμων. Ο αριθμός των 

εκπαιδευόμενων σε τμήματα πληροφορικής εξαρτάται από τον αριθμό των 

Η/Υ του αξιοποιούμενου εργαστηρίου πληροφορικής και σε κάθε περίπτωση 

δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο των υφιστάμενων μονάδων Η/Υ (2 άτομα 

ανά Η/Υ). Τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (Τσιγγάνοι, 

Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες - Παλιννοστούντες 

- Πρόσφυγες) μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία τους με την εγγραφή 

τουλάχιστον 10 ατόμων, και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 18 άτομα. Σε 

νομούς, που υπάρχουν φυλακές, τα ΚΕΕ παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

στους κρατουμένους, μέσα στους χώρους των φυλακών και με τη συνεργασία 

της Διεύθυνσής τους.  

 

 

3.3 Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι των Προγραμμάτων των ΚΕΕ 

 

Σκοπός των προγραμμάτων που προσφέρονται στα ΚΕΕ είναι η 

απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων, αλλά και η αναβάθμιση και 

επικαιροποίηση ήδη υπαρχουσών, ώστε να εξασφαλισθούν καλύτερες 
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προϋποθέσεις ισότητας ευκαιριών και ένταξης των εκπαιδευομένων στην 

αγορά εργασίας, μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και διαμόρφωση 

στάσης ενεργού πολίτη μέσα από την απόκτηση και αναβάθμιση βασικών 

κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Σε επίπεδο γενικής στοχοθεσίας, η λειτουργία των ΚΕΕ αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, τη δημιουργία θετικής 

στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης 

στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές 

απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου 

δράσης των ενηλίκων πολιτών και στη  σύνδεση ή επανασύνδεση με την 

εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων πολιτών. Επιπλέον  συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της 

επαγγελματικής εξέλιξης, συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της 

πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές 

και πολιτιστικές ευκαιρίες.  Προωθούν την δημιουργική αξιοποίηση του 

ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού, την αναβάθμιση των συνθηκών 

εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού και την  υποστήριξη των φυλακισμένων για την ομαλή επανένταξή 

τους. 

Για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων τα προγράμματα που 

λειτουργούν στα ΚΕΕ αφορούν στην: 

• κατάκτηση δεξιοτήτων γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, 

αναζήτησης πληροφορίας, διευκόλυνσης συναλλαγών και 

υπολογισμών, ενεργητικής συμμετοχής (γραμματισμός – 

αριθμητισμός) 

• εξοικείωση και χρήση με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας 

και της επικοινωνίας 

• ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

• παροχή κατάλληλων γνώσεων στους γονείς ώστε να 

υποστηρίζουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην μαθησιακή 

διαδικασία. 
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3.4 Θεματικές Περιοχές & Θεματικά Πεδία Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων των ΚΕΕ  

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΕΕ απευθύνονται σε όλους τους 

ενηλίκους της χώρας, ενώ ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται 

στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική 

Μειονότητα, Μετανάστες - Παλιννοστούντες – Πρόσφυγες). Εκτός από τα 

γενικά προγράμματα που προσφέρονται συνολικά σε όλα τα ΚΕΕ, υπάρχουν 

και ειδικά προγράμματα που προσφέρονται σε κάθε ΚΕΕ, ανάλογα με τις 

ανάγκες της κάθε περιοχής. Οι θεματικές περιοχές στις οποίες προσφέρονται 

προγράμματα είναι οι εξής: 

• χώρος εργασίας 

• δημόσιες υπηρεσίες 

• δικαιώματα του πολίτη 

• δικαιώματα του εργαζόμενου 

• οικογένεια 

• τοπική κοινωνία 

• ελεύθερος χρόνος 

• πολιτισμός 

• νέες τεχνολογίες 

Τα θεματικά πεδία στα οποία προσφέρονται προγράμματα, 

εναρμονίζονται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων από όλους τους πολίτες της ΕΕ, ορίζοντας ως 

βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην κοινωνία και στην 

οικονομία της γνώσης, τον γραμματικό αλφαβητισμό (ανάγνωση, γραφή και 

αριθμητική), τις δεξιότητες οι οποίες σχετίζονται με την πληροφορική, τις 

ξένες γλώσσες, την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, καθώς και τις 

κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες το άτομο πρέπει να κατέχει ώστε να μπορεί 

αντεπεξέρχεται σε προβλήματα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής 

(επικοινωνία, συναλλαγές, συνεργασίες, ανάληψη πρωτοβουλιών, συμμετοχή, 

κ.ά.). Ειδικότερα, τα επιμέρους γνωστικά πεδία των προσφερόμενων από τα 

ΚΕΕ προγραμμάτων είναι τα ακόλουθα: 

• Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία 
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• Ευρωπαϊκές Γλώσσες και Ευρωπαϊκή Ιστορία 

• Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών και Στατιστικής 

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

• Οικονομία και Επιχειρήσεις 

• Ενεργός Πολίτης: Δικαιώματα, Υποχρεώσεις, Διαχείριση 

Νοικοκυριού 

• Πολιτισμός, Τέχνες και Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου 

• Ειδικά Προγράμματα Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων 

Πληθυσμού.  

Τα Προγράμματα διάρκειας μεγαλύτερης των 75 και μικρότερης ή ίσης 

των 250 ωρών, χαρακτηρίζονται ως «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης», 

και είναι τα παρακάτω:  

• Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών, διάρκειας ενός 

εκπαιδευτικού έτους, 250 ώρες  

• Οικονομία-Διοίκηση-Επιχειρήσεις, διάρκειας ενός εκπαιδευτικού έτους, 

250 ώρες  

• Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, διάρκειας 

125 ωρών  

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, διάρκειας 125 

ωρών  

• Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών, διάρκειας 125 ωρών  

Η ολοκλήρωση κάθε τμήματος μάθησης οδηγεί σύμφωνα με το άρθρο 

5 του νόμου 3369/6-7-05 σε «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» (για πρόγραμμα 

διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 75 ωρών) και «Πιστοποιητικό Διά Βίου 

Εκπαίδευσης» (για πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης των 75 και μικρότερης 

ή ίσης των 250 ωρών).   
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3.5 ΚΕΕΕΝΑΠ (www.keeenap.gr/keeenap) 

 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκή Επιτροπής, τα τοπικά 

κέντρα μάθησης πρέπει να προσπαθήσουν να αυξήσουν την προσβασιμότητά 

τους, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών (COM 2001: 59). Σε αυτό το 

πλαίσιο, τα ΚΕΕ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εξ’ αποστάσεως, 

στοχεύοντας σε εκείνο τον πληθυσμό που αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να 

ακολουθήσει την παραδοσιακή οδό και να παρακολουθήσει δια ζώσης 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες.   

Ως εκ τούτου, το 2006 τέθηκε σε (πειραματική προς το παρόν) 

λειτουργία το «Κέντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από 

Απόσταση» (ΚΕΕΕΝΑΠ). Βασικός σκοπός του ΚΕΕΕΝΑΠ είναι η 

δυνατότητα συμμετοχής των ενηλίκων πολιτών της χώρας που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα χρόνου, όπως οι εργαζόμενοι, οι γονείς, οι κάτοικοι 

απομακρυσμένων περιοχών κ.λπ. σε Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΕΕΝΑΠ εμπλουτίζει το παραδοσιακό μοντέλο 

εκπαίδευσης (διά ζώσης) αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της πληροφορικής και 

των επικοινωνιών.  

 Η γνωστοποίηση της έναρξης νέων προγραμμάτων γίνεται μέσω των 

ΚΕΕ, των ΜΜΕ και των ιστοσελίδων της ΓΓΕΕ και του ΙΔΕΚΕ και του 

ΚΕΕΕΝΑΠ (www.keeenap.gr/keeenap). Οι αιτήσεις ένταξης στα 

προγράμματα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ η επιλογή και κατάταξη των 

εκπαιδευομένων γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση.  

Τα Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από απόσταση που 

υποστηρίζονται από το ΚΕΕΕΝΑΠ, υλοποιούνται στις έδρες των περιφερειών 

και είναι τα ακόλουθα:  

• Τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών, διάρκειας ενός 

εκπαιδευτικού έτους, 250 ώρες  

• Οικονομία – Διοίκηση – Επιχειρήσεις, διάρκειας ενός εκπαιδευτικού 

έτους, 250 ώρες  

• Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, διάρκειας 100 ωρών  

Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία κάποιο Πρόγραμμα Διά Βίου 

Εκπαίδευσης, αποκτούν «Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης». 
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4. ΕΡΕΥΝΑ 

 

4.1 Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

4.1.1 Οριοθέτηση του προβλήματος 

 

Η εμφάνιση νέων τάσεων και σχέσεων ανθρώπινου, γνωστικού, 

οικονομικού και κοινωνικού κεφαλαίου, οι οποίες παρατηρούνται από τη 

δεκαετία του 1990 στα θεσμικά κείμενα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ανάγουν την ανάπτυξη της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης σε διακύβευμα για τις εθνικές πολιτικές των κρατών-μελών. Ως εκ 

τούτου, η ΣΕΚ, υπό την ευρύτερη προοπτική της διά βίου εκπαίδευσης, έχει 

υπεισέλθει στην ατζέντα των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, 

ενεργοποιώντας την εντατική συγκρότηση δομών ΣΕΚ και επιδιώκοντας την 

αύξηση της συμμετοχής των ενήλικων πολιτών σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες.  

Επιδιώκοντας την καλλιέργεια μαθησιακής κουλτούρας στους πολίτες 

για την πραγμάτωση της «κοινωνίας της γνώσης» σε συμβολικό επίπεδο, και 

την κατάκτηση ποσοτικών στόχων για κατίσχυση της οικονομικής 

ανταγωνιστικότητας, αναδύονται κοινά σχήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, 

όπως η διεύρυνση των μαθησιακών ευκαιριών στα άτομα, η παροχή βασικών 

δεξιοτήτων σε άτομα τα οποία δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση, η 

αναγνώριση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, η ανάπτυξη συνεργασιών με 

κοινωνικούς εταίρους και η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.  

Η Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική αδυνατώντας να παρακολουθήσει 

τους ρυθμούς μετασχηματισμού και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών πολιτικών 

των λοιπών κρατών-μελών στο χώρο της ΣΕΚ, βρέθηκε σε δυσμενή θέση, 

κατέχοντας την τελευταία θέση μεταξύ των 15 μελών και των 10 υπό ένταξη 

χωρών, στη συμμετοχή ατόμων 25-64 ετών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Ειδικότερα, το 2002, όπως έχουμε αναφέρει, το ποσοστό συμμετοχής των 

κρίσιμων ηλικιών ανήλθε στο 1,1% τη στιγμή που ο μέσος όρος για τις 25 

χώρες ήταν 7,2% (πηγή Eurostat, βλ. πιν.1), γεγονός που επέφερε την ανάγκη 

συστηματοποίησης της διά βίου εκπαίδευσης.  
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Ως απόρροια της ανάγκης λήψης άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και της επίτευξης του στόχου 

της Λισσαβόνας, ο οποίος προβλέπει ότι ο μέσος όρος συμμετοχής στη Διά 

Βίου Μάθηση και Κατάρτιση έως το 2010, οφείλει να αντιστοιχεί στο 12,5 % 

της κρίσιμης ηλικιακής ομάδας 25- 64, ανέκυψε η θεσμοθέτηση των ΚΕΕ. Η 

συμβολή τους προς την κατεύθυνση αυτή αντικατοπτρίζεται στον εντυπωσιακό 

αριθμό των 69.261  εκπαιδευομένων κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2005 – 

Μαΐου 2006, γεγονός το οποίο συνέδρασε στην άνοδο του δείκτη συμμετοχής 

σε δραστηριότητες ΔΒΕ σε 1,9% το 2005 (25η  χώρα ανάμεσα σε 27 κράτη-

μέλη μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και Ρουμανίας, πηγή Eurostat). 

Υπό το φως των παραπάνω στοιχείων και ελλείψει εμπειρικών ερευνών 

συναφών με το διερευνώμενο θέμα, κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο, ο 

νεοσυσταθείς θεσμός των ΚΕΕ να αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας 

μελέτης, ώστε να αποτυπωθούν οι παράγοντες και οι διαδικασίες που διέπουν 

τη λειτουργία του.  

Θεωρώντας τη δραστηριότητα των ΚΕΕ κομβική για την προώθηση 

της ΣΕΚ στη χώρα μας, ευελπιστούμε ότι τα ευρήματα που θα προκύψουν από 

το εγχείρημα αυτό, θα φωτίσουν εκφάνσεις της λειτουργίας του θεσμού, για 

την πληρέστερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών και θα 

οδηγήσουν στην διατύπωση προτάσεων που θα συμβάλουν σε περαιτέρω 

ανάπτυξή του. 

 

 

4.1.2 Σκοπός της έρευνας 

 

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να περιγράψει τη δράση και τη 

διαφαινόμενη προοπτική των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) ως 

θεσμού Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΣΕΚ). Το ερευνητικό 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συστηματική καταγραφή της λειτουργίας του 

θεσμού των ΚΕΕ και της αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου έργου, 

αποσκοπώντας στην αποτίμηση της παρούσας κατάστασης, τον προσδιορισμό 

της προοπτικής τους και τη διατύπωση κρίσεων και προτάσεων.  Επιπρόσθετα, 

διερευνάται η συμβολή και η σημασία τους στην ανάπτυξη και προώθηση του 
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θεσμού της ΣΕΚ στην Ελλάδα και ειδικότερα, η συνεισφορά τους στις τοπικές 

κοινότητες όπου δραστηριοποιούνται. 

Ως συνθήκη ικανή να σκιαγραφήσει σε βάθος και με ευέλικτο τρόπο τη 

φυσική ροή των γεγονότων, προκρίθηκε η διερευνητική-περιγραφική 

προσέγγιση. Η παρατήρηση και η καταγραφή των φαινομένων στο φυσικό 

τους περιβάλλον επιχειρεί να αποτυπώσει με τρόπο συστηματικό τις 

επικρατούσες πρακτικές, πεποιθήσεις και στάσεις, και να σκιαγραφήσει τις 

υπάρχουσες συνθήκες και σχέσεις, τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη 

και τις τάσεις που αναπτύσσονται αναφορικά με το θεσμό των ΚΕΕ.  Η έρευνα 

στα ΚΕΕ αποτελεί μια δομημένη προσπάθεια να συλλεχθούν και να 

αξιολογηθούν δεδομένα γύρω από το θεσμό, ώστε να καταστεί δυνατή η 

αποτύπωση των διάφορων εκφάνσεων του, ο εντοπισμός πιθανών σχέσεων 

μεταξύ των φαινομένων και η καταγραφή τάσεων, απεικονίζοντας όσο το 

δυνατόν πληρέστερα την παρούσα κατάστασή του και προδιαγράφοντας την 

μελλοντική προοπτική του (Cohen & Manion, 1994: 101-102, 

Παρασκευόπουλος, 1993α:125, 132, 142-144, Verma & Mallick, 2004:162-

165).  

 

 

4.1.3 Ερευνητικοί Στόχοι & Υποθέσεις  

 

Στο πλαίσιο της συστηματοποίησης και συγκεκριμενοποίησης του 

ερευνητικού σκοπού, κρίνεται σκόπιμη η αναλυτική παρουσίαση των στόχων 

που τέθηκαν και των ερευνητικών υποθέσεων που διατυπώθηκαν για τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Ειδικότερα, οι ερευνητικοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: 

1) Να αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση αναφορικά με την 

ελκυστικότητα των υποδομών, των διδακτικών μεθόδων σε εφαρμογή 

και των περιεχομένων των προγραμμάτων. 

2) Να προσδιοριστεί ο βαθμός επαγγελματισμού στη στελέχωση, 

οργάνωση και λειτουργία των κέντρων.  

3) Να καταγραφεί το προφίλ των εκπαιδευομένων και οι 

παράγοντες συμμετοχής τους σε προγράμματα των ΚΕΕ, και να 

διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται διευκόλυνση της 
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πρόσβασης σε ευκαιρίες για μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών 

στην εκπαίδευση. 

4) Να καταγραφούν οι συνεργασίες που αναπτύσσονται με 

τοπικούς φορείς και να διερευνηθεί η σχέση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με την τοπική ανάπτυξη και την προώθηση της 

κοινωνικής συνοχής. 

5) Να διερευνηθεί η επίδραση της εξωγενούς χρηματοδότησης 

(από ευρωπαϊκούς πόρους) στη λειτουργία των ΚΕΕ και να 

διασαφηνιστεί αν υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχεια της δράσης τους 

μετά το πέρας της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. 

6) Να εντοπιστεί το συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς και οι 

αδυναμίες των ΚΕΕ και να καταγραφούν οι απόψεις και προτάσεις 

στελεχών και εκπαιδευτών αναφορικά με τη βελτίωση της οργάνωσης 

και λειτουργίας των κέντρων και την προοπτική αυτών.  

Οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν προς έλεγχο, οι οποίες 

επιμερίζονται σε περαιτέρω διερευνητικά ερωτήματα, συνιστώντας τους 

λειτουργικούς ορισμούς των μεταβλητών και καθορίζοντας τους άξονες γύρω 

από τους οποίους δομούνται οι ερευνητικές ενέργειες και διαδικασίες 

(Παρασκευόπουλος, 1993α:84-93, είναι οι εξής: 

1. Ως θεσμός που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, τα ΚΕΕ δημιουργούν και παρέχουν πλούσιο και ελκυστικό μαθησιακό 

περιβάλλον, το οποίο προάγει την καλλιέργεια μαθησιακής κουλτούρας στους 

εκπαιδευόμενους. 

• Ποια μέσα και διαδικασίες ακολουθούνται, ώστε να αυξηθεί η 

ελκυστικότητα της εκπαίδευσης και να καλλιεργηθεί θετική στάση 

προς τη μάθηση; 

• Ποιες καινοτόμες προσεγγίσεις και μέθοδοι διδασκαλίας και 

μάθησης βρίσκονται σε εφαρμογή; 

• Πώς οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εναρμονίζονται προς τις 

ανάγκες των εκπαιδευόμενων και της τοπικής κοινότητας;  

• Με ποιον τρόπο η παρεχόμενη εκπαίδευση κατορθώνει να 

ανταποκριθεί στην πολυμορφία των ενδιαφερόντων, των ηλικιακών 
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ομάδων, του μορφωτικού επιπέδου και των προσωπικών γνωρισμάτων 

των συμμετεχόντων;  

2. Τα ΚΕΕ, ως τοπικά κέντρα μάθησης καθιστούν την εκπαίδευση 

προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα σε ομάδες που είναι 

αποκλεισμένες λόγω απόστασης, συγκοινωνίας ή κοινωνικών και πολιτισμικών 

φραγμών.  

• Πώς επιτυγχάνεται η αύξηση της προσβασιμότητας για όλους 

τους πολίτες; 

• Ποιες ομάδες στόχοι ωφελούνται από τη δράση τους; 

• Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται ώστε να απευθυνθούν σε 

ευρύτερες κοινωνικές ομάδες; 

• Με ποιους τρόπους δραστηριοποιούνται στους τομείς της 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας; 

3. Προτεραιότητα και μείζον διακύβευμα της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

των θεσμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, είναι η ανάπτυξη βασικών 

δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ποια είναι η συμβολή των ΚΕΕ στη δημιουργία ενός 

κατώτερου βασικού γνωστικού επιπέδου όλων των πολιτών, 

απαραίτητου για να παραμείνουν λειτουργικοί σε προσωπική, 

κοινωνική και επαγγελματική ζωή, μέσα σε ένα περιβάλλον 

καινοφανών και αδιάλειπτων αλλαγών; 

• Πώς συμβάλλουν οι παρεμβάσεις στην προώθηση των ίσων 

ευκαιριών για όλους;  

• Πώς επιτυγχάνεται η προσέγγιση ατόμων που εγκατέλειψαν το 

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ολοκλήρωσαν τη βασική 

εκπαίδευση; 

4. Η επένδυση στην εκπαίδευση συνοδεύεται από επαγγελματισμό στη 

στελέχωση, την  οργάνωση και τη λειτουργία των ΚΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα. 

• Ποια είναι η επιστημονική κατάρτιση και η σχέση των 

εκπαιδευτών και των στελεχών με την Εκπαίδευση Ενηλίκων; 
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• Πώς υποστηρίζεται επιστημονικά το προσωπικό, ώστε να 

ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων; 

Πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια; 

• Πώς διασφαλίζεται η δέσμευση και η αποτελεσματικότητα του 

προσωπικού στο έργο του; 

• Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, η οποία να ικανοποιεί τις 

ανάγκες του εκάστοτε Κέντρου και να διασφαλίζει τη συνέχεια στη 

δράση του; 

5. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να συνδράμουν στην τοπική 

ανάπτυξη και ευημερία, τα ΚΕΕ συνάπτουν συνεργασίες  με κοινωνικούς 

εταίρους. 

• Ποιες θεωρούνται αποδοτικές συνεργασίες; 

• Πώς συμβάλλουν στην στήριξη και προώθηση του έργου τους; 

• Ποια είναι τα οφέλη και τα μειονεκτήματα που επιφέρει η 

εμπλοκή κοινωνικών εταίρων; 

• Υπάρχει συσχέτιση των προγραμμάτων με την επαγγελματική 

και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής;  

• Πώς η δράση των ΚΕΕ επιδρά ενδυναμωτικά στην ανάπτυξη 

των τοπικών κοινωνιών και την κοινωνική συνοχή;  

Με βάση τις παραπάνω υποθέσεις και ερωτήματα, επιδιώκεται η 

σκιαγράφηση της δράσης των ΚΕΕ και η αποτίμηση της συμβολής τους στην 

προώθηση και ανάπτυξη της ΣΕΚ στην ελληνική κοινωνία. Επιπρόσθετα, τα 

ευρήματα της έρευνας συνιστούν τη βάση για να γίνουν εκτιμήσεις αναφορικά 

με τις διαφαινόμενες τάσεις και την προοπτική των ΚΕΕ, και τη διατύπωση 

προτάσεων που αισιοδοξούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

 

 

4.1.4 Μελέτη Περίπτωσης 

 

Υπό το φως της εκπλήρωσης των στόχων της έρευνας, η μεθοδολογική 

προσέγγιση που υιοθετήθηκε  είναι η μελέτη περίπτωσης. Το συγκριτικό 

πλεονέκτημα της μελέτης περίπτωσης εντοπίζεται στην ευελιξία που 
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προσφέρει στον ερευνητή, ώστε να διερευνήσει  σε βάθος τις αλληλεπιδρώσες 

διαδικασίες και να αναλύσει συστηματικά τα πολυσχιδή φαινόμενα που 

συνθέτουν τον κύκλο ζωής ενός οργανισμού.  Μέσα από συστηματική 

ανάλυση και εξελικτική περιγραφή των παραγόντων και διαδικασιών που 

διέπουν τον υπό εξέταση θεσμό, επιχειρείται η κατανόησή του σε σχέση με το 

περιβάλλον του, ανιχνεύοντας πιθανές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε γεγονότα 

και καταστάσεις. Η επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επιδιώκει 

να αποκαλύψει τρόπους με τους οποίους τα γεγονότα ή οι καταστάσεις 

συμπράττουν για να δημιουργήσουν συγκεκριμένες μορφές αποτελεσμάτων, 

προκειμένου να γίνουν γενικεύσεις σχετικά με τον ευρύτερο πληθυσμό στον 

οποίο ανήκει η μονάδα (Cohen & Manion, 1994:153, Παρασκευόπουλος, 

1993α:29, Verma & Mallick, 2004:168-170, 228-231).  

Πραγματοποιήθηκαν τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η περιγραφή, σύγκριση, αντιπαράθεση, ταξινόμηση, ανάλυση 

και ερμηνεία των δεδομένων που συγκροτούν το πεδίο της έρευνας (Cohen & 

Manion, 1994:101). Συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα Κέντρα Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων τα οποία λειτουργούν στους Νομούς Θεσσαλονίκης (Επανομής 

Θεσσαλονίκης), Ημαθίας και Ροδόπης. Η επιλογή των τριών Κέντρων 

πραγματοποιήθηκε με κριτήριο το βαθμό αστικότητας, καθώς και την 

κοινωνική σύνθεση της περιοχής, ώστε να υπάρχει επαρκής αντιπροσώπευση 

σημαντικών κοινωνικο-οικονομικών γνωρισμάτων της ελληνικής επικράτειας, 

τα οποία είναι δυνατό να επηρεάζουν τη φύση των δραστηριοτήτων των ΚΕΕ.  

Αναλυτικότερα, το ΚΕΕ Ροδόπης επιλέχθηκε λόγω της λειτουργίας του 

σε έναν νομό με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, καθώς στη σύνθεσή του 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μειονοτικών πληθυσμών. Σύμφωνα με την 

απογραφή του 2001 (ΕΣΥΕ), ο πληθυσμός του Ν. Ροδόπης ανέρχεται σε 

111.237 κατοίκους εκ των οποίων περίπου το 50% (περίπου 55.000) είναι 

μουσουλμάνοι. Ενώ το μέσο πανελλαδικό ποσοστό των Ελλήνων που δεν 

ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση δεν ξεπερνάει το 57%, 

στη Θράκη φθάνει κατά μέσο όρο στο 72%, με ιδιαίτερη απόκλιση στο Ν. 

Ροδόπης, στον οποίο οι 8 στους 10 κατοίκους δεν έχουν απολυτήριο 

γυμνασίου (Μαλκίδης, 2002). Η σημαντική αυτή εκπαιδευτική και μορφωτική 

διαφοροποίηση οφείλεται στην εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή των 

μουσουλμανικών μειονοτήτων στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση, γεγονός το οποίο συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση για ένα θεσμό όπως 

το ΚΕΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.   

Αναφορικά τέλος, με τα ΚΕΕ Επανομής-Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, η 

επιλογή τους εδράστηκε στο βαθμό αστικότητας των περιοχών όπου 

δραστηριοποιούνται. Ειδικότερα, το ΚΕΕ Επανομής-Θεσσαλονίκης λειτουργεί 

σε ένα νομό με αστικό πληθυσμό, ενώ το ΚΕΕ Ημαθίας σε μια περιοχή στην 

οποία το 35,5% των κατοίκων είναι αγρότες. Σύμφωνα με την απογραφή του 

2001 (ΕΣΥΕ), ο Ν. Θεσσαλονίκης έχει πληθυσμό 1.084.001 κατοίκους εκ των 

οποίων μόλις το 6,3% (67.956 κάτοικοι) είναι αγροτικός, σε αντιδιαστολή με 

το Ν. Ημαθίας, ο οποίος έχει συνολικό πληθυσμό 142.471 κατοίκους εκ των 

οποίων το 35,5% (50.593) είναι αγρότες. 

 

 

4.1.5 Συνέντευξη 

 

Η συνθετότητα του υπό μελέτη φαινομένου σε συνάρτηση με το σκοπό 

και τη φύση της έρευνας, αποτέλεσαν τις παραμέτρους οι οποίες υπαγόρευσαν 

την εστίαση στη συλλογή εμπεριστατωμένων ποιοτικών δεδομένων. Ως εκ 

τούτου, προκρίθηκε η χρήση συνέντευξης έναντι άλλων μέσων συλλογής 

στοιχείων, ως το πλέον κατάλληλο μεθοδολογικό εργαλείο για να 

συγκεντρώσει με συστηματικό τρόπο εκτεταμένα ποιοτικά δεδομένα (Cohen & 

Manion, 1994:373-374, Verma & Mallick, 2004:245).  

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της συνέντευξης έναντι εναλλακτικών 

μεθόδων συλλογής δεδομένων, εντοπίζεται στην άμεση αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον συνεντευκτή, στον ερωτώμενο και στο πλαίσιο της 

συνέντευξης. Ως εκ τούτου, παρέχεται στον ερευνητή η απαιτούμενη ευελιξία, 

ώστε να διερευνήσει λεπτομερώς, σε βάθος και με αυξημένη εγκυρότητα, 

σημαντικές πτυχές του υπό μελέτη οργανισμού (Cohen & Manion, 1994:373-

374, Παρασκευόπουλος, 1993β:128-129, Verma & Mallick, 2004:245-255). 

Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, είχαν τη μορφή 

ημιδομημένων συνεντεύξεων, κινούμενες γύρω από ένα πλαίσιο συνέντευξης 

το οποίο περιλάμβανε τις βασικές και ένα σύνολο παραπληρωματικών 

ερωτήσεων, λειτουργώντας υπενθυμιστικά, ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη 
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όλων των προβλεπόμενων πλευρών του θέματος και να επιτευχθεί συνδυασμός 

ικανοποιητικής συνέπειας και ελεύθερης απάντησης από τον ερωτώμενο.  

 

 

4.1.5.1 Δειγματοληψία 

 

Κατόπιν χορήγησης άδειας διεξαγωγής της έρευνας από τη ΓΓΕΕ, 

υπήρξε τηλεφωνική επαφή με τους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης των τριών 

Κέντρων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τους στόχους της έρευνας και ζητήθηκε 

η συνεργασία τους. Στη συνέχεια ορίστηκαν οι ημέρες και ώρες των 

συνεντεύξεων, στις οποίες συμμετείχαν τα δύο στελέχη του κάθε κέντρου 

(Υπεύθυνος Εκπαίδευσης και Σύμβουλος Εκπαίδευσης) καθώς και δύο 

εκπαιδευτές ανά  κέντρο, οι οποίοι επιλέχθηκαν με απλή τυχαία δειγματοληψία 

από τον κατάλογο εκπαιδευτών του κάθε ΚΕΕ.  

Συγκεκριμένα, η κατανομή των εκπαιδευτών οι οποίοι συμμετείχαν 

στις συνεντεύξεις, ανά ειδικότητα, έχει ως εξής: δύο καθηγητές 

Πληροφορικής, δύο καθηγητές Ξένων Γλωσσών, ένας καθηγητής Οικονομίας, 

και ένας καθηγητής Φιλολογίας. Η εμφάνιση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων 

στο δείγμα, είναι αντιπροσωπευτική από την άποψη ότι οι τέσσερις αυτές 

ειδικότητες αποτελούν το 80% του συνόλου των ενεργών εκπαιδευτών των 

τριών ΚΕΕ (Παρασκευόπουλος, 1993β:16). Ειδικότερα σε σύνολο 170 

ενεργών εκπαιδευτών, 55 είναι καθηγητές πληροφορικής (ποσοστό 32%), 36 

είναι καθηγητές ξένων γλωσσών (ποσοστό 21%),  31 είναι φιλόλογοι και 

δάσκαλοι (ποσοστό 18%), ενώ 15 είναι καθηγητές οικονομίας (ποσοστό 9%) 

(πιν. 2).  
Πιν. 2 Κατανομή ειδικοτήτων εκπαιδευτών 

                                                                                                                  Πηγή ΓΓΕΕ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 36 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 55 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ & ΔΑΣΚΑΛΟΙ 31 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 15 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 14 
ΑΛΛΟ 19 
ΣΥΝΟΛΟ 170 
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4.1.5.2 Διαδικασία των συνεντεύξεων 

 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε από 23/1/2007 έως 

8/3/2007 στις εγκαταστάσεις των κατά τόπους ΚΕΕ. Οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν για τη φύση και το σκοπό της συνέντευξης και ως εκ τούτου 

δεν παρουσιάστηκε άρνηση συμμετοχής στη διαδικασία. Επιπρόσθετα, 

δόθηκαν διαβεβαιώσεις για εχεμύθεια και διασφάλιση της ανωνυμίας, και 

καταβλήθηκε προσπάθεια οι ερωτώμενοι να αισθανθούν άνετα, ώστε οι 

συνεντεύξεις να διεξαχθούν με φυσικότητα, σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και να εκμαιευτούν ειλικρινείς και πλήρεις απαντήσεις 

(Παρασκευόπουλος, 1993β:130-133, Verma & Mallick, 2004:249-254).  

Καθώς η αντίδραση των ερωτώμενων είναι σπάνια προβλέψιμη, 

απαιτήθηκε συχνά κατά την εξέλιξη των συνεντεύξεων, η ευρηματικότητα και 

ευελιξία του ερευνητή. Πιο συγκεκριμένα, απαιτήθηκε σε ορισμένες 

περιπτώσεις η  αλλαγή της σειράς και της διατύπωσης των ερωτήσεων, η 

παροχή διασαφηνίσεων και επεξηγήσεων και η προσθήκη νέων ερωτήσεων, 

επικεντρώνοντας ανάλογα τον ερωτώμενο, στα σημεία που μπορούσε να 

συνεισφέρει περισσότερο, ώστε να αποσπαστούν τα απαραίτητα δεδομένα για 

την εμπεριστατωμένη και σε βάθος διερεύνηση του υπό μελέτη θεσμού.  Ως εκ 

τούτου, η διαδικασία των συνεντεύξεων χαρακτηρίστηκε από επαρκή 

ανοιχτότητα, εφόσον το δομημένο πλαίσιο με προκαθορισμένη θεματολογία 

λειτούργησε μη δεσμευτικά, ως σημείο αναφοράς, ώστε να επιτευχθεί ανοιχτός 

διάλογος, παρέχοντας αλληλεπιδραστική δυναμική ανάμεσα στον ερευνητή, 

τον ερωτώμενο και το περιεχόμενο της συνέντευξης, διασφαλίζοντας την 

απρόσκοπτη έκφραση απόψεων και πεποιθήσεων και επιτυγχάνοντας να 

εκμαιεύσει περιεκτικές, αυθόρμητες και συχνά, μη αναμενόμενες απαντήσεις 

(Cohen & Manion, 1994:373-374, Verma & Mallick, 2004:245-255). 

Οι δώδεκα συνολικά συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, η διάρκεια 

των οποίων κυμάνθηκε από μία ώρα και ένα τέταρτο έως μία ώρα και σαράντα 

λεπτά, ηχογραφήθηκαν με τη συγκατάθεση των ερωτώμενων. Κατά αυτόν τον 

τρόπο, δόθηκε η δυνατότητα στον ερευνητή να επικεντρώσει στη διαδικασία 

της συνέντευξης, παρατηρώντας παράλληλα τη γλώσσα του σώματος και τις 

εκφράσεις του προσώπου των ερωτώμενων, οι οποίες αποτέλεσαν πολύτιμη 

πηγή ερεθισμάτων για τη διαμόρφωση της επόμενης ερώτησης. Επίσης, η 
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καταγραφή της χροιάς και της έντασης της φωνής απέδωσε επιπρόσθετα 

ποιοτικά δεδομένα. Όπως τεκμηριώνεται και από τη σχετική βιβλιογραφία, δεν 

παρατηρήθηκε περιορισμός του αυθορμητισμού και αναστολή των 

απαντήσεων, από την παρουσία του κασετοφώνου (Verma & Mallick, 

2004:249-254). 

 

4.1.5.3 Σχέδιο συνέντευξης 

 

Οι συνεντεύξεις δομήθηκαν γύρω από ένα ερευνητικό εργαλείο, το 

οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, επιμερισμένο σε έξι 

άξονες-θέματα κατά αντιστοιχία με τους ερευνητικούς στόχους. Συγκεκριμένα, 

για να διασφαλιστεί η «αντιπροσωπευτικού περιεχομένου» εγκυρότητα, κατά 

τη δόμηση του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε η   παρακάτω διαδικασία:  

α) Επισκόπηση της βιβλιογραφίας  (Κόκκος, 2005, Jarvis 2003, 

Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002, Καψάλης & Παπασταμάτης, 2006, Rogers, 

1999, Σαΐτης, 2005, Craft, 2000, Cross, 1981, Knowles, 1980, Kolb et al, 1995, 

Longworth, 2003, Merriam & Brockett, 1997) και Ευρωπαϊκών κειμένων 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Υπόμνημα για τη διά βίου μάθηση, 

2000, Η πραγμάτωση μιας Ευρωπαϊκής περιοχής διά βίου μάθησης, 2001, 

Developing local learning centres and learning partnerships as part of Member 

States' targets for reaching the Lisbon goals in the field of education and 

training: A study of the current situation, 2005), αναφορικά με τις 

προτεραιότητες και τις αρχές της διά βίου μάθησης, και τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούν οι δομές που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.   

β) Μελέτη σχετικής με τη σύνταξη ερευνητικών ερωτηματολογίων 

βιβλιογραφίας (Cohen & Manion, 1994:373-394, Παρασκευόπουλος, 

1993β:98-127, Verma & Mallick, 2004:235-255, Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 

2001:141-155). 

γ) Διεξαγωγή πιλοτικής (ελεύθερης) συζήτησης με τον Υπεύθυνο 

Εκπαίδευσης του ΚΕΕ Ροδόπης, η οποία υποβοήθησε τη διαμόρφωση 

σαφέστερης εικόνας των παραμέτρων του κεντρικού θέματος και τον 

αναλυτικό προσδιορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών για να 

διαφωτιστούν πληρέστερα όλες οι πλευρές του.  
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δ) Προσδιορισμός με βάση τις ερευνητικές υποθέσεις και τα 

διερευνητικά ερωτήματα, των μεταβλητών, οι οποίες στη συνέχεια 

συστοιχίστηκαν σε θεματικούς άξονες ανάλογους προς τους στόχους της 

έρευνας. 

ε) Καθορισμός των συγκεκριμένων πληροφοριών που απαιτούνται για 

καθέναν από τους επιμέρους θεματικούς άξονες, για να διασφαλιστεί η πλήρης 

και εξαντλητική κάλυψη του θέματος. 

στ) Σύνταξη των ερωτήσεων, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις προς 

μέτρηση μεταβλητές και να εξασφαλίσουν τη συλλογή των απαιτούμενων 

πληροφοριών.  

ζ) Επαναδιατύπωση κάποιων ερωτήσεων ύστερα από συζήτηση με τους 

επιβλέποντες καθηγητές. 

 

 

4.1.5.4 Είδη ερωτήσεων  

 

Καθώς η φύση του διερευνώμενου ζητήματος προϋποθέτει μεγάλο 

βαθμό ευελιξίας, ώστε να δοθεί δυνατότητα σε βάθος διερεύνησης των 

παραμέτρων που συνθέτουν τον κύκλο ζωής του θεσμού και της 

αλληλόδρασής τους, το είδος των ερωτήσεων που επιλέχτηκε για τη δόμηση 

του ερευνητικού εργαλείου είναι οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις.  

Παρά την πανθομολογούμενη δυσκολία κωδικοποίησης των 

πληροφοριών, οι ανοιχτές ερωτήσεις ενθαρρύνουν τη συνεργασία και βοηθούν 

στη δημιουργία επαφής, επιτρέποντας στον ερευνητή να κάνει σωστότερη 

εκτίμηση αυτού που πιστεύει ο ερωτώμενος και να διευκρινίσει πιθανές 

παρανοήσεις (Cohen & Manion, 1994:381-382, Παρασκευόπουλος, 

1993β:100-101, Verma & Mallick, 2004:239-240). Ως εκ τούτου, οι 

ερωτώμενοι είχαν απεριόριστο βαθμό ελευθερίας στη διατύπωση των 

απαντήσεών τους, εκθέτοντας τα γεγονότα και τις απόψεις τους σε ρέοντα 

λόγο, γεγονός που επέτρεψε την εμφάνιση απρόβλεπτων και μη αναμενόμενων 

απαντήσεων, οι οποίες ανέδειξαν πλευρές, όψεις και παραμέτρους που δεν 

είχαν εξεταστεί.    

Οι ερωτήσεις συντάχθηκαν κατά απαγωγικό τρόπο (τεχνική του 

«χωνιού»), δηλαδή κάθε θεματική ενότητα ξεκινάει με τη διατύπωση μιας 
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ευρείας ερώτησης ή δήλωσης, η οποία εν συνεχεία στενεύει σε πιο 

εξειδικευμένες ερωτήσεις (Cohen & Manion, 1994:381-382). Τα 

πλεονεκτήματα που προσέδωσε η συγκεκριμένη τεχνική ήταν διττά. Αφενός, 

δόθηκε η δυνατότητα στον ερωτώμενο να διατυπώσει ελεύθερα και 

απερίσπαστα τις απαντήσεις του, και μόνο στην περίπτωση που δεν είχαν 

συγκεντρωθεί αυθόρμητα οι απαιτούμενες πληροφορίες, ο ερευνητής 

προχωρούσε στη διατύπωση των επιμέρους ερωτημάτων. Αφετέρου, το σχέδιο 

της συνέντευξης λειτούργησε ως προκωδικοποίηση, η οποία διευκόλυνε την 

μετέπειτα κωδικοποίηση των δεδομένων, καθώς, ενώ οι ερωτώμενοι 

απαντούσαν ελευθέρα, το περιεχόμενο των απαντήσεων μπορούσε άμεσα να 

κατανέμεται σε προκαθορισμένες κωδικοποιημένες κατηγορίες. 

 

 

4.1.5.5 Δομή του σχεδίου συνέντευξης 

 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των Ευρωπαϊκών κειμένων για 

τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και αρχών της διά βίου μάθησης, και 

των προϋποθέσεων που οφείλουν να πληρούν οι δομές που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό, αποτέλεσαν τη βάση για τη σύνταξη των 

ερωτημάτων κατά τη δόμηση του ερευνητικού εργαλείου των συνεντεύξεων. 

Συγκεκριμένα, το σχέδιο της συνέντευξης διαρθρώθηκε σε έξι θεματικούς 

άξονες: 

Ο πρώτος άξονας υπό τον τίτλο «Ελκυστικότητα υποδομών, μεθόδων 

και περιεχομένων» εδράστηκε στην ανάγκη που επισημαίνεται για καινοτόμες 

προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και μάθηση, την αύξηση της ελκυστικότητας 

της εκπαίδευσης και την παροχή βασικών δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες. 

Ο δεύτερος άξονας «Προσωπικό και Εκπαιδευτές» αντικατοπτρίζει την 

επιτακτική ανάγκη για διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων, 

θεμελιακή παράμετρος της οποίας είναι η επιστημονική επάρκεια του 

προσωπικού και των εκπαιδευτών, η στήριξη του έργου τους με τακτικά 

επιμορφωτικά σεμινάρια, και η ύπαρξη εργασιακού πλαισίου ικανού να 

αυξήσει τη δέσμευση και την αποδοτικότητα των εργαζομένων. 

Ο τρίτος «Προσβασιμότητα, Προσέλκυση εκπαιδευομένων και 

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΥΠ)» είναι από τους 
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πλέον σημαντικούς άξονες, καθώς περιλαμβάνει ερωτήματα για θέματα 

ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, COM 2001: 59). Ειδικότερα αφορά σε θέματα σχετικά με την 

αύξηση της προσβασιμότητας και «παράδοση της μάθησης» εγγύτερα στον 

τόπο κατοικίας, την προώθηση στρατηγικών μάρκετινγκ και δημοσίων 

σχέσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών 

αναφορικά με εκπαιδευτικές υπηρεσίες, και τον επανακαθορισμό του ρόλου 

της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού. 

Ο τέταρτος άξονας τιτλοφορείται «Τοπική Ανάπτυξη, Συνεργασίες και 

Δίκτυα» και συνιστά επίσης κομβικό σημείο  των Ευρωπαϊκών πολιτικών, 

καθώς αφορά τη συμβολή της εκπαίδευσης στη στήριξη τοπικών πολιτικών και 

την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας, μέσα από τη σύναψη συνεργασιών με 

κοινωνικούς εταίρους. 

Ο πέμπτος άξονας «Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση» 

σχετίζεται  με το σημαντικό ευρωπαϊκό αίτημα για αύξηση της επένδυσης στη 

μάθηση, τις επιπτώσεις της χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Ταμεία στη 

λειτουργία των Κέντρων και  την προοπτική τους μετά το πέρας της 

χρηματοδότησης. 

Τέλος, ο έκτος άξονας υπό τον τίτλο «Γενικοί στόχοι και Κριτική 

αποτίμηση» περιλαμβάνει ερωτήματα τα οποία επιδιώκουν να εκμαιεύσουν 

απόψεις και κρίσεις των ερωτώμενων σχετικά με τη δράση των ΚΕΕ και να 

καταγράψουν προτάσεις αναφορικά με τη βελτίωση της οργάνωσης και 

λειτουργίας των κέντρων και τη μελλοντική προοπτική τους. 

Οι κεντρικοί άξονες και οι επιμέρους θεματικές περιοχές συνοψίζονται 

ως εξής: 

1) Ελκυστικότητα υποδομών, μεθόδων και περιεχομένων 

• Εφαρμογή νέων ή καινοτόμων μεθόδων μάθησης και 

διδασκαλίας. 

• Διαδικασία και κριτήρια καθορισμού θεματικών και 

περιεχόμενων.  

• Βασικές δεξιότητες.  

• Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού. 

• Καλλιέργεια θετικής στάσης προς τη μάθηση. 
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• Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και αξία βεβαιώσεων 

και πιστοποιητικών. 

• Διακοπή της φοίτησης (διαρροή). 

2) Προσωπικό και Εκπαιδευτές  

• Επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού και σχέση με 

εκπαίδευση ενηλίκων.  

• Επιμόρφωση του προσωπικού και των εκπαιδευτών. 

• Διαδικασία επιλογής του προσωπικού. 

• Εργασιακό πλαίσιο.   

• Συνθήκες εργασίας.  

3) Προσβασιμότητα, Προσέλκυση εκπαιδευομένων και 

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΥΠ) 

• Διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες για μάθηση 

και ενίσχυση ίσων ευκαιριών.  

• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στη λειτουργία. 

• Τρόποι  προσέλκυσης εκπαιδευομένων. 

• Δραστηριοποίηση  στους τομείς ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. 

• Παράγοντες συμμετοχής  εκπαιδευομένων. 

• Αιτίες απροθυμίας συμμετοχής. 

• Αποτίμηση άτυπης μάθησης και μη-τυπικής μάθησης. 

• Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής.  

4) Τοπική Ανάπτυξη, Συνεργασίες και Δίκτυα  

• Αποκεντρωτικές πολιτικές.  

• Συσχέτιση προγραμμάτων με κοινωνική, επαγγελματική 

και οικονομική δραστηριότητα περιοχής.  

• Ανάπτυξη συνεργασιών.  

• Συνεισφορά συνεργασιών.  

• Συμμετοχή σε δίκτυα. 

5) Χρηματοδότηση και οικονομική διαχείριση  

• Οικονομική οργάνωση και επάρκεια χρηματοδότησης. 
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• Επιπτώσεις εξωγενούς χρηματοδότησης στη λειτουργία 

του Κέντρου. 

• Σύνδεση με αγορά για ανεύρεση πόρων. 

• Μελλοντική χρηματοδότηση.  

• Επιβολή διδάκτρων. 

6) Γενικοί στόχοι και Κριτική αποτίμηση  

• Συνεισφορά της εκπαίδευσης (συλλογικό και προσωπικό 

επίπεδο). 

• Έμφαση παρεχόμενης εκπαίδευσης (δίπολο 

εκπαίδευσης/απασχόλησης) 

• Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού. 

• Παρακολούθηση συμμετεχόντων (follow up).  

• Πλεονεκτήματα και αδυναμίες.   

• Προοπτική και προτάσεις. 

 

 

4.1.6 Παρατήρηση 

 

Καθώς η πολυμεθοδική προσέγγιση συμβάλλει στη σχηματοποίηση 

πληρέστερης και πιο ρεαλιστικής αντίληψης των σύνθετων φαινομένων 

(Cohen & Manion, 1994:330), χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά προς τις 

συνεντεύξεις, η μη συμμετοχική παρατήρηση, επιδιώκοντας την περαιτέρω 

διερεύνηση κάποιων πτυχών των μεταβλητών.  

Η παρατήρηση θεωρείται προσφορότερη μέθοδος συλλογής 

δεδομένων, για έρευνες το αντικείμενο των οποίων απαιτεί την καταγραφή 

πρακτικών, διαδικασιών, και στάσεων, οι οποίες εκτυλίσσονται πηγαία σε 

φυσικό περιβάλλον (Παρασκευόπουλος, 1993β:134). Στην παρούσα έρευνα, η 

παρατήρηση χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά προς τις συνεντεύξεις 

επιδιώκοντας την περαιτέρω διερεύνηση ορισμένων μεταβλητών και τη 

σχηματοποίηση πληρέστερης και πιο ρεαλιστικής αντίληψης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η παρατήρηση είχε τη μορφή μη συμμετοχικής δομημένης 

παρατήρησης, η οποία εστίασε στη συλλογή συμπληρωματικών προς τις 
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συνεντεύξεις πληροφοριών, ώστε να αυξήσει την εγκυρότητα των δεδομένων 

που είχαν συλλεχθεί. Συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε  η καταγραφή στοιχείων 

αναφορικά με τους χώρους στους οποίους διεξάγονται τα μαθήματα, την 

ύπαρξη εποπτικού υλικού, τις μεθόδους διδασκαλίας και τα περιεχόμενα, την 

προσωπικότητα και τις ικανότητες του εκπαιδευτή, καθώς και τη δυναμική της 

ομάδας και την ατμόσφαιρα που δημιουργείται κατά τη διδασκαλία.  

Κατά τη δομημένη παρατήρηση, ο ερευνητής εστιάζει στη 

συστηματική καταγραφή πληροφοριών, έχοντας καθορίσει εκ των προτέρων 

λεπτομερώς τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, για τις ανάγκες της παρούσας 

έρευνας κατασκευάστηκε ένα  σχέδιο παρατήρησης, ώστε να διευκολύνει την 

καταγραφή των γεγονότων και διαδικασιών με συνέπεια και ακρίβεια 

(Παρασκευόπουλος, 1993β:133-144, Verma & Mallick, 2004:256-261). Το 

περιεχόμενο του σχεδίου παρατήρησης καθορίστηκε από στόχους της μελέτης 

και τις ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν σε έλεγχο, ακολουθώντας την 

παρακάτω διαδικασία. 

α) Αναδίφηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τις αρχές της 

εκπαίδευσης ενηλίκων (Jarvis 2003, Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002, 

Καψάλης & Παπασταμάτης, 2006, Rogers, 1999, Craft, 2000, Cross, 1981, 

Knowles, 1980, Longworth, 2003, Merriam & Brockett, 1997 ). 

β) Μελέτη βιβλιογραφίας σχετικής με τη σύνταξη σχεδίων 

παρατήρησης (Παρασκευόπουλος, 1993β:133-144, Verma & Mallick, 

2004:256-261). 

γ) Προσδιορισμός των θεματικών κατηγοριών. 

δ)  Επιμερισμός των θεματικών κατηγοριών στις παραμέτρους βάσει 

των οποίων έγινε η ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων-συνθηκών. 

Ειδικότερα οι θεματικές κατηγορίες και οι παράμετροι που συνιστούν 

το πεδίο παρατήρησης είναι οι ακόλουθες: 

1. Υποδομές 

• Χώροι  

• Διάταξη θρανίων  

• Εποπτικά μέσα 

2. Χαρακτηριστικά τμήματος 

• Αναλογία ανδρών / γυναικών  
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• Ηλικιακή και  γνωστική ομοιογένεια 

• Ατμόσφαιρα και σχέσεις    

3. Χαρακτηριστικά εκπαιδευτή 

• Επικοινωνία με εκπαιδευόμενους 

• Ενθάρρυνση συμμετοχής εκπαιδευομένων 

• Προσαρμοστικότητα διδασκαλίας 

• Συντονισμός και εποπτεία δραστηριοτήτων 

• Ανατροφοδότηση 

• Εφαρμογή των αρχών μάθησης ενηλίκων   

4. Περιεχόμενα διδασκαλίας 

• Ποικιλία περιεχομένων 

• Σύνδεση με εμπειρία και ενδιαφέροντα εκπαιδευομένων 

• Εφαρμοσιμότητα της γνώσης     

5. Μέθοδοι διδασκαλίας   

• Εισήγηση   

• Ερωταποκρίσεις 

• Επίδειξη  

• Καταιγισμός ιδεών 

• Παιχνίδι ρόλων 

• Ομάδες Εργασίας   

• Συζήτηση Ελεγχόμενη / Ανοιχτή  

• Ισορροπία θεωρίας & πρακτικής 

Το σχέδιο παρατήρησης είχε τη μορφή λίστας-καταλόγου ως προς τα 

στοιχεία και τις εκδηλώσεις που έπρεπε να παρατηρηθούν, δίνοντας τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να κωδικοποιεί τις πληροφορίες στο αντίστοιχο 

είδος περιεχομένου, κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.  

Εφόσον παραχωρήθηκε η άδεια παρακολούθησης τμημάτων από την 

ΓΓΕΕ, επιλέχτηκαν με τυχαία δειγματοληψία, δύο τμήματα από κάθε ΚΕΕ. 

Από τα έξι συνολικά τμήματα που παρακολουθήθηκαν, τα τέσσερα 

λειτουργούσαν εντός αστικών κέντρων και δύο σε αγροτικές περιοχές. 

Επιπρόσθετα, το ένα εκ των τμημάτων ήταν τμήμα παλιννοστούντων. 

Συγκεκριμένα συμμετείχαν τμήματα, τα οποία λειτουργούν στις περιοχές 
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Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Παγούρια 

Σιδηροχωρίου, Βέροιας και Μακροχωρίου Ημαθίας.   

Η διαδικασία διεξαγωγής των παρατηρήσεων είχε ως εξής: 

α) Οι Υπεύθυνοι εκπαίδευσης των ΚΕΕ επικοινώνησαν με τους 

εκπαιδευτές και μετά από διευκρινήσεις αναφορικά με το σκοπό της έρευνας, 

ζητήθηκε  η συγκατάθεσή τους για την παρουσία του ερευνητή στα τμήματα 

(δεν παρουσιάστηκαν αρνήσεις συμμετοχής).  

β) Δόθηκαν επεξηγήσεις στους εκπαιδευόμενους σχετικά με την 

παρουσία του «άγνωστου ατόμου» στο τμήμα και ζητήθηκε και η δική τους 

συναίνεση.  

γ) Διεξαγωγή των παρατηρήσεων, η διάρκεια των οποίων κυμάνθηκε 

από μία έως δύο ώρες για κάθε τμήμα. 

Η παρουσία του ερευνητή δε φάνηκε να αλλοιώνει τη συμπεριφορά 

των εμπλεκομένων, εκτός μίας περίπτωσης κατά την οποία προκάλεσε την 

αμηχανία του εκπαιδευτή, διαχέοντάς την στους εκπαιδευόμενους και την 

ατμόσφαιρα του τμήματος, εν γένει. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα 

τμήματα επιδόθηκαν απερίσπαστα στις δραστηριότητές τους, ενώ κατά τα 

διαλείμματα οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία και 

ενθουσιασμό σε ελεύθερη συζήτηση με τον ερευνητή. 

 

 

4.1.7 Στάδια έρευνας 

 

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της έρευνας διήλθε των παρακάτω 

σταδίων: 

1) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οριοθέτηση και διατύπωση του 

ερευνητικού προβλήματος (Φεβρουάριος- Μάρτιος 2006). 

2) Διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων, των γενικών σκοπών και 

των επιμέρους εξειδικευμένων στόχων της έρευνας (Απρίλιος 2006). 

3) Ελεύθερες συζητήσεις με το Γενικό Διευθυντή της ΓΓΕΕ, τον 

Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου της ΓΓΕΕ και στέλεχος των ΚΕΕ για το σαφή 

προσδιορισμό των θεματικών περιοχών με τις οποίες ασχολήθηκε η μελέτη 

(Μάιος-Ιούνιος 2006).  
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4) Σύνταξη σχεδίου συνέντευξης και παρατήρησης, μεταγράφοντας 

τους στόχους σε ερωτήσεις (Σεπτέμβριος 2006). 

5) Επιλογή των ΚΕΕ που αποτέλεσαν τις περιπτώσεις μελέτης 

(Σεπτέμβριος 2006). 

6) Χορήγηση άδειας από τη ΓΓΕΕ για τη διεξαγωγή της έρευνας 

(Νοέμβριος 2006). 

7) Διεξαγωγή της έρευνας. Αρχικά μελετήθηκε το ΚΚΕ Επανομής 

Θεσσαλονίκης, και ακολούθησαν τα ΚΕΕ Ροδόπης και Ημαθίας (Ιανουάριος-

Μάρτιος 2007).  

8) Ακρόαση των συνεντεύξεων αρκετές φορές για την απόκτηση 

συνολικής εικόνας και τον εντοπισμό εν συνεχεία, συγκεκριμένων θεμάτων 

(Μάρτιος 2007). 

9) Κωδικοποίηση (ετικετοποίηση) και μεταφορά των δεδομένων των 

συνεντεύξεων σε ειδικές κατηγορίες για να πραγματοποιηθεί η ανάλυσή τους 

(Απρίλιος 2007).  

10) Ανάλυση των δεδομένων των παρατηρήσεων και συσχέτισή τους 

με τα ευρήματα των συνεντεύξεων (Μάιος 2007). 

11) Κριτική αξιολόγηση και σχολιασμός των ευρημάτων και 

διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων (Μάιος-Ιούνιος 2007). 

 

 

4.1.8 Επεξεργασία δεδομένων 

 

Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα αποτέλεσαν 

πηγή σημαντικών πληροφοριών για τη σκιαγράφηση της λειτουργίας και των 

δραστηριοτήτων του θεσμού των ΚΕΕ, την καταγραφή των απόψεων, κρίσεων 

και προτάσεων των ερωτηθέντων, καθώς και την αποτύπωση εκτιμήσεων 

αναφορικά με τη μελλοντική προοπτική τους.  

Για την ανάλυση των δεδομένων, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που 

προτείνεται στο πλαίσιο της «εμπειρικά θεμελιωμένης θεωρίας» (grounded 

theory) (Strauss & Corbin, 1990). Σύμφωνα με τις αρχές της «εμπειρικά 

θεμελιωμένης θεωρίας», η διασφάλιση της ευελιξίας επιτυγχάνεται μέσω 

«ανοιχτής» θεωρητικής ανάλυσης, καθώς το θεωρητικό ερμηνευτικό σχήμα 

δεν είναι προκαθορισμένο και αμετάβλητο αλλά προκύπτει από την 

 103



αλληλεπίδραση των προκατανοήσεων του ερευνητή και του εμπειρικού υλικού. 

Η επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνει τρία επίπεδα αναγωγής, την 

«ανοιχτή κωδικοποίηση, την «αξονική κωδικοποίηση και «επιλεκτική 

κωδικοποίηση. 

 Στο πρώτο επίπεδο αναγωγής, κατά την «ανοιχτή κωδικοποίηση» 

(open coding)  πραγματοποιήθηκε η κατάτμηση των δεδομένων, η οργάνωσή 

τους σε κατηγορίες και ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων τους.  Πιο αναλυτικά, 

το πρώτο στάδιο της ανοιχτής κωδικοποίησης περιλάμβανε την εννοιολόγηση 

των δεδομένων, μέσω της κατάτμησής τους και δίνοντας ονόματα 

(«ετικετοποιώντας») σε ιδέες, περιστατικά, απόψεις, γεγονότα κ.λπ. Το 

δεύτερο στάδιο αφορούσε την ομαδοποίηση των εννοιών που προέκυψαν σε 

κατηγορίες («κατηγοριοποίηση»), ανάλογα με τις γενικές ιδιότητες και την 

ένταση εμφάνισης των φαινομένων (Strauss & Corbin, 1990:63-74).  

Κατόπιν δημιουργήθηκαν έξι πίνακες (ανά θεματική ενότητα), οι 

οποίοι περιλάμβαναν τις «κατηγορίες» και τις «ετικέτες» που προέκυψαν κατά 

την επεξεργασία των δεδομένων, και στους οποίους  αναφέρονταν συνοπτικά 

τα δεδομένα, τα οποία σχετίζονταν με τις αντίστοιχες κατηγορίες (βλ. πιν. 3). 

Με βάση τους πίνακες, έγινε παρουσίαση και σχολιασμός των ευρημάτων των 

συνεντεύξεων και η σύνδεσή τους με τη βιβλιογραφία και το θεωρητικό μέρος 

της εργασίας, ώστε  να στηριχθούν και να αιτιολογηθούν οι κρίσεις και οι 

εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν.  

 

Πιν.  3  Πίνακες κατηγοριοποίησης δεδομένων 

1) ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΘΟΔΩΝ & 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

Γραφεία 

Χώροι διδασκαλίας 

Χώροι ειδικά διαμορφωμένοι 

Εξυπηρέτηση αναγκών ενήλικων εκπαιδευόμενων 

1. Υποδομές 

 

Ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον 

2. Μέθοδοι Χρήση καινοτόμων 
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μεθόδων μάθησης και 

διδασκαλίας Εποπτικά μέσα 

Καθορισμός θεματικών αντικειμένων 

Συναρμογή προγραμμάτων με τοπικές ανάγκες  

Δημοφιλείς θεματικές- βασικές δεξιότητες 

Συσχέτιση μαθησιακών αναγκών  και μαθησιακών 

ευκαιριών. 

3. Θεματικά 

αντικείμενα 

και 

περιεχόμενα  

Καθορισμός περιεχομένων διδασκαλίας-εκπαιδευτικό υλικό 

Παγίωση ΔΒΜ 4. Δημιουργία  

«μαθησιακής 

κουλτούρας» 

Διακοπή φοίτησης 

Τελική αξιολόγηση 5. Αξιολόγηση 

εκπαιδευομέν

ων 

Πρακτική αξία των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών 

 
2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Στελέχη 

Εκπαιδευτές 

1. Επιστημονική 

κατάρτιση του 

προσωπικού Σχέση με εκπαίδευση ενηλίκων 

Επιμόρφωση Στελεχών 2. Επιμόρφωση 

Επιμόρφωση εκπαιδευτών 

Υπεύθυνος για επιλογή προσωπικού 3. Επιλογή 

προσωπικού Συγκεκριμένα   κριτήρια 

Συμβάσεις έργου 

Ώρες εργασίας 

 

Επαγγελματικές σχέσεις & συνεργασίες 

4. Εργασιακό 

πλαίσιο  

Συνθήκες 

εργασίας 

Αμοιβές 

 
3) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ & 

ΣΥΠ 

Γενικός πληθυσμός 1. Διευκόλυνση 

πρόσβασης κ Στοχευμένη δράση  
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Προσέλκυση ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων  

Κριτήρια επιλογής 

ενίσχυση ίσων 

ευκαιριών 

Ευελιξία λειτουργίας- Πρόγραμμα 

Παρέχεται μεγάλο εύρος προγραμμάτων 

Παρέχονται προγράμματα εναρμονισμένα σε ανάγκες 

ομάδων 

Κίνητρα προσέλευσης  

Απροθυμία συμμετοχής 

2. Προσέλκυση 

εκπαιδευομένων 

Προφίλ εκπαιδευομένων 

Διαφήμιση & πληροφόρηση 

Δημόσιες σχέσεις με κοινωνικούς εταίρους 

Δημιουργία καλής φήμης 

3. Ενημέρωση, 

ευαισθητοποίησ

η,  δημοσιότητα 

Προβλήματα που επιφέρουν 

Πιστοποίηση 4. Αποτίμηση 

της άτυπης 

μάθησης και 

μη-τυπικής 

μάθησης; 

Πιστοποιητικά ΚΕΕ 

Συμβουλευτική Εκπαίδευσης  

Εξατομικευμένη παρέμβαση 

Προγράμματα συμβουλευτικής – όχι ατομική  

5. Υπηρεσίες 

επαγγελματικού 

προσανατολισμ

ού και 

συμβουλευτικής 
Βελτίωση πρόσβασης σε θέσεις εργασίας 

 

 
4) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ 

Κεντρικές/ 

Αποκεντρωτικές πολιτικές  

1. Εναρμόνιση 

πρωτοβουλιών 

με κοινωνικό-

οικονομική 

δραστηριότητα 

περιοχής 

Τοπική ανάπτυξη / κοινωνική συνοχή 

Τοπική αυτοδιοίκηση 2. Ανάπτυξη 

συνεργασιών Ομάδες πολιτών, Σύλλογοι  
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Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις 

Κριτήρια επιλογής συνεργασιών 

Οφέλη για ΚΕΕ 

Σύγκρουση συμφερόντων 

3. Συνεισφορά 

συνεργασίας με 

ΤΑ Οφέλη για ΤΑ 

Εθνικό επίπεδο 4. Ανάπτυξη 

δικτύων Διακρατικό επίπεδο 

 
5) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Φύση χρηματοδότησης 

Οικονομική διαχείριση 

Επάρκεια χρηματοδότησης 

Θετικές / αρνητικές επιπτώσεις 

1.Χρηματοδότη

ση 

 

Σύνδεση με αγορά για ανεύρεση πόρων 

Εθνικοί πόροι 

Προσέγγιση κοινωνικών εταίρων 

2. Μελλοντικοί 

πόροι 

Επιβολή Διδάκτρων 

 
6) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Συγκριτικό πλεονέκτημα 

Προσωπικό επίπεδο 

Συλλογικό επίπεδο 

1. Συνεισφορά 

του ΚΕΕ 

Δημιουργία μιας «ευημερούσας κοινωνίας βασισμένης στη 

γνώση» 

Εσωτερική (Αυτοαξιολόγηση) 

Εξωτερική 

Διασφάλιση ποιότητας μέσω απόδοσης λόγου  

2. Αξιολόγηση 

Ανατροφοδοτική αξιοποίηση ευρημάτων  

Ανεπίσημο 

Επίσημο 

3. Follow up 

Αλλαγές που παρατηρούνται στους συμμετέχοντες 

4.Αυτοαξιολόγη Πλεονεκτήματα του Κέντρου 
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ση Αδυναμίες του Κέντρου 

Συνέχεια 5. Μέλλον του 

ΚΕΕ Μελλοντική μορφή 

 
 

Στο δεύτερο επίπεδο αναγωγής, κατά την «αξονική κωδικοποίηση» 

(axial coding) ανασυγκροτήθηκαν τα δεδομένα με νέους τρόπους, στο πλαίσιο 

της προσπάθειας εντοπισμού αιτιακών σχέσεων ανάμεσα σε μια κατηγορία και 

τις υποκατηγορίες της. Στην αξονική κωδικοποίηση η έμφαση μετατοπίστηκε 

στη σύνδεση των υποκατηγοριών με μια κατηγορία μέσα από ένα πλέγμα 

συσχετίσεων (paradigm model), που υποδηλώνουν ατιακές συνθήκες (causal 

conditions), εμφάνιση φαινομένου (phenomenon), συγκείμενο (context), 

παρεμβαίνουσες συνθήκες (intervening conditions), στρατηγικές δράσης / 

αντίδρασης (action / interactional strategies),  συνέπειες (consequences) 

(Strauss & Corbin, 1990:97-114).  

 Η συνθετότητα της αξονικής κωδικοποίησης συνίσταται στο ότι ο 

ερευνητής διεξάγει ταυτόχρονα διακριτά αναλυτικά βήματα. Αυτά είναι α) η 

υποθετική συσχέτιση των υποκατηγοριών σε μία κατηγορία μέσα από 

προτάσεις που υποδηλώνουν τη φύση των σχέσεων ανάμεσα στις ίδιες και το 

φαινόμενο (αιτιακές συνθήκες, συγκείμενο, παρεμβαίνουσες συνθήκες, 

στρατηγικές, συνέπειες), β) την επαλήθευση των υποθέσεων αυτών με βάση τα 

δεδομένα, γ) τη συνεχή αναζήτηση κοινών ιδιοτήτων των κατηγοριών και 

υποκατηγοριών  και δ) τη διερεύνηση της διακύμανσης  των φαινομένων, 

συγκρίνοντας κάθε κατηγορία και τις υποκατηγορίες της για την εξεύρεση των 

διαφορετικών σχημάτων που αναδεικνύονται από την εμφάνιση των 

δεδομένων (Strauss & Corbin, 1990:107). Ειδικότερα, οι άξονες που 

προέκυψαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν κατά την αξονική κωδικοποίηση 

είναι οι ακόλουθοι: α) Χώροι στέγασης γραφείων & διεξαγωγής 

προγραμμάτων, β) Προσωπικό, γ) Οργάνωση και Ευελιξία, δ) Πιστοποίηση 

και ε) Δίδακτρα. 

Τέλος, το τρίτο επίπεδο αναγωγής, «επιλεκτική κωδικοποίηση» 

αφορούσε τον εντοπισμό της κεντρικής κατηγορίας, γύρω από την οποία 

συσχετίστηκαν αιτιακά όλες οι υποκατηγορίες που αναδείχτηκαν κατά την 

αξονική κωδικοποίηση (Strauss & Corbin, 1990:117-141). Αναλυτικότερα, 
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κατά την επιλεκτική κατηγοριοποίηση αναδείχτηκε ως κεντρικό φαινόμενο «Η 

ανάγκη συστοίχισης της Ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στους στόχους 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, και η παροχή οικονομικής στήριξης από την 

ΕΕ για την ανάπτυξη Δομών ΔΒΕ, όπως η περίπτωση των ΚΕΕ», υπό το οποίο 

συστοιχίστηκαν, στη βάση του «παραδειγματικού μοντέλου» (paradigm 

model: ατιακές συνθήκες, φαινόμενο,  συγκείμενο, παρεμβαίνουσες συνθήκες, 

στρατηγικές, συνέπειες), τα φαινόμενα που προέκυψαν κατά την αξονική 

κατηγοριοποίηση και διατυπώθηκαν συμπεράσματα και προτάσεις για το 

μέλλον του θεσμού των ΚΕΕ. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

5.1 Θεματικός Άξονας: Προσωπικό & Εκπαιδευτές  

 

5.1.1 Επιστημονική Κατάρτιση 

 

Κάθε ΚΕΕ είναι στελεχωμένο με έναν Υπεύθυνο Εκπαίδευσης (ΥΕ), 

έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης (ΣΕ) και ανάλογα με τον αριθμό των 

εκπαιδευομένων, με έναν ή δύο Υπεύθυνους Τεχνικής Στήριξης. Όπως 

τονίστηκε ωστόσο, στα ΚΕΕ, που δέχονται μεγάλο αριθμό αιτήσεων (όπως το 

ΚΕΕ Επανομής-Θεσσαλονίκης), «ο όγκος δουλειάς είναι δυσανάλογος με το 

προσωπικό», το οποίο δέχεται υπέρμετρο βάρος και πιέσεις, ώστε να 

αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στο έργο του.  

Αναφορικά με την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, τα 

στελέχη (ΣΕ και ΥΕ) πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ενώ οι μισοί από αυτούς διαθέτουν  μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών.  Επιπρόσθετα, τα τέσσερα από τα έξι στελέχη των Κέντρων που 

εξετάστηκαν, είχαν προηγούμενη εμπειρία ή σπουδές στην εκπαίδευση 

ενηλίκων.  

Αντίθετα στους εκπαιδευτές, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν 

ότι «η σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων είναι θέμα τύχης». Το εύρημα αυτό 

συνάδει με όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία, όπου επισημαίνεται ότι μέχρι 

σήμερα δεν υπήρξε συστηματική εκπαίδευση εκπαιδευτών στην Ελλαδα 

(Κόκκος, 2005:135). Επιπρόσθετα, οι Καψάλης & Παπασταμάτης (2002:114), 

θεωρούν ότι δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση 

ενηλίκων στη χώρα μας, θέτοντας ως κριτήριο το γεγονός ότι ελάχιστα άτομα 

έχουν ως αποκλειστική και πλήρη απασχόληση την ενασχόλησή τους στο 

πεδίο αυτό.  

Οι εκπαιδευτές που απασχολούνται από τα ΚΕΕ είναι είτε αδιόριστοι 

εκπαιδευτικοί, είτε επαγγελματίες, είτε εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 

εργάζονται ως ωρομίσθιοι. Συνακόλουθα, «θεωρούν το ΚΕΕ συμπληρωματική 

ή μεταβατική απασχόληση και όχι σαν κάτι μονιμότερο που θα έχει διάρκεια 

στο χρόνο». Το βασικό κίνητρο για τη συνεργασία τους με το ΚΕΕ είναι τα 
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χρήματα, όχι ωστόσο, ως βασικό εισόδημα, αλλά συμπληρωματικά, καθώς οι 

απολαβές χαρακτηρίζονται μάλλον χαμηλές.  

Ως εκ τούτου, «είναι συχνά άπειροι»,  «δεν έχουν ισχυρό κίνητρο 

απόδοσης» και εφόσον στην πλειονότητά τους δεν έχουν λάβει επιμόρφωση, 

«η επιτυχία των προγραμμάτων επαφίεται στην καλή διάθεση του εκάστοτε 

εκπαιδευτή». Τα δύο από τα τρία κέντρα που μελετήθηκαν, ανέφεραν ότι 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας εκπαιδευτών σε ειδικότητες με μεγάλη 

ζήτηση (Η/Υ και Ξένες γλώσσες), ενώ επιπρόσθετα «είναι δύσκολο να βρουν 

άτομα με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων». Η σχέση των εκπαιδευτών με 

την εκπαίδευση ενηλίκων «έως σήμερα δεν είναι προαπαιτούμενο, απλά 

συνεκτιμάται στη μοριοδότηση». Όλοι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι «θα έπρεπε 

να τεθεί ως προϋπόθεση  η εμπειρία των εκπαιδευτών στην εκπαίδευση 

ενηλίκων», καθώς οι ενήλικοι απαιτούν διαφορετική προσέγγιση», ωστόσο, 

εκτιμούν  ότι «εάν έθεταν αυτόν τον όρο, δε θα εύρισκαν εκπαιδευτές».  

Η ανάγκη να υπάρχει «συνέχεια και σταθερότητα στους εκπαιδευτές» 

που απασχολούνται, επισημάνθηκε και από τα τρία κέντρα. Στην κατεύθυνση 

της παροχής ισχυρότερου κινήτρου για την προσέλκυση εκπαιδευτών, 

θεωρούν ότι θα βοηθήσει η αναγνώριση της απασχόλησής τους στο ΚΕΕ ως 

προϋπηρεσίας για το Δημόσιο. Όπως αναφέρθηκε από την πλειονότητα των 

ερωτηθέντων «κύρια επιδίωξη των περισσοτέρων εκπαιδευτών είναι ο  

διορισμός στο Δημόσιο, γι’αυτό υπάρχει ισχυρό αίτημα για αναγνώριση της 

προϋπηρεσίας».  

Για να διασφαλιστεί συνακόλουθα η ποσοτική και ποιοτική επάρκεια 

σε εκπαιδευτές, «η ΓΓΕΕ σχεδιάζει να προωθήσει ρύθμιση αναγνώρισης της 

προϋπηρεσίας και να δημιουργήσει μητρώο εκπαιδευτών». Κατά αυτόν τον 

τρόπο θα αποφευχθούν οι συνεχείς επαναπροκηρύξεις, «οι οποίες είναι 

χρονοβόρες», και «θα απασχολούνται άτομα που έχουν εργαστεί στο 

παρελθόν, και διαθέτουν την απαραίτητη διδακτική εμπειρία, ενώ παράλληλα 

έχουν λάβει επιμόρφωση». Αναλυτικότερα, στο μητρώο Β θα εντάσσονται 

όσοι έχουν διδάξει 100 ώρες στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχουν λάβει 25 

ώρες επιμόρφωση, ενώ στο μητρώο Α θα εντάσσονται όσοι διαθέτουν πάνω 

από 150 ώρες στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχουν λάβει 50 ώρες 

επιμόρφωση». «Η είσοδος νέων εκπαιδευτών στο μητρώο θα πραγματοποιείται 

όταν δημιουργούνται νέες ανάγκες και υπάρχουν προκηρύξεις, ενώ όσοι έχουν 
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συνεργασία με το ΚΕΕ θα μοριοδοτούνται για να ξαναεργαστούν». Τέλος 

επισημάνθηκε ότι «προωθείται η ενοποίηση των δομών και προγραμμάτων 

που υπάγονται στη ΓΓΕΕ», ώστε «το ΚΕΕ π.χ. να έχει τη δυνατότητα να 

αξιοποιεί εκπαιδευτές που εργάστηκαν στον Ήρωνα». 

 

 

5.1.2 Επιμόρφωση 

  

Όσον αφορά στην επιμόρφωση των στελεχών, κρίνεται από τους 

ερωτηθέντες ως «επαρκής», καθώς διεξάγονται επιμορφωτικά σεμινάρια στην 

Αθήνα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα, τα στελέχη παρακολουθούν 

ανά τρίμηνο κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας δύο έως τριών 

ημερών, οι μεν ΥΕ σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση, οι δε ΣΕ πάνω στη 

σύνταξη και διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού, συγκρότηση ομάδας, 

τηλεματική κ.λπ. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι διενεργείται προσπάθεια 

μοριοδότησης των στελεχών, ώστε να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, στο Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). 

Αντίθετα, η επιμόρφωση των εκπαιδευτών υπολείπεται σημαντικά. 

Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκαν κατά τα πρώτα 

δυο έτη λειτουργίας των ΚΕΕ (2003 και 2004), τα οποία παρακολούθησαν 

εκπαιδευτές των ΚΕΕ 1 και ΚΕΕ 2. Συγκεκριμένα, για τους εκπαιδευτές των 

ΚΕΕ της Βόρειας Ελλάδας, έγιναν δύο σεμινάρια εικοσιπέντε ωρών στη 

Θεσσαλονίκη, διάρκειας δύο ημερών, πάνω σε θέματα διδακτικής ενηλίκων 

(συγκρότηση ομάδος, αντιμετώπιση ομάδος, εκπαιδευτικό υλικό, γενικές αρχές 

ΔΒΕ κ.λπ.). Ωστόσο, ερωτώμενοι από το ΚΕΕ Ροδόπης (εκπαιδευτές του 

οποίου συμμετείχαν στα επιμορφωτικά προγράμματα), αναφέρθηκαν σε αυτά 

ως «πολύ κακό για το τίποτα», καθώς το κόστος για τη μετακίνηση και 

διαμονή μιας ομάδας εκπαιδευτών στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη είναι 

υπερβολικά μεγάλο σε σύγκριση με αυτά που θα αποκομίσουν. Ως πρόταση, 

επεσήμαναν ότι «οι πόροι αυτοί θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πιο 

εποικοδομητικά». «Είναι σημαντικό να γίνονται συναντήσεις και να 

ανταλλάσσονται απόψεις, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσαν να γίνουν 

και εξ’αποστάσεως (ηλεκτρονικό φόρουμ)».  
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Οι εκπαιδευτές των ΚΕΕ 3 και ΚΕΕ 4 «δεν έχουν δεχτεί ουσιαστική 

και οργανωμένη επιμόρφωση», γεγονός που αναφέρεται ως μεγάλη αδυναμία 

από τους ίδιους. Ειδικότερα, θεωρούν «βασική και χρηστική» τη λήψη 

επιμόρφωσης σεμιναριακού τύπου στην αρχή κάθε έτους, καθώς  η ενημέρωσή 

τους για τις διδακτικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, «θα βοηθούσε 

σημαντικά στην αποτελεσματικότητα του έργου τους». Αναφέρθηκε επίσης, 

ότι «προωθείται πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτών από τη ΓΓΕΕ». «Το 

πότε και πώς θα υλοποιηθεί, είναι ακόμη ασαφές, ωστόσο θα πρέπει να 

προηγηθεί της ένταξης των εκπαιδευτών στο μητρώο, μια διαδικασία που 

βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη».   

Το κενό που δημιουργείται από την έλλειψη επιμόρφωσης επιχειρείται 

να καλυφθεί μερικώς μέσω των «συντονιστικών συναντήσεων», οι οποίες 

θεωρητικά πρέπει γίνονται σε μηνιαία βάση, η στενότητα χρόνου ωστόσο των 

εκπαιδευτών, επιβάλλει συχνά την πραγματοποίησή τους μόνο μια φορά κάθε 

δύο μήνες. Κατά τις συναντήσεις αυτές, συζητούνται οργανωτικά και 

εκπαιδευτικά θέματα και επιζητούνται λύσεις σε τυχόν προβλήματα που 

ανακύπτουν. Στη διαδικασία αυτή συμβάλλουν σημαντικά οι ΣΕ, οι οποίοι 

λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, μεταφέροντας στους εκπαιδευτές τις σχετικές 

ενημερώσεις που έχουν λάβει κατά τα επιμορφωτικά σεμινάρια 

 

 

5.1.3 Εργασιακό πλαίσιο   

 

5.1.3.1 Επιλογή προσωπικού  

 

Υπεύθυνος φορέας για την επιλογή του προσωπικού είναι η ΓΓΕΕ. Οι 

διαδικασίες επιλογής του προσωπικού, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από όλους 

ανεξαιρέτως τους ερωτηθέντες ως «διαφανείς», βασίζονται στη επιλογή, 

κατόπιν προκήρυξης και μοριοδότησης βάσει τυπικών προσόντων, των πλέων 

κατάλληλων ατόμων. Όπως αναφέρθηκε από στελέχη, «η ύπαρξη διαφάνειας 

στις διαδικασίες τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις».   

Ειδικότερα για την επιλογή των εκπαιδευτών καταρτίζεται πίνακας 

βάσει τυπικών προσόντων. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές 

μοριοδοτούνται με βάση τα πτυχία, τη διδακτική εμπειρία εν γένει, και την 
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εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπρόσθετα, περνούν από προσωπική 

συνέντευξη από επιτροπή, η βαθμολογία της οποίας συνυπολογίζεται στην 

τελική κατάταξη σε ποσοστό 20%. Για τους εκπαιδευτές, που έχουν 

ξανασυνεργαστεί με το ΚΕΕ, λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συνεργασία  

και η βαθμολόγηση από τον ΥΕ και το ΣΕ. Από τους τελικούς πίνακες που 

συντάσσονται, κάθε ΚΕΕ επιλέγει εκπαιδευτές με σειρά προτεραιότητας. 

Όπως αναφέρθηκε «η σειρά της λίστας των εκπαιδευτών μπορεί να 

παρακαμφθεί μόνο εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι (πχ. εντοπιότητα, αίτημα 

εκπαιδευομένων)».  

 

 

5.1.3.2 Συμβάσεις Εργασίας 

 

Εφόσον προς το παρόν, η λειτουργία των ΚΕΕ εντάσσεται σε 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το προσωπικό τους απασχολείται με συμβάσεις έργου. 

Για τα στελέχη ωστόσο, «με εξαίρεση έναν χρόνο, οι συμβάσεις ανανεώνονται 

αυτόματα», οπότε «στην ουσία λειτουργούν ως συμβάσεις ορισμένου χρόνου». 

Παρά ταύτα, όλοι οι ερωτηθέντες έκαναν λόγο για «αοριστία και 

αβεβαιότητα». Βρίσκονται διαρκώς υπό το άγχος «να αντεπεξέλθουν στους 

ποσοτικούς στόχους που θέτει η ΓΓΕΕ, ώστε να διασφαλίσουν την 

επαναπροσληψιμότητά τους». Επιπρόσθετα, είναι πιθανό να ανακύψουν 

προβλήματα «συνέχειας» στο έργο τους. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε το 

γεγονός ότι «υλοποιούν προγράμματα τα οποία συνεχίζονται το καλοκαίρι, 

όταν οι συμβάσεις τους έχουν λήξει». Ως εκ τούτου, δεν γνωρίζουν «αν θα 

επαναπροσληφθούν για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή τους». Στο ίδιο 

πνεύμα, ένα άλλο στέλεχος ανέφερε, «δεν μπορεί ένας εργαζόμενος μετά από 

πολυετή συνεισφορά να είναι στον αέρα. Αν βρει κάτι πιο μόνιμο θα φύγει».  

Παράλληλα ωστόσο, επισημάνθηκε το γεγονός ότι «η αγωνία για την 

ανανεωσιμότητα των συμβάσεων, ωθεί τους εργαζόμενους σε συστηματική 

και αποτελεσματική εργασία». Η έλλειψη θέσεων στην αγορά εργασίας, σε 

συνάρτηση με την παραδοχή ότι «βρίσκουν ικανοποίηση στη φύση της 

δουλειάς», συντείνουν στην αποδοτικότητα των εργαζομένων, παρά το 

«καθεστώς ανασφάλειας» κάτω από το οποίο εργάζονται. Βέβαια όλοι 

ανεξαιρέτως οι ερωτώμενοι θα επιθυμούσαν τη μετατροπή των συμβάσεών 
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τους σε αορίστου χρόνου, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο επιφέρει «εργασιακή 

ασφάλεια και διασφαλίζει την απόδοση», ενώ παράλληλα προσδίδει 

«συνέχεια» στο έργο, με την προϋπόθεση ότι αξιολογούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, ώστε «να μην επαναπαύονται». 

Οι εκπαιδευτές των ΚΕΕ απασχολούνται ως ωρομίσθιοι, γεγονός το 

οποίο, σε συνάρτηση με άλλες παραμέτρους, γεννά «αβεβαιότητα και 

δυσαρέσκεια». Το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από άτομα που επιθυμούν 

να διδάξουν στο ΚΕΕ δεν είναι απόρροια των ευνοϊκών συνθηκών εργασίας 

αλλά των υψηλών ποσοστών ανεργίας. Ένα βασικό αίτημα των εκπαιδευτών 

το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντικό κίνητρο απόδοσης, είναι η 

αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, κάτι 

το οποίο θεωρούν εύλογο εφόσον «το ΚΕΕ είναι δημόσιος φορέας». 

Παράλληλα ωστόσο, εκφράστηκε η ανησυχία μήπως μια τέτοια ρύθμιση έχει 

ως αποτέλεσμα να παρεισφρήσουν άτομα «που ενδιαφέρονται αποκλειστικά 

για την απόκτηση προϋπηρεσίας για το δημόσιο».  

Άλλη παράμετρος, η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια και την 

ποιότητα των υπηρεσιών είναι «η δημιουργία μητρώου και η μοριοδότηση των 

εν ενεργεία εκπαιδευτών κατά την ένταξη σε αυτό». Όπως αναφέρθηκε, η 

παρούσα κατάσταση προκαλεί αβεβαιότητα στους εκπαιδευτές. «Αν πχ. 

σταματήσει το τμήμα, ο εκπαιδευτής είναι στον αέρα. Οπότε θα προτιμήσει 

τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Κάποιοι εκπαιδευτές το έχουν κάνει».  Επίσης, 

«όσοι δεν έχουν μόνιμη εργασία, επιθυμούν να εργαστούν σε άλλες θέσεις που 

στοιχειοθετούν προϋπηρεσία». 

Οι παραπάνω παράγοντες, σε συνδυασμό με τις μικρές απολαβές, 

έχουν ως αποτέλεσμα η απασχόληση στο ΚΕΕ να αποτελεί συμπληρωματική 

εργασία για το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτών. Ως εκ τούτου, ενώ αρχικά 

υπήρχε απαίτηση οι εκπαιδευτές να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους στις 

ανάγκες των ΚΕΕ, στην πορεία τα στελέχη αναπροσάρμοσαν τη στάση τους, 

προσαρμόζοντας τα προγράμματα των ΚΕΕ στον ελεύθερο χρόνο των 

εκπαιδευτών, καθώς συνειδητοποίησαν ότι δεν παρέχεται ισχυρό κίνητρο 

στους εκπαιδευτές για να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο αίτημα. 

 

 

 

 115



5.1.3.3 Ώρες εργασίας, Αμοιβές & Επαγγελματικές σχέσεις 

 

Η σημαντικότερη επισήμανση αναφορικά με τον όγκο εργασίας, αφορά 

στην «ανισοκατανομή εργασίας και ευθυνών ανάμεσα στα ΚΕΕ (πχ. Αθήνα-

Ευρυτανία)». Ειδικότερα, το ΚΕΕ Θεσσαλονίκης, ενώ δέχεται τον μεγαλύτερο 

αριθμό αιτήσεων πανελλαδικά (δέχτηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου 2006- 

Φεβρουάριου 2007, 4.044 αιτήσεις και εκπαίδευσε 2.231 άτομα, βλ. πιν. 4), 

είναι στελεχωμένο με τον ίδιο αριθμό ατόμων, γεγονός που καθιστά αδύνατη 

την «ανταπόκριση στον υπέρογκο αριθμό των αιτήσεων». Όπως αναφέρθηκε 

από τα στελέχη «το οργανόγραμμα των ΚΕΕ είναι λάθος».  Για παράδειγμα, 

«εφόσον η Θεσσαλονίκη διαθέτει το 10% του πανελλαδικού πληθυσμού, θα 

έπρεπε να διαθέτει και το 10% των ΚΕΕ». Στην αντίθετη περίπτωση, «δεν 

μπορούν να υπάρχουν απαιτήσεις βάσει πληθυσμού, όταν τα κέντρα δεν 

κατανέμονται βάσει πληθυσμού». Ως εκ τούτου, τα στελέχη επενδύουν πολύ 

χρόνο για να οργανώσουν και να προωθήσουν τις δραστηριότητες των ΚΕΕ, 

γεγονός που επισημάνθηκε και από τα στελέχη των άλλων δύο κέντρων που 

μελετήθηκαν.  
Πιν. 4 Αριθμός Εκπαιδευομένων - Εκπαιδευτική περίοδος 2006-2007 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
Γενικός Πληθυσμός 98 342 1545 1887 123 
Παλιννοστούντες           
Φυλακισμένοι 16 231 36 267 22 
Τσιγγάνοι 1 1 17 18 1 
Στρατός           
Αλλοδαποί Ε.Ε.           
Μουσουλμανική 
Μειονότητα           

Μετανάστες 3 9 50 59 3 
Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε           

ΣΥΝΟΛΟ 118 583 1648 2231 149 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
Γενικός Πληθυσμός 77 468 1136 1604 94 
Παλιννοστούντες           
Φυλακισμένοι           
Τσιγγάνοι           
Στρατός           
Αλλοδαποί Ε.Ε.           
Μουσουλμανική 
Μειονότητα           

Μετανάστες           
Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε           

ΣΥΝΟΛΟ 77 468 1136 1604 94 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
Γενικός Πληθυσμός 43 195 641 836 48 
Παλιννοστούντες 2 3 35 38 2 
Φυλακισμένοι 5 92   92 5 
Τσιγγάνοι           
Στρατός           
Αλλοδαποί Ε.Ε.           
Μουσουλμανική 
Μειονότητα 56 24 876 900 57 

Μετανάστες           
Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε           

ΣΥΝΟΛΟ 106 314 1552 1866 112 

                                                                                                Πηγή ΓΓΕΕ 

 

Οι αμοιβές των στελεχών σε σχέση με τις ώρες εργασίας 

χαρακτηρίστηκαν από «χαμηλές» έως ικανοποιητικές». Επιπρόσθετα, 

αναφέρθηκε ότι αποδίδονται «σε άνιση βάση, καθώς ο παράγοντας “τμήματα” 

θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη». Αντίθετα, οι αμοιβές των εκπαιδευτών 

χαρακτηρίστηκαν συλλήβδην «χαμηλές», καθώς μειώθηκαν από την έναρξη 

λειτουργίας των ΚΕΕ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρόλο που 

υπερδιπλασιάσθηκε ο αριθμός των ΚΕΕ δεν αυξήθηκε αντίστοιχα η 

χρηματοδότηση από την ΕΕ.  

Τέλος, οι σχέσεις και η επικοινωνία μεταξύ των στελεχών, των 

εκπαιδευτών, της ΓΓΕΕ και της Ομάδας Έργου χαρακτηρίζονται «άριστες», 

«πολύ καλές». Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, έχει συγκροτηθεί μια 

«καλή ομάδα», με αποτέλεσμα οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται να 

διευθετείται άμεσα.  Μερικοί από τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται το 

θετικό κλίμα, είναι: 

• Η πολύχρονη συνεργασία με τους εκπαιδευτές. Επισημάνθηκε ότι «η 

πλειονότητα των εκπαιδευτών δε δουλεύει ευκαιριακά, αλλά συνεργάζεται για 

χρόνια με το ΚΕΕ».  

• Η πραγματοποίηση συντονιστικών συναντήσεων σε τακτά διαστήματα. 

• Η καλή επικοινωνία με τα άλλα ΚΕΕ. Τονίστηκε ότι όλα τα στελέχη 

γνωρίζονται μεταξύ τους. 

• Ο περιορισμένος αριθμός προσωπικού σε κάθε ΚΕΕ.   

• Η καλή επικοινωνία και παροχή στήριξης από τη ΓΓΕΕ. 
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5.2 Θεματικός Άξονας: Ελκυστικότητα Υποδομών, Μεθόδων & 

Περιεχομένων  

  

5.2.1 Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

 

Τα κτίρια τα οποία στεγάζουν τις δραστηριότητες των ΚΕΕ, είναι 

χώροι οι οποίοι παραχωρούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το πρώτο 

βήμα για τη λειτουργία των ΚΕΕ κατά το 2003, ήταν η προσέγγιση από τη 

ΓΓΕΕ των κατά τόπους Δημοτικών Αρχών, από τις οποίες ζητήθηκε η 

συνδρομή τους για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων. Ως απόρροια αυτής 

της προσέγγισης, αποσπάστηκε η συνεργασία των περισσότερων Δήμων. Η 

αρχική αντιμετώπιση ωστόσο, εμπεριείχε αρκετή επιφυλακτικότητα, καθώς 

υπήρχε διάχυτη η δυσπιστία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και τη 

συνέχεια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ως παράδειγμα αναφέρεται η 

έκκεντρη έδρα του ΚΕΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο εδρεύει στην 

Επανομή καθώς κανένας άλλος Δήμος δεν προέβη σε παραχώρηση χώρων για 

τη στέγαση των γραφείων. 

Ειδικότερα, τα κτίρια όπου εδρεύουν τα γραφεία των τριών Κέντρων 

που μελετήθηκαν, έχουν παραχωρηθεί από τις Δημοτικές αρχές με τις οποίες 

από το 2006 έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας. Ως εκ τούτου, υπάρχει 

διαφοροποίηση στην ποιότητα και λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων, 

ανάλογα με τη διάθεση για σύμπραξη των Δημοτικών Αρχών. Η συνισταμένη 

και των τριών ΚΕΕ είναι η προσωρινότητα της στέγασης, γεγονός που 

ωστόσο, πρόκειται να επιλυθεί άμεσα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη 

διαδικασίες δημιουργίας Αυτόνομων Εκπαιδευτικών Μονάδων, οι οποίες πέρα 

από τη στέγαση των κεντρικών γραφείων, θα περιλαμβάνουν εξοπλισμένους 

χώρους διδασκαλίας. 

Αναφορικά με τους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα προγράμματα, 

το ισχύον καθεστώς είναι η παραχώρηση, μετά από συνεννόηση με τις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικών 

εγκαταστάσεων, εκτός των ωρών λειτουργίας, καθώς και ενίοτε δημοτικών 

εγκαταστάσεων (πολιτιστικά κέντρα, δημοτικές βιβλιοθήκες κ.ά.). Ειδικότερα, 

για τα προγράμματα που διεξάγονται στις μειονότητες από το ΚΕΕ Ροδόπης, 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μειονοτικά σχολεία. 
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Πριν τη χρήση οι χώροι εποπτεύονται από τον ΥΕ, ώστε να 

διασφαλιστεί η επάρκεια εξοπλισμού εργαστηρίων Η/Υ, η καθαριότητα και η 

θέρμανση. Ωστόσο, πρόκειται για μια πρακτική, η οποία δεν είναι πάντοτε 

εφικτή. Εναπόκειται στη διάθεση αλλά και στο διαθέσιμο του χρόνου του 

Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στη διαθεσιμότητα των αιθουσών. 

Στα τμήματα που λειτουργούν στην περιφέρεια (εκτός πόλης-έδρας του ΚΕΕ), 

υπάρχει έλλειψη κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων, οπότε βασική 

προτεραιότητα είναι η εξεύρεση αίθουσας και έπεται η καταλληλότητα αυτής. 

Ελλείψει άλλων αιθουσών αρκετά μεγάλων και κατάλληλων να φιλοξενήσουν 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, η χρήση των σχολικών κτιρίων είναι η μόνη εφικτή 

και ταυτόχρονα οικονομική λύση.  Και στα αστικά κέντρα ωστόσο, 

επισημάνθηκε, πλην λίγων εξαιρέσεων, η έλλειψη ειδικά διαμορφωμένων 

αιθουσών.  

Η χρήση των υπαρχόντων σχολικών κτιρίων  για τη διεξαγωγή των 

προγραμμάτων, είναι μια πρακτική η οποία συνεπάγεται τόσο πλεονεκτήματα, 

όσο και μειονεκτήματα. Όπως παρατηρήθηκε από τους ερωτηθέντες, η 

συνήθης πρακτική συνίσταται στην «τυχαία επιλογή από τον εκπαιδευτή μίας 

αίθουσας, η οποία διαθέτει τον υπάρχοντα εξοπλισμό και την ατμόσφαιρα των 

αιθουσών των Ελληνικών σχολείων». Παράλληλα, επισημάνθηκε η έλλειψη 

εξοπλισμένων εργαστηρίων πληροφορικής. Όπως αναφέρθηκε από 

εκπαιδευτές, η κατάσταση των υποδομών είναι συχνά «τραγική», αφού η 

κατανομή μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ή και τα τρία άτομα ανά Η/Υ, γεγονός 

που πέρα από την παρακώλυση της διδασκαλίας, επιφέρει και δυσαρέσκεια 

στους εκπαιδευόμενους. 

 Στα μειονεκτήματα των σχολικών κτιρίων συγκαταλέγονται επίσης η 

«ακαταλληλότητα για ενηλίκους, καθώς πρόκειται για παιδικά περιβάλλοντα» 

και η έλλειψη εποπτικών μέσων. Όπως σημειώνει ένας εκπαιδευτής «δεν είναι 

ιδανική συνθήκη για ενηλίκους, καθώς τα θρανία είναι μικρά και υπάρχουν 

παιδικές ζωγραφιές στους στοίχους». Οι σχολικοί χώροι δε διαθέτουν 

κατάλληλη διαμόρφωση, ενώ η έλλειψη δυνατότητας παρέμβασης από τα ΚΕΕ 

δυσχεραίνει την κατάσταση. Το γεγονός αυτό «δημιουργεί επιφυλακτική 

στάση στους εκπαιδευόμενους, ώστε να πάρουν σοβαρά το πρόγραμμα». 

Επιπρόσθετα η μετωπική διάταξη των θρανίων δεν ενδείκνυται για τη 

χρήση πιο ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας, που συνάδουν με τις αρχές της 
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εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συνεχής αναδιάταξη των θρανίων, στην οποία 

προβαίνουν κάποιοι εκπαιδευτές, είναι χρονοβόρα και επίπονη, και συχνά 

προκαλεί τη διαμαρτυρία των εκπαιδευομένων. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει είναι η θέρμανση. Τα 

χρήματα που διαθέτουν τα Κέντρα δεν επαρκούν για τη θέρμανση των 

αιθουσών που χρησιμοποιούν. Αυτό συνεπάγεται την εξάρτηση από τις 

σχολικές επιτροπές, οι οποίες ωστόσο δε διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, 

ώστε να χρηματοδοτούν τη θέρμανση των σχολικών κτιρίων κατά τις 

απογευματινές ώρες, (οπότε χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΕ). Αναφέρθηκαν 

πολλά παραδείγματα τόσο από εκπαιδευτές, όσο και από στελέχη για τμήματα 

που λειτούργησαν χωρίς θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες.  Προς 

επίλυση αυτού του προβλήματος ζητήθηκε η συνεργασία των Δήμων, ώστε να 

αυξηθεί η επιχορήγηση στα σχολεία όπου λειτουργούν τμήματα των ΚΕΕ. 

Στην ίδια κατεύθυνση αναφέρθηκαν και προβλήματα με τον καθαρισμό των 

κτιρίων. Υπάρχει συχνά χρονική πίεση, καθώς οι αίθουσες πρέπει να 

καθαριστούν έγκαιρα για την προσέλευση των παιδιών την επόμενη μέρα.  

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα επισημάνθηκε η ευρεία γεωγραφική 

κάλυψη των Νομών όπου δραστηριοποιούνται τα κέντρα. Όπως αναφέρθηκε, 

«ο μοναδικός εξοπλισμένος χώρος για να φιλοξενήσει σεμινάρια σε ένα χωριό, 

είναι το σχολείο». Εφόσον λοιπόν, σχολικές αίθουσες υπάρχουν σε όλη την 

περιφέρεια είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών 

της ευρύτερης περιφέρειας. Επίσης, οι χώροι αυτοί, σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να ενισχύουν το θετικό συναίσθημα των εκπαιδευομένων, καθώς 

ανακινούν αναμνήσεις από τα σχολικά χρόνια. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία, όπου αναφέρεται, ότι κάτι τέτοιο 

σαφώς ισχύει σε περιπτώσεις που οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων από το 

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν θετικές. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί 

να λειτουργήσει ανασταλτικά (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000:34, Rogers 

1999:101).  

Η δημιουργία ιδιόκτητων και πλήρως εξοπλισμένων αυτόνομων 

εκπαιδευτικών μονάδων θα συμβάλει στην επίλυση των περισσότερων από τα 

παραπάνω προβλήματα. Η μετεγκατάσταση ωστόσο, στις νέες ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα και για τα τρία κέντρα. Τα 

ΚΕΕ Θεσσαλονίκης-Επανομής και Ροδόπης πρόκειται να μετεγκατασταθούν 
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έως την έναρξη της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2007), ενώ 

για το ΚΕΕ Ημαθίας, οι διαδικασίες διαμόρφωσης του χώρου βρίσκονται 

ακόμη σε αρχικά στάδια. Οι νέοι χώροι θα περιλαμβάνουν χώρους γραφείων, 

αίθουσες καθηγητών και διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο 

υπολογιστών, βιβλιοθήκη, και χώρο πολλαπλών χρήσεων εξοπλισμένο με 

καφετιέρα κ.λπ. Επιπρόσθετα, στο ΚΕΕ Ροδόπης έγινε αναφορά σε «τάση για 

ενοποίηση των δομών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων», 

καθώς στον ίδιο χώρο θα συστεγαστούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΑΕΠ). Όπως αναφέρθηκε από έναν Σύμβουλο 

Εκπαίδευσης «επιβάλλεται η ύπαρξη χώρων ειδικά διαμορφωμένων για 

ενηλίκους στους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν παράλληλα να 

συναντήσουν τους υπαλλήλους του ΚΕΕ. Θα βοηθούσε στην άμεση 

διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν και θα αύξανε την ποιότητα 

των υπηρεσιών και την αξιοπιστία της δομής. Υπό το παρόν καθεστώς 

λειτουργίας δίνεται εντύπωση προχειρότητας». 

Η δημιουργία ωστόσο, αυτόνομων εκπαιδευτικών μονάδων αφορά τους 

κεντρικούς δήμους όπου εδρεύουν τα ΚΕΕ. Τα προγράμματα της περιφέρειας 

θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σε σχολικά κτίρια ή δημοτικές αίθουσες, 

με ό,τι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα συνεπάγεται αυτό. Η δημιουργία ή η 

μίσθωση χώρων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ενηλίκων 

εκπαιδευόμενων κρίνεται επιθυμητή, ωστόσο, «δε διαφαίνεται ως ρεαλιστική 

προοπτική για τα επόμενα 5-10 χρόνια». Προς το παρόν αναφέρθηκαν 

παραδείγματα άρτια διαμορφωμένων και εξοπλισμένων χώρων, σε τμήματα 

που λειτουργούν σε δημοτικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά κέντρα, καθώς 

επίσης και σε φυλακές.  

 

 

5.2.2 Ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον 

  

Η ελκυστικότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος βρίσκεται σε άμεση 

εξάρτηση με τους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους διεξάγονται σε σχολικές 

εγκαταστάσεις επισύρει πλήθος αρνητικών κρίσεων για την αισθητική και την 

ελκυστικότητα των περιβαλλόντων αυτών. Ειδικότερα αναφέρθηκε από όλους 
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τους συνεντευξιαζόμενους ότι πρόκειται για «παρατημένους χώρους με 

απαράδεκτη αισθητική, που λειτουργούν αποτρεπτικά». Το ότι ωστόσο, τα 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα, τα οποία δεν κρίνονται ικανά να προάγουν τη 

μάθηση ενήλικων εκπαιδευόμενων, χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 

παιδιών, ενέχει στοιχεία παραδοξότητας.  

Οι χώροι διεξαγωγής των προγραμμάτων είναι προσαρμοσμένοι στη 

συμβατική εκπαίδευση και δε συνάδουν με τις αρχές της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Μία αποτρεπτική παράμετρος είναι η μετωπική διάταξη των 

θρανίων. Όπως αναφέρθηκε από στελέχη «η αναδιάταξη εναπόκειται στους 

εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είναι τις περισσότερες φορές συνειδητοποιημένοι», 

ούτε είναι πάντα εφικτό, καθώς «δεν παραχωρείται η σχετική ελευθερία από το 

σχολείο». Επίσης παρατηρήθηκε ότι «οι εκπαιδευτές συχνά δε διαθέτουν την 

απαραίτητη πείρα για να προβούν σε ενέργειες αναδιαμόρφωσης του χώρου, 

ενώ παράλληλα δεν τους παρέχεται ισχυρό κίνητρο, ώστε να γίνουν πιο 

αποδοτικοί». 

Αναφορικά με τους εκπαιδευόμενους και την επίπτωση που μπορεί να 

έχουν στη ψυχολογία τους τα συμβατικά σχολικά περιβάλλοντα, όπως 

προαναφέρθηκε, «αρχικά ίσως υπάρχει αντίδραση από κάποιους που δεν έχουν 

θετικές εντυπώσεις από τη συμβατική εκπαίδευση, αλλά οι περισσότεροι 

νοσταλγούν τους χώρους αυτούς». «Αποτελούν οικείο περιβάλλον που 

ανασύρει αναμνήσεις της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας». Ως εκ τούτου, 

όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι «η τυχόν επιφυλακτική στάση που 

υπάρχει στην αρχή ως απόρροια των εντυπώσεων από την τυπική εκπαίδευση, 

στην πορεία αμβλύνεται».      

Όπως σημείωσε ένας εκπαιδευτής, «το ισχύον σύστημα δουλεύει, δίχως 

να διαμαρτύρονται οι εκπαιδευόμενοι». «Αυτό συμβαίνει γιατί η δημιουργία 

του κατάλληλου κλίματος είναι κομβικός παράγοντας επιτυχίας ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος». Η επισήμανση αυτή συνάδει με ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών. Σύμφωνα με τον Rogers (1999:239), σε κάθε 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη 

δημιουργία κατάλληλου κλίματος είναι η στελέχωση του κύκλου μαθημάτων 

με το κατάλληλο προσωπικό. Και στην παρούσα έρευνα, υπάρχει ομοφωνία 

ανάμεσα στους ερωτηθέντες, αναφορικά με το ότι «ο χειρισμός, η προσωπική 

επαφή και η προσέγγιση των εκπαιδευομένων είναι σημαντικότερα από τα 
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περιβάλλοντα». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας ΥΕ, η συμβουλή του 

προς τους εκπαιδευτές έγκειται στο «να περνάει καλά ο εκπαιδευόμενος, μετά 

ο εκπαιδευτής και ακολουθεί η εστίαση σε μαθησιακούς στόχους». «Το να έχει 

ένας εκπαιδευτής διδακτορικό, δίχως να γνωρίζει πώς να δημιουργήσει την 

κατάλληλη ατμόσφαιρα, θα οδηγήσει σε διάλυση του τμήματος». Ως εκ 

τούτου, τα στελέχη των Κέντρων συμφωνούν ότι «οι εκπαιδευτές πρέπει να 

είναι ευέλικτοι και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στο επίπεδο και τις 

ανάγκες της ομάδας». Ειδικότερα στο ΚΕΕ Ροδόπης, το οποίο 

δραστηριοποιείται σε μια περιοχή όπου υπάρχει σημαντικό ποσοστό 

μειονοτικών πληθυσμών παρατηρείται ότι «υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε 

ομάδες γενικού και μειονοτικού πληθυσμού, και εναπόκειται στον εκπαιδευτή 

να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο προσέγγισής τους».  

Παράλληλα επισημαίνεται από την πλειονότητα των ερωτηθέντων η 

σημασία της «δυναμικής της ομάδας και του θεματικού αντικειμένου». Η 

ανομοιογένεια, η οποία αποτελεί εγγενές γνώρισμα των τμημάτων στην 

εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ότι «δημιουργεί δυναμική στην ομάδα, αρκεί 

ο εκπαιδευτής να έχει λάβει επιμόρφωση ώστε να μπορεί να τη χειριστεί 

κατάλληλα». «Η ετερογένεια μορφωτικού επιπέδου για παράδειγμα, μπορεί να 

αποτελέσει παράγοντα παρώθησης, καθώς οι ικανότεροι εκπαιδευόμενοι 

λειτουργούν υποβοηθητικά προς αυτούς που υπολείπονται γνωστικά», ενώ 

παράλληλα «σε μεικτά τμήματα προάγει την κοινωνικοποίηση». 

Τέλος, το γεγονός ότι «οι εκπαιδευόμενοι δεν αντιλαμβάνονται τη 

συμμετοχή τους στα προγράμματα ως κάτι υποχρεωτικό, αμβλύνει τυχόν 

συναισθήματα άγχους και αρνητισμού. «Είναι σχολείο σε μια ιδανική 

κατάσταση, ανοιχτό, χωρίς υποχρεώσεις και ιεραρχικές δομές, κατάλληλο για 

διαπροσωπικές σχέσεις». Επιπρόσθετα «παρέχεται δωρεάν». Σε αυτό το 

σημείο ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε την παρατήρηση ενός ΥΕ (η 

οποία σχολιάζεται σε επόμενη ενότητα), ότι δεν τίθεται θέμα καταλληλότητας 

του μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς «οι συμμετέχοντες στα προγράμματα 

πρέπει να εκτιμούν το ότι μαθαίνουν δωρεάν».                                              
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5.2.3 Καινοτόμες διδακτικές μέθοδοι & Εποπτικά μέσα 

 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι ενήλικοι 

εκπαιδευόμενοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία υπαγορεύουν την 

αναγκαιότητα ειδικής διδακτικής προσέγγισης. Μερικά από τα χαρακτηριστικά 

αυτά είναι:   

• Βρίσκονται σε προχωρημένη φάση ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα 

μιας διεργασίας. 

• Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών. 

• Έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις. 

• Έρχονται με προσδοκίες όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία. 

• Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα. 

• Έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης 

                                                                             (Rogers, 1999:92-106) 

Συνεπώς, βασικό γνώρισμα της εκπαίδευσης ενηλίκων, οφείλει να είναι 

η μαθητοκεντρική και αυτοκατευθυνόμενη διδασκαλία και μάθηση, 

αποδεσμεύοντας τον εκπαιδευόμενο από τον εκπαιδευτή, ώστε να κατευθύνει 

ο ίδιος τη μαθησιακή διαδικασία  Το απόθεμα προγενέστερων εμπειριών και 

γνώσεων, που φέρουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη κατάκτηση της μάθησης και συνακόλουθα οφείλει να 

αξιοποιείται από τον εκπαιδευτή ενηλίκων, υποβοηθώντας στο 

μετασχηματισμό των προγενέστερων εμπειριών σε μάθηση. Τέλος, τα 

προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να σχεδιάζονται και να 

οργανώνονται με βάση τη χρηστικότητα και αμεσότητα της γνώσης. Οι 

ενήλικοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση πραγματικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων, οι οποίες θα ικανοποιήσουν άμεσα τις μαθησιακές τους ανάγκες, 

όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την καθημερινή διαβίωση (Καψάλης & 

Παπασταμάτης, 2000:50-54, Knapper & Kropley, 2000:53, Knowles, 1980:43-

44, Merriam & Brockett,1997:135-156, Tight, 1996:98-102). 

Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η χρήση καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας κρίνεται επιθυμητή από όλους ανεξαιρέτως τους ερωτηθέντες.  

Ωστόσο, για άλλη μια φορά ανακύπτει το θέμα της εναπόθεσης της ευθύνης 

στους εκπαιδευτές. Τα ευρήματά μας συνάδουν με ευρήματα προηγούμενων 

 124



ερευνών, τα οποία επισημαίνουν ότι οι περισσότεροι  εκπαιδευτές δεν έχουν 

ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 

επαφίεται στην ευαισθησία κα το ταλέντο τους (Βεργίδης, 2006:83).  

Όπως επισημαίνεται από τα στελέχη των ΚΕΕ «κάποιοι εκπαιδευτές 

έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, κάποιοι πειραματίζονται και 

κάποιοι αδιαφορούν». «Εξαρτάται από το βαθμό συνειδητοποίησης και τη 

διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτών», κατάσταση που επιδεινώνεται από την 

έλλειψη επιμορφωτικών σεμιναρίων, καθώς στην πλειονότητά τους «οι 

εκπαιδευτές δεν έχουν λάβει επιμόρφωση». Ως εκ τούτου τα στελέχη των 

Κέντρων και ειδικότερα οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης προβαίνουν σε συστάσεις 

προς τους εκπαιδευτές για «περιορισμό της διάλεξης» και γίνονται παραινέσεις 

για «ευελιξία, διαλλακτικικότητα, προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες 

του τμήματος και δημιουργία ομαδικού πνεύματος». Παράλληλα με την 

ενημέρωση γύρω από «κατευθυντήριους άξονες» και τον προσδιορισμό του 

«γενικού μεθοδολογικού πλάνου», οι ΣΕ επιδιώκουν τη διασφάλιση σχετικής 

ομοιογένειας των εκπαιδευομένων στα τμήματα, ώστε να διευκολύνουν τους 

εκπαιδευτές στο έργο τους.   

Οι εκπαιδευτές αφετέρου, αισθάνονται επιφορτισμένοι με την 

εναπόθεση της συνολικής ευθύνης σε αυτούς και επιζητούν περισσότερη 

στήριξη. Όπως δήλωσαν «δεν υπάρχει ούτε υλικό κατάλληλο για εκπαίδευση 

ενηλίκων, ούτε ενημέρωση για προσέγγιση ενηλίκων εκπαιδευόμενων». Η 

απουσία συστηματικής επιμόρφωσης σε συνάρτηση με το γεγονός ότι στην 

πλειονότητα τους ασκούν το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων 

συμπληρωματικά προς τη βασική τους ενασχόληση, σκιαγραφούν το έλλειμμα 

κατάρτισης που αντιμετωπίζουν, ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς στον 

κομβικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν. Ως εκ τούτου, οι 

εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν, προκύπτουν ως απόρροια 

«προσωπικής ενασχόλησης με τη σχετική βιβλιογραφία» και «προηγούμενης 

εμπειρίας». 

Μια βασική παράμετρος για την εκπαιδευτική προσέγγιση που 

υιοθετείται είναι το θεματικό πεδίο. Για παράδειγμα, η διδασκαλία 

διαφοροποιείται σημαντικά στα γλωσσικά μαθήματα, όπου προτάσσεται η 

καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων, και συνακόλουθα τα αντικείμενα 

προσεγγίζονται με «παιγνιώδη τρόπο, βιωματικά» μέσα από «παιχνίδια ρόλων 
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και έμφαση στον προφορικό λόγο». Διαδεδομένες πρακτικές σε όλα τα 

θεματικά αντικείμενα είναι «η χρήση ερωταποκρίσεων καθώς και η έμφαση σε 

χρηστική γνώση, η οποία έχει πρακτική αξία και συνδέεται με τις εμπειρίες, 

την καθημερινότητα και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων», πρακτική η οποία 

εναρμονίζεται με σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που απαντώνται στη 

διεθνή βιβλιογραφία (βλ. Dewey, 1980, Kolb et al, 1995).  Επιπρόσθετα 

«προσπαθούν να δουλεύουν σε ομάδες, με εργασίες και όχι 

δασκαλοκεντρικά». Ειδικότερα, στα προγράμματα γλώσσας στις μειονότητες 

υιοθετούνται πρακτικές οι οποίες «βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να 

ξεπεράσουν την αρχική ανασφάλεια και το φόβο έκθεσης». Η παρεχόμενη 

εκπαίδευση, προσπαθεί να «αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και να 

διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των ομάδων αυτών».  

Συχνά ωστόσο, επιβάλλεται η χρήση της εισήγησης, είτε  για να γίνει 

επεξήγηση κανόνων, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, καθώς προσπαθούν «να 

καλύψουν την ύλη μέσα σε περιορισμένο χρόνο», με παραδοσιακούς, 

οικονομικούς τρόπους διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Jarvis (2003:173-176), η 

εισήγηση είναι εξίσου αποτελεσματική με άλλες μεθόδους διδασκαλίας για τη 

μετάδοση πληροφοριών και έχει τη θέση της στη διδακτική διαδικασία, 

ωστόσο η χρήση της πρέπει να είναι ισόρροπη με άλλες πιο ενεργητικές 

μεθόδους διδασκαλίας που προάγουν τη σκέψη. Όπως προκύπτει από τα 

ευρήματα της έρευνάς μας, σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτές καταβάλλουν 

προσπάθεια να περιορίσουν τη χρήση της εισήγησης. Ειδικότερα αναφέρουν 

ότι «προσπαθούν να χρησιμοποιούν λιγότερο την εισήγηση και να είναι 

περισσότερο προσανατολισμένοι στην πράξη». Επίσης, αναφέρθηκαν 

περιπτώσεις, όπου δίνεται «επιπλέον υλικό σε όσους το επιθυμούν για 

αυτομόρφωση». 

Αξιοσημείωτη τέλος, είναι η επισήμανση από έναν Σύμβουλο 

Εκπαίδευσης και δύο εκπαιδευτές αναφορικά με την ύπαρξη «σύγκρουσης 

προσδοκιών των εκπαιδευόμενων, λόγω του στερεότυπου της τυπικής 

εκπαίδευσης». Η διαπίστωση αυτή συνάδει με ευρήματα συναφών ερευνών 

που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου επισημαίνεται ότι οι ενήλικοι 

μαθητές συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα με διάφορες προσδοκίες 

και προθέσεις, οι οποίες εκρέουν από τις εμπειρίες που είχαν στα μαθητικά 

τους χρόνια. (Rogers, 1999:97). Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνάς 
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μας, «αρχικά οποιαδήποτε καινοτομία αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα». 

«Είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες είναι γνώριμες από τα 

μαθητικά χρόνια».  

Σε άμεση συνάφεια με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας βρίσκεται και η χρήση εποπτικών μέσων.  Ωστόσο, όλοι οι 

ερωτώμενοι επεσήμαναν το γεγονός ότι «τα υπάρχοντα στα δημόσια σχολεία. 

εποπτικά μέσα» είναι από «ελλιπή» έως «ανύπαρκτα» και συνακόλουθα «δεν 

μπορούν να βασίζονται σε αυτά». Υπάρχει έλλειψη ακόμη και σε βασικό 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως το κασετόφωνο π.χ., το οποίο είναι απαραίτητο 

για τη διεξαγωγή των γλωσσικών μαθημάτων. 

Το πρόβλημα της έλλειψης εποπτικών μέσων κρίνεται ως αρκετά 

σημαντικό «σε σημείο που να παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή του 

διδακτικού έργου». Σημειώνεται ότι «υπάρχει διάθεση από τα Κέντρα να 

βοηθήσουν, αλλά δεν είναι εφικτό λόγω της ανελαστικότητας σε πόρους». 

Ωστόσο, ακόμη και όταν υπάρχει άρτιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, όπως π.χ. 

στα τμήματα που λειτουργούν σε δημοτικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά 

κέντρα, η χρήση «ποικίλλει ανάλογα με τη θεματική» και «περιορίζεται λόγω 

της έλλειψης χρόνου».  

 

 

5.2.4 Θεματικά αντικείμενα και Περιεχόμενα   

 

5.2.4.1 Καθορισμός θεματικών αντικειμένων 

  

Τα θεματικά πεδία των ΚΕΕ καθορίζονται από τη ΓΓΕΕ και την Ομάδα 

Έργου, «σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ». Υπήρξε σημαντική αύξηση των 

θεματικών από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΕ. Ξεκίνησαν με δέκα θεματικά 

αντικείμενα το 2003 και ως το 2006 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε εντυπωσιακά 

σε 96. Συνακόλουθα, η ευρύτητα των θεματικών πεδίων και των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων «καλύπτει τόσο τις ευρύτερες ανάγκες της  ΕΕ, 

όσο και τοπικές». Όπως επισημάνθηκε, «οι θεματικές των προγραμμάτων που 

υλοποιούνται διαμορφώνονται ανάλογα με τη ζήτηση. Κάθε τοπική κοινωνία 

δείχνει προτίμηση σε κάποιες από αυτές» (βλ. Πιν. 5). Κατά αυτόν τον τρόπο 
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επιτυγχάνεται η συναρμογή των υλοποιούμενων προγραμμάτων με τις κατά 

τόπους ανάγκες των κοινωνιών. 

 

Πίν. 5 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιόδου 2006-2007 
ΚΕΕ Επανομής  

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

28 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική ΙΙ: Εφαρμογές στην 
οικονομία, στη διοίκηση και τις 
επιχειρήσεις (25 ώρες) 

        

27 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική Ι: Εφαρμογή στην 
καθημερινή ζωή (25 ώρες)         

26 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Μαθηματικά της Αγοράς (25 
ώρες)         

25 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Μαθηματικά: Εφαρμογές στην 
καθημερινή ζωή (50 ώρες)         

87 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική: Εφαρμογές στην 
Καθημερινή Ζωή - Οικονομία - 
Διοίκηση - Επιχειρήσεις (50 
ώρες) 

        

85 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Μουσουλμανικής 
Μειονότητας (100 ώρες) 

        

76 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία Τσιγγάνων για 
απολυτήριο Δημοτικού (225 
ώρες) 

        

77 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία κρατουμένων για 
απολυτήριο Δημοτικού Ι (225 
ώρες) 

        

78 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία κρατουμένων για 
απολυτήριο Δημοτικού ΙΙ (200 
ώρες) 

1 17 17   

68 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Προσφύγων, 
Παλιννοστούντων, Μεταναστών 
και Αιτούντων Άσυλο (50 ώρες)

        

81 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Κρατουμένων - 
Επανένταξη (50 ώρες)         

82 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική σωφρονιστικών 
υπαλλήλων (50 ώρες)         

84 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Τσιγγάνων (100 ώρες)         

67 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Κρατουμένων 
(50 ώρες) 2 38 38   

66 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Τσιγγάνων (50 
ώρες)         

65 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση Τσιγγάνων ΙΙ (50 
ώρες)         

64 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση Τσιγγάνων Ι (50 
ώρες)         

83 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Μεταναστών - 
Παλιννοστούντων (100 ώρες) 

        

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οικογενειακός Γραμματισμός & 
Αριθμητισμός (50 ώρες)         

75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Προετοιμασία ενηλίκων για 
απολυτήριο Δημοτικού ΙΙ (175 
ώρες) 

        

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Εισαγωγή στο Αλφαβητικό 
Σύστημα (50 ώρες) 3 55 39 16 

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ Τοπική Ιστορία (25 ώρες)         

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί 
σταθμοί από την Αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα (50 ώρες) 

        

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Χώρος εργασίας 
(25 ώρες) 
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94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αλφαβητικό Σύστημα - 
Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία (75 ώρες) 

        

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Δημιουργική γραφή: Λογοτεχνία 
(25 ώρες) 1 20 1 19 

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Θέματα 
καθημερινής ζωής (50 ώρες) 

2 40 22 18 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Γενική 
θεματολογία (50 ώρες) 

        

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Αξιοποίηση 
υπηρεσιών δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα (50 ώρες) 

        

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Δικαιώματα 
πολίτη (25 ώρες) 

        

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Δικαιώματα 
εργαζομένου (25 ώρες) 

        

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Χώρος 
εργασίας, Νέες επικοινωνιακές 
δεξιότητες (25 ώρες) 

        

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Δημιουργική γραφή: Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (25 ώρες)         

74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Προετοιμασία ενηλίκων για 
απολυτήριο Δημοτικού Ι (225 
ώρες) 

        

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Γενική 
θεματολογία (25 ώρες) 

2 33 17 16 

47 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διατροφή (25 ώρες) 2 41   41 

48 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Γενικές Αρχές της Διαχείρισης 
Κινδύνων και Κρίσεων – 
Πρώτες Βοήθειες (25 ώρες) 

1 20 2 18 

41 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βασικοί Θεσμοί της Ελληνικής 
Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (50 ώρες) 

        

42 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Πολίτης στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη (50 ώρες)         

43 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη (50 ώρες)         

44 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Δημιουργική Σκέψη Παραγωγή 
Καινοτόμων και Πρωτότυπων 
Ιδεών (25 ώρες) 

        

45 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οικονομική Διαχείριση και 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη 
Διαχείριση του Νοικοκυριού (25 
ώρες) 

        

46 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σωματική και Ψυχική Υγεία (25 
ώρες) 5 90 4 86 

73 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διαχείριση του Νοικοκυριού 
(100 ώρες)         

90 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας 
(125 ώρες) 

        

88 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διαχείριση κινδύνων και 
κρίσεων. Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (125 ώρες) 

        

17 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αγγλικά στον Τουρισμό (25 
ώρες) 4 73 8 65 

18 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Βασικά Γαλλικά (50 ώρες) 5 98 15 83 

16 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αγγλικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες) 6 113 14 99 

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ Βασικά Αγγλικά (50 ώρες) 21 418 107 311 
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ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

20 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γαλλικά στον Τουρισμό (25 
ώρες) 1 15 3 12 

21 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Βασικά Γερμανικά (50 ώρες) 3 57 26 31 

22 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γερμανικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες) 2 34 7 27 

23 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γερμανικά στον Τουρισμό (25 
ώρες) 2 35 6 29 

24 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25 
ώρες) 

        

19 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γαλλικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες) 1 19 4 15 

40 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις 
Επιχειρήσεις (25 ώρες)         

36 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Καινοτομία – 
Επιχειρηματικότητα – 
Επιχειρήσεις (50 ώρες) 

2 39 16 23 

35 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας 
(25 ώρες)         

37 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (25 ώρες) 2 40 10 30 

39 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Χρηματοοικονομική Λογιστική 
(50 ώρες) 2 41 5 36 

70 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οικονομία - Διοίκηση - 
Επιχειρήσεις Α (250 ώρες) 1 19 4 15 

72 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οικονομία - Διοίκηση - 
Επιχειρήσεις B (250 ώρες)         

89 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
(125 ώρες) 

        

38 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Μάρκετινγκ (25 ώρες) 1 20 5 15 

49 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ιστορία της Τέχνης (50 ώρες) 1 20   20 

62 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με 
τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών 
(25 ώρες) 

        

91 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Ιστορία Τέχνης - 
Εικαστικά - Μουσεία (125 ώρες)         

92 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Θέατρο - Μουσική 
- Κινηματογράφος (125 ώρες)         

93 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Λογοτεχνία - 
Λαογραφία - Δημιουργική 
Γραφή (125 ώρες) 

        

58 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Μουσεία (25 ώρες) 2 44 2 42 

51 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ακούγοντας Μουσική (25 ώρες)         

50 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Θέατρο – Θεατρική Παιδεία (50 
ώρες) 2 39 3 36 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

53 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Λαογραφία: Παραδοσιακός 
Πολιτισμός (25 ώρες)         

54 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Φωτογραφία και 
Κινηματογράφος (25 ώρες)         

55 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Φωτογραφία (25 ώρες)         

56 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ελληνικός Κινηματογράφος (25 
ώρες)         

57 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Εικαστικά (Θεωρητικό μέρος): 
Ζωγραφική, Αγιογραφία, 
Γλυπτική, Χαρακτική (50 ώρες) 

3 63 5 58 

63 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Δημιουργώντας τοπική 
εφημερίδα (25 ώρες)         

59 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτιστικός Τουρισμός - 
Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού (25 ώρες) 

        

60 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Βιβλία – Βιβλιοθήκες (25 ώρες)         

61 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι 
Λογοτέχνες (50 ώρες)         

52 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ελληνική Μουσική (25 ώρες) 1 16 16   

71 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πολιτισμός - Τέχνες - 
Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου 
(250 ώρες) 

1 19 6 13 

34 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική VI: Δυναμικές 
εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού 
(25 ώρες) 

        

33 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική V: Πολυμέσα και 
Web Publishing (50 ώρες) 1 20 13 7 

69 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τεχνολογίες Πληροφορικής - 
Επικοινωνιών A (250 ώρες) 2 40 12 28 

32 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική IV: Προχωρημένα 
Θέματα σχετικά με 
Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (50 ώρες) 

1 20 3 17 

79 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ - Πληροφορική 
ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη 
σημερινή Κοινωνία της 
Πληροφορίας (25 ώρες) 

        

80 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ - Πληροφορική 
ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά 
Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (25 ώρες) 

        

86 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εκπαίδευση προσωπικού Ο.Σ.Ε. 
στις Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (80 ώρες) 

        

31 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε 
Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (50 ώρες) 

21 384 86 298 

30 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική ΙΙ: Βασικές 
έννοιες Η/Υ στη σημερινή 
Κοινωνία της Πληροφορίας (50 
ώρες) 

9 167 43 124 
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29 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική Ι : Βασικό 
Επίπεδο (50 ώρες) 2 24 24   

95 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τεχνολογίες Πληροφορικής - 
Επικοινωνιών Β (250 ώρες)         

ΣΥΝΟΛΟ 118 2231 583 1648  
 

ΚΕΕ Ημαθίας  
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

28 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική ΙΙ: Εφαρμογές στην 
οικονομία, στη διοίκηση και τις 
επιχειρήσεις (25 ώρες) 

        

27 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική Ι: Εφαρμογή στην 
καθημερινή ζωή (25 ώρες)         

26 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Μαθηματικά της Αγοράς (25 
ώρες)         

25 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Μαθηματικά: Εφαρμογές στην 
καθημερινή ζωή (50 ώρες)         

87 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική: Εφαρμογές στην 
Καθημερινή Ζωή - Οικονομία - 
Διοίκηση - Επιχειρήσεις (50 
ώρες) 

        

85 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Μουσουλμανικής 
Μειονότητας (100 ώρες) 

        

76 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία Τσιγγάνων για 
απολυτήριο Δημοτικού (225 
ώρες) 

        

77 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία κρατουμένων για 
απολυτήριο Δημοτικού Ι (225 
ώρες) 

        

78 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία κρατουμένων για 
απολυτήριο Δημοτικού ΙΙ (200 
ώρες) 

        

68 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Προσφύγων, 
Παλιννοστούντων, Μεταναστών 
και Αιτούντων Άσυλο (50 ώρες)

        

81 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Κρατουμένων - 
Επανένταξη (50 ώρες)         

82 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική σωφρονιστικών 
υπαλλήλων (50 ώρες)         

84 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Τσιγγάνων (100 ώρες)         

67 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Κρατουμένων 
(50 ώρες)         

66 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Τσιγγάνων (50 
ώρες)         

65 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση Τσιγγάνων ΙΙ (50 
ώρες)         

64 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση Τσιγγάνων Ι (50 
ώρες)         

83 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Μεταναστών - 
Παλιννοστούντων (100 ώρες) 

        

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οικογενειακός Γραμματισμός & 
Αριθμητισμός (50 ώρες)         

75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Προετοιμασία ενηλίκων για 
απολυτήριο Δημοτικού ΙΙ (175 
ώρες) 

        

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Εισαγωγή στο Αλφαβητικό 
Σύστημα (50 ώρες)         

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ Τοπική Ιστορία (25 ώρες)         

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί 
σταθμοί από την Αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα (50 ώρες) 

        

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Χώρος εργασίας 
(25 ώρες) 
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94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αλφαβητικό Σύστημα - 
Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία (75 ώρες) 

        

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Δημιουργική γραφή: Λογοτεχνία 
(25 ώρες)         

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Θέματα 
καθημερινής ζωής (50 ώρες) 

        

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Γενική 
θεματολογία (50 ώρες) 

        

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Αξιοποίηση 
υπηρεσιών δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα (50 ώρες) 

        

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Δικαιώματα 
πολίτη (25 ώρες) 

        

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Δικαιώματα 
εργαζομένου (25 ώρες) 

        

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Χώρος 
εργασίας, Νέες επικοινωνιακές 
δεξιότητες (25 ώρες) 

        

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Δημιουργική γραφή: Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (25 ώρες)         

74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Προετοιμασία ενηλίκων για 
απολυτήριο Δημοτικού Ι (225 
ώρες) 

        

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Γενική 
θεματολογία (25 ώρες) 

        

47 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διατροφή (25 ώρες) 1 24 3 21 

48 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Γενικές Αρχές της Διαχείρισης 
Κινδύνων και Κρίσεων – 
Πρώτες Βοήθειες (25 ώρες) 

        

41 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βασικοί Θεσμοί της Ελληνικής 
Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (50 ώρες) 

        

42 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Πολίτης στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη (50 ώρες)         

43 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη (50 ώρες)         

44 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Δημιουργική Σκέψη Παραγωγή 
Καινοτόμων και Πρωτότυπων 
Ιδεών (25 ώρες) 

1 17 4 13 

45 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οικονομική Διαχείριση και 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη 
Διαχείριση του Νοικοκυριού (25 
ώρες) 

        

46 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σωματική και Ψυχική Υγεία (25 
ώρες) 1 20 3 17 

73 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διαχείριση του Νοικοκυριού 
(100 ώρες)         

90 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας 
(125 ώρες) 

        

88 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διαχείριση κινδύνων και 
κρίσεων. Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (125 ώρες) 

        

17 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αγγλικά στον Τουρισμό (25 
ώρες) 4 82 29 53 

18 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Βασικά Γαλλικά (50 ώρες) 2 43 5 38 

16 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αγγλικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες) 3 46 14 32 

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ Βασικά Αγγλικά (50 ώρες) 11 255 63 192 
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ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

20 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γαλλικά στον Τουρισμό (25 
ώρες) 1 21 1 20 

21 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Βασικά Γερμανικά (50 ώρες) 3 54 17 37 

22 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γερμανικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες) 1 15 2 13 

23 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γερμανικά στον Τουρισμό (25 
ώρες) 1 23 8 15 

24 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25 
ώρες) 

        

19 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γαλλικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες) 1 16 1 15 

40 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις 
Επιχειρήσεις (25 ώρες) 1 16 2 14 

36 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Καινοτομία – 
Επιχειρηματικότητα – 
Επιχειρήσεις (50 ώρες) 

        

35 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας 
(25 ώρες)         

37 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (25 ώρες) 3 61 17 44 

39 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Χρηματοοικονομική Λογιστική 
(50 ώρες) 2 39 5 34 

70 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οικονομία - Διοίκηση - 
Επιχειρήσεις Α (250 ώρες) 1 22 6 16 

72 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οικονομία - Διοίκηση - 
Επιχειρήσεις B (250 ώρες)         

89 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
(125 ώρες) 

        

38 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Μάρκετινγκ (25 ώρες) 3 65 11 54 

49 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ιστορία της Τέχνης (50 ώρες)         

62 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με 
τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών 
(25 ώρες) 

        

91 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Ιστορία Τέχνης - 
Εικαστικά - Μουσεία (125 ώρες)         

92 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Θέατρο - Μουσική 
- Κινηματογράφος (125 ώρες)         

93 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Λογοτεχνία - 
Λαογραφία - Δημιουργική 
Γραφή (125 ώρες) 

        

58 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Μουσεία (25 ώρες)         

51 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ακούγοντας Μουσική (25 ώρες)         

50 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Θέατρο – Θεατρική Παιδεία (50 
ώρες)         
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

53 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Λαογραφία: Παραδοσιακός 
Πολιτισμός (25 ώρες)         

54 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Φωτογραφία και 
Κινηματογράφος (25 ώρες) 1 29 10 19 

55 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Φωτογραφία (25 ώρες) 2 42 18 24 

56 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ελληνικός Κινηματογράφος (25 
ώρες)         

57 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Εικαστικά (Θεωρητικό μέρος): 
Ζωγραφική, Αγιογραφία, 
Γλυπτική, Χαρακτική (50 ώρες) 

4 93 10 83 

63 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Δημιουργώντας τοπική 
εφημερίδα (25 ώρες)         

59 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτιστικός Τουρισμός - 
Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού (25 ώρες) 

        

60 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Βιβλία – Βιβλιοθήκες (25 ώρες)         

61 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι 
Λογοτέχνες (50 ώρες)         

52 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ελληνική Μουσική (25 ώρες)         

71 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πολιτισμός - Τέχνες - 
Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου 
(250 ώρες) 

1 27 4 23 

34 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική VI: Δυναμικές 
εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού 
(25 ώρες) 

        

33 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική V: Πολυμέσα και 
Web Publishing (50 ώρες)         

69 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τεχνολογίες Πληροφορικής - 
Επικοινωνιών A (250 ώρες) 2 45 15 30 

32 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική IV: Προχωρημένα 
Θέματα σχετικά με 
Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (50 ώρες) 

1 19 19   

79 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ - Πληροφορική 
ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη 
σημερινή Κοινωνία της 
Πληροφορίας (25 ώρες) 

        

80 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ - Πληροφορική 
ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά 
Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (25 ώρες) 

        

86 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εκπαίδευση προσωπικού Ο.Σ.Ε. 
στις Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (80 ώρες) 

        

31 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε 
Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (50 ώρες) 

4 71 40 31 

30 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική ΙΙ: Βασικές 
έννοιες Η/Υ στη σημερινή 
Κοινωνία της Πληροφορίας (50 
ώρες) 

22 459 161 298 
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29 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική Ι : Βασικό 
Επίπεδο (50 ώρες)         

95 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τεχνολογίες Πληροφορικής - 
Επικοινωνιών Β (250 ώρες)         

ΣΥΝΟΛΟ 77 1604 468 1136  
 

ΚΕΕ Ροδόπης 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

28 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική ΙΙ: Εφαρμογές στην 
οικονομία, στη διοίκηση και τις 
επιχειρήσεις (25 ώρες) 

        

27 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική Ι: Εφαρμογή στην 
καθημερινή ζωή (25 ώρες)         

26 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Μαθηματικά της Αγοράς (25 
ώρες)         

25 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Μαθηματικά: Εφαρμογές στην 
καθημερινή ζωή (50 ώρες)         

87 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

Στατιστική: Εφαρμογές στην 
Καθημερινή Ζωή - Οικονομία - 
Διοίκηση - Επιχειρήσεις (50 
ώρες) 

        

85 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Μουσουλμανικής 
Μειονότητας (100 ώρες) 

        

76 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία Τσιγγάνων για 
απολυτήριο Δημοτικού (225 
ώρες) 

        

77 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία κρατουμένων για 
απολυτήριο Δημοτικού Ι (225 
ώρες) 

        

78 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Προετοιμασία κρατουμένων για 
απολυτήριο Δημοτικού ΙΙ (200 
ώρες) 

        

68 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Προσφύγων, 
Παλιννοστούντων, Μεταναστών 
και Αιτούντων Άσυλο (50 ώρες) 

        

81 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Κρατουμένων - 
Επανένταξη (50 ώρες)         

82 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική σωφρονιστικών 
υπαλλήλων (50 ώρες)         

84 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Τσιγγάνων (100 ώρες)         

67 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Κρατουμένων 
(50 ώρες) 2 35 35   

66 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Συμβουλευτική Τσιγγάνων (50 
ώρες)         

65 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση Τσιγγάνων ΙΙ (50 
ώρες)         

64 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση Τσιγγάνων Ι (50 
ώρες)         

83 ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
γονέων Μεταναστών - 
Παλιννοστούντων (100 ώρες) 

        

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Οικογενειακός Γραμματισμός & 
Αριθμητισμός (50 ώρες)         

75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Προετοιμασία ενηλίκων για 
απολυτήριο Δημοτικού ΙΙ (175 
ώρες) 

        

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Εισαγωγή στο Αλφαβητικό 
Σύστημα (50 ώρες)         

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ Τοπική Ιστορία (25 ώρες) 3 55 6 49 

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Ιστορία: Σημαντικοί 
σταθμοί από την Αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα (50 ώρες) 

        

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Χώρος εργασίας         
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(25 ώρες) 

94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αλφαβητικό Σύστημα - Ελληνική 
Γλώσσα και Επικοινωνία (75 
ώρες) 

        

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Δημιουργική γραφή: Λογοτεχνία 
(25 ώρες)         

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Θέματα 
καθημερινής ζωής (50 ώρες) 

5 83 40 43 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Γενική 
θεματολογία (50 ώρες) 

33 537 10 527 

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Αξιοποίηση 
υπηρεσιών δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα (50 ώρες) 

21 340 5 335 

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Δικαιώματα 
πολίτη (25 ώρες) 

        

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Δικαιώματα 
εργαζομένου (25 ώρες) 

        

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία ΙΙ: Χώρος εργασίας, 
Νέες επικοινωνιακές δεξιότητες 
(25 ώρες) 

        

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Δημιουργική γραφή: Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (25 ώρες)         

74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Προετοιμασία ενηλίκων για 
απολυτήριο Δημοτικού Ι (225 
ώρες) 

        

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ελληνική Γλώσσα και 
Επικοινωνία Ι: Γενική 
θεματολογία (25 ώρες) 

        

47 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διατροφή (25 ώρες)         

48 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Γενικές Αρχές της Διαχείρισης 
Κινδύνων και Κρίσεων – Πρώτες 
Βοήθειες (25 ώρες) 

        

41 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βασικοί Θεσμοί της Ελληνικής 
Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (50 ώρες) 

        

42 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Πολίτης στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη (50 ώρες) 1 24   24 

43 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Εργαζόμενος στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη (50 ώρες)         

44 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Δημιουργική Σκέψη Παραγωγή 
Καινοτόμων και Πρωτότυπων 
Ιδεών (25 ώρες) 

        

45 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οικονομική Διαχείριση και 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη 
Διαχείριση του Νοικοκυριού (25 
ώρες) 

        

46 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σωματική και Ψυχική Υγεία (25 
ώρες) 8 170 31 139 

73 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διαχείριση του Νοικοκυριού 
(100 ώρες)         

90 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας 
(125 ώρες) 

        

88 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Διαχείριση κινδύνων και 
κρίσεων. Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών (125 ώρες) 

        

17 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αγγλικά στον Τουρισμό (25 
ώρες)         

18 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Βασικά Γαλλικά (50 ώρες)         

16 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αγγλικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες) 1 18 14 4 
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15 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Βασικά Αγγλικά (50 ώρες)         

20 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γαλλικά στον Τουρισμό (25 
ώρες)         

21 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Βασικά Γερμανικά (50 ώρες) 1 20 3 17 

22 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γερμανικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες) 1 21 2 19 

23 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γερμανικά στον Τουρισμό (25 
ώρες) 1 15   15 

24 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Συνοπτική Ιστορία της Ευρώπης 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (25 
ώρες) 

        

19 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΓΛΩΣΣΕΣ - 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Γαλλικά στο Εργασιακό 
Περιβάλλον (25 ώρες)         

40 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις 
Επιχειρήσεις (25 ώρες) 1 20 7 13 

36 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Καινοτομία – 
Επιχειρηματικότητα – 
Επιχειρήσεις (50 ώρες) 

1 21 3 18 

35 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας 
(25 ώρες)         

37 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (25 ώρες)         

39 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Χρηματοοικονομική Λογιστική 
(50 ώρες)         

70 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οικονομία - Διοίκηση - 
Επιχειρήσεις Α (250 ώρες) 1 22 6 16 

72 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οικονομία - Διοίκηση - 
Επιχειρήσεις B (250 ώρες)         

89 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
(125 ώρες) 

        

38 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Μάρκετινγκ (25 ώρες)         

49 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ιστορία της Τέχνης (50 ώρες)         

62 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ψυχαγωγία και Ενημέρωση με τη 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών (25 
ώρες) 

        

91 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Ιστορία Τέχνης - 
Εικαστικά - Μουσεία (125 ώρες)         

92 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Θέατρο - Μουσική - 
Κινηματογράφος (125 ώρες)         

93 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτισμός: Λογοτεχνία - 
Λαογραφία - Δημιουργική 
Γραφή (125 ώρες) 

        

58 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Μουσεία (25 ώρες)         

51 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ακούγοντας Μουσική (25 ώρες) 1 17 2 15 

50 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Θέατρο – Θεατρική Παιδεία (50 3 52 13 39 
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ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ώρες) 

53 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Λαογραφία: Παραδοσιακός 
Πολιτισμός (25 ώρες)         

54 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Φωτογραφία και 
Κινηματογράφος (25 ώρες)         

55 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Φωτογραφία (25 ώρες)         

56 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ελληνικός Κινηματογράφος (25 
ώρες)         

57 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Εικαστικά (Θεωρητικό μέρος): 
Ζωγραφική, Αγιογραφία, 
Γλυπτική, Χαρακτική (50 ώρες) 

1 16   16 

63 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Δημιουργώντας τοπική 
εφημερίδα (25 ώρες)         

59 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Πολιτιστικός Τουρισμός - 
Εναλλακτικές Μορφές 
Τουρισμού (25 ώρες) 

        

60 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Βιβλία – Βιβλιοθήκες (25 ώρες)         

61 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι 
Λογοτέχνες (50 ώρες)         

52 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 
ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ελληνική Μουσική (25 ώρες) 1 20 4 16 

71 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση 
Ελεύθερου Χρόνου (250 ώρες)         

34 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική VI: Δυναμικές 
εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού 
(25 ώρες) 

2 40 8 32 

33 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική V: Πολυμέσα και 
Web Publishing (50 ώρες)         

69 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τεχνολογίες Πληροφορικής - 
Επικοινωνιών A (250 ώρες) 1 21 7 14 

32 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική IV: Προχωρημένα 
Θέματα σχετικά με 
Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (50 ώρες) 

        

79 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ - Πληροφορική 
ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη 
σημερινή Κοινωνία της 
Πληροφορίας (25 ώρες) 

        

80 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ - Πληροφορική 
ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά 
Φύλλα – Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (25 ώρες) 

        

86 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εκπαίδευση προσωπικού Ο.Σ.Ε. 
στις Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας (80 ώρες) 

        

31 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε 
Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις – Βάσεις 
Δεδομένων (50 ώρες) 

8 146 44 102 

30 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες 
Η/Υ στη σημερινή Κοινωνία της 
Πληροφορίας (50 ώρες) 

9 173 74 99 

29 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Πληροφορική Ι : Βασικό Επίπεδο         
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(50 ώρες) 

95 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τεχνολογίες Πληροφορικής - 
Επικοινωνιών Β (250 ώρες)         

ΣΥΝΟΛΟ 106 1866 314 1552 

                                                                                                                Πηγή ΓΓΕΕ 

 

Ως αναγκαιότητα λοιπόν, που προκύπτει από τις σύγχρονες εξελίξεις, η 

έμφαση εστιάζεται σε θεματικές ενότητες που αφορούν στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, στην Οικονομία και στις Ξένες Γλώσσες. 

Τα περισσότερα προγράμματα που πραγματοποιούνται είναι εισαγωγικά 

σεμινάρια πληροφορικής, «εναρμονιζόμενα προς τις ανάγκες της ελληνικής 

κοινωνίας, η οποία δεν έχει κατορθώσει να παρακολουθήσει τις διεθνείς 

εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες».  

Στην πλειονότητά τους οι ερωτώμενοι αναφέρθηκαν στον «κεντρικό 

καθορισμό» των θεματικών πεδίων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

ορίζοντας ως «θετικό την ύπαρξη κεντρικού άξονα», αλλά παράλληλα 

αρνητικό το γεγονός ότι «δεν παρέχονται περιθώρια ευελιξίας». Ως 

παράδειγμα αναφέρθηκε η έλλειψη ευελιξίας στην προσθήκη νέων ενοτήτων 

που έχουν υποδειχθεί από τα κατά τόπους ΚΕΕ, καθώς και το μεγάλο 

πρόβλημα που επισημάνθηκε από όλα τα Κέντρα για «μη ρεαλιστικό 

καθορισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων». Το πρόβλημα αυτό αφορά στη 

διάρκεια των προγραμμάτων Ξένων Γλωσσών, για τα οποία θεωρείται 

ανεδαφικό «να αναμένεται κάποιος να μάθει μια ξένη γλώσσα μέσα σε 50 

διδακτικές ώρες και εν συνεχεία να διδαχθεί ορολογία». Το γεγονός αυτό 

επιβαρύνει το έργο των εκπαιδευτών, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε 

ανέφικτους εκπαιδευτικούς στόχους, και «προκαλεί αισθήματα ματαίωσης 

στους εκπαιδευόμενους». Όπως παρατηρήθηκε από εκπαιδευτές «καλύπτεται 

μόνο το ένα τρίτο της διδακτέας ύλης». Το πάγιο αίτημα αύξησης των ωρών 

στις  ΞΓ δεν έχει ωστόσο, ακόμη εισακουστεί. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτές 

παίρνουν αυθαίρετα την πρωτοβουλία να συνεχίσουν με τη «διδασκαλία 

βασικών γλωσσικών γνώσεων, στα προγράμματα που αφορούν σε ορολογία».  

Αναφορικά με το αίτημα για περισσότερη ευελιξία, ώστε να 

προσθέτουν νέες θεματικές που θα ενισχύσουν την εναρμόνιση των 

προσφερόμενων προγραμμάτων με τοπικές ανάγκες, «από το 2006, κάθε ΚΕΕ 

προτείνει μια θεματική ενότητα ανταποκρινόμενη σε τοπικά αιτήματα». 

 140



 Όπως επισημάνθηκε «η εκάστοτε περιοχή έχει διαφορετικά 

προβλήματα και ανάγκες». Κάποιοι από τους ερωτηθέντες ήταν αρκετά 

επικριτικοί λέγοντας ότι «το περιεχόμενο που ορίζουν οι κατευθυντήριες που 

συντάσσονται από το ΙΔΕΚΕ δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στις ανάγκες 

των εκπαιδευόμενων και των τοπικών κοινωνιών». «Το κάθε ΚΕΕ θα πρέπει 

να αποφασίζει αυτόνομα για τις θεματικές των προγραμμάτων ανάλογα με τις 

ανάγκες της περιοχής». «Παρά το ότι μεταφέρονται στη ΓΓΕΕ οι ανάγκες και 

επιθυμίες των εκπαιδευόμενων, δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης λόγω 

ανελαστικότητας του συστήματος». Τα δύο από τα τρία ΚΕΕ που μελετήθηκαν 

ανέφεραν παραδείγματα αιτημάτων προσθήκης νέων θεματικών στα οποία «η 

Αθήνα δεν ανταποκρίθηκε». Ειδικότερα αναφέρθηκαν σε αιτήματα προσθήκης 

άλλων Ξένων Γλωσσών καθώς και προγραμμάτων που αφορούν στον 

τουρισμό. 

Εκφράστηκαν ωστόσο, και πιο διαλλακτικές απόψεις αναφέροντας ότι 

«η ΓΓΕΕ είναι ανοιχτή σε προτάσεις και αλλαγές, κάποιες από τις οποίες 

εισακούονται και υλοποιούνται». «Υπάρχει σχετική ευελιξία, ώστε να 

υλοποιούνται νέα προγράμματα που προκύπτουν από αιτήματα 

εκπαιδευομένων και αναγκών των τοπικών κοινωνιών». Ως παράδειγμα  

αναφέρθηκε η υλοποίηση προγράμματος 25 ωρών σε ορεινό χωριό, για 

ηλικιωμένες γυναίκες, που αφορούσε σε επικοινωνιακές δεξιότητες. Ωστόσο, 

πρέπει να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες για τις οποίες προβλέπεται από τον κανονισμό της ΓΓΕΕ η 

λειτουργία ειδικών προγραμμάτων. Το πρόβλημα ανελαστικότητας που 

προαναφέρθηκε αφορά στην ευελιξία  υλοποίησης προγραμμάτων σε νέες 

θεματικές, που απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό. 

 

 

5.2.4.2 Δημοφιλείς θεματικές & Βασικές δεξιότητες  

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο συντριπτικός όγκος των προγραμμάτων 

αφορά στα θεματικά πεδία των ΤΠΕ, των ξένων γλωσσών και της οικονομίας 

(βλ. Πιν. 6). Επισημάνθηκε ωστόσο, ότι σε αντιδιαστολή με τα αστικά κέντρα, 

σε περιφερειακούς Δήμους πραγματοποιείται παράλληλα ένας ικανός αριθμός 

προγραμμάτων πολιτισμού - Φωτογραφίας, Εικαστικών, Διατροφής, 
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Θεατρολογίας κ.α. Επίσης, στο ΚΕΕ Ροδόπης, το οποίο αναπτύσσει έντονη 

δραστηριότητα σε μειονοτικούς πληθυσμούς, η πλειονότητα των 

προγραμμάτων διεξάγεται στη θεματική ενότητα της Ελληνικής γλώσσας 

(ποσοστό 58,5%).  

 

Πίν. 6. Θεματικές Ενότητες Προγραμμάτων Περιόδου 2006-2007 
ΚΕΕ Επανομής 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ         

1 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 55 55   
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ 8 148 79 69 

1 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8 151 6 145 

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 45 862 190 672 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8 159 40 119 

1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 9 182 26 156 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 19 6 13 

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 36 655 181 474 

ΣΥΝΟΛΟ 118 2231 583 1648 

 
ΚΕΕ Ημαθίας 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ         

1 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ         
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ         

1 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3 61 10 51 

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 27 555 140 415 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10 203 41 162 

1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7 164 38 126 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 27 4 23 

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 29 594 235 359 

ΣΥΝΟΛΟ 77 1604 468 1136  
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ΚΕΕ Ροδόπης 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ         

1 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2 35 35   
1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ 62 1015 61 954 

1 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9 194 31 163 

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 4 74 19 55 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3 63 16 47 

1 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 105 19 86 

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ         

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 20 380 133 247 

ΣΥΝΟΛΟ 106 1866 314 1552 

                                                                                                                Πηγή ΓΓΕΕ 

 

Παράλληλα ωστόσο, με τα ειδικά γνωστικά αντικείμενα, προάγεται η 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων. Όπως αναφέρθηκε από τους ερωτηθέντες 

«η εκπαίδευση ενηλίκων επιδρά κοινωνικοποιητικά». Συνακόλουθα, δίνεται 

έμφαση στη διαδραστικότητα των παρεμβάσεων και στην καλλιέργεια 

δεξιοτήτων αυτομόρφωσης, συνεργατικότητας, επικοινωνίας και ανάληψης 

πρωτοβουλιών. 

Αναφορικά με τη δημοτικότητα των θεματικών των ΤΠΕ, ξένων 

γλωσσών και οικονομίας, παρατηρήθηκε ότι ο τρόπος επιλογής των 

προγραμμάτων από τους εκπαιδευόμενους, ίσως λειτουργεί ως «φαύλος 

κύκλος». «Καθώς κάθε εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει έως δύο 

προγράμματα, περιορίζει τις επιλογές του σε δημοφιλή αντικείμενα». «Κατά 

αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει αφενός τη συμμετοχή του σε κάποιο από αυτά, 

εφόσον είναι βέβαιο ότι θα συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για 

την πραγματοποίησή τους και αφετέρου, προτιμάει να ικανοποιήσει 

λειτουργικές ανάγκες». Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2005-2006, 

επιχειρήθηκε τροποποίηση του τρόπου επιλογής και παραχωρήθηκε το 

δικαίωμα ελεύθερου αριθμού επιλογών, κρίνοντας ότι θα λειτουργούσε θετικά, 

ώστε «να ανιχνευτούν πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες». Ωστόσο, 

διαπιστώθηκε ότι η ελευθερία είχε ως απόληξη «μη συνειδητοποιημένες 

επιλογές» και κρίθηκε «προτιμότερο να υπάρχουν μόνο δύο συνειδητές 

επιλογές».  
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5.2.4.3 Συσχέτιση μαθησιακών αναγκών  & Μαθησιακών 

ευκαιριών 

  

Για να επιτευχθεί εναρμόνιση των μαθησιακών αναγκών των 

εκπαιδευόμενων και των προσφερόμενων προγραμμάτων, κομβικός είναι ο 

ρόλος του Σύμβουλου Εκπαίδευσης. Όπως ανέφεραν οι ΣΕ «προσπαθούν να 

βλέπουν προσωπικά τους εκπαιδευόμενους τουλάχιστον δύο φορές πριν 

υλοποιηθεί το τμήμα». Σε αυτές τις συναντήσεις ο ΣΕ κάνει «προσωπικές 

συνεντεύξεις πριν την έναρξη του τμήματος για να διαπιστώσει τα 

ενδιαφέροντα και να διασφαλίσει τη δέσμευση των συμμετεχόντων». Όλοι οι 

ερωτηθέντες συμφωνούν ότι «η συνέντευξη είναι απαραίτητη για να 

κατανοήσουν αφενός, οι εκπαιδευόμενοι τους στόχους του προγράμματος και 

να δεσμευτούν στην ανελλιπή παρακολούθηση αυτού», και αφετέρου, ο ΣΕ να 

είναι σε θέση να κρίνει την καταλληλότητά τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

«ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων για τα προγράμματα που μπορεί να 

τρέξουν και της υποβοήθησης τους στην πραγματοποίηση των κατάλληλων 

επιλογών».  

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του έργου του Συμβούλου 

παρακωλύεται από διάφορους παράγοντες. Ένας από αυτούς, που αφορά κύρια 

το ΚΕΕ Επανομής-Θεσσαλονίκης, είναι ο μεγάλος πληθυσμός στόχος. Ο ΣΕ 

δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί στο «μεγάλο αριθμό των 

ενδιαφερομένων». Επιπρόσθετα, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά 

«λόγω της απόστασης της έδρας» (τα κεντρικά γραφεία εδρεύουν εκτός του 

δημοτικού διαμερίσματος της Θεσσαλονίκης). Αλλά και στα άλλα δύο υπό 

μελέτη ΚΕΕ, αναφέρθηκε ότι «δεν υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής 

συνάντησης με ενδιαφερόμενους εκτός του κεντρικού δήμου». Αντ' αυτού, 

«πραγματοποιείται τηλεφωνική συνομιλία».  

Ένας τρίτος σημαντικός παράγοντας είναι η «υποβολή αιτήσεων σε 

μέρη (Δήμοι, ΚΕΠ) όπου οι υπάλληλοι δεν είναι ενήμεροι να καθοδηγήσουν 

τους ενδιαφερόμενους». Ως εκ τούτου λαμβάνουν λανθασμένη πληροφόρηση 

ή σχηματίζουν ανεδαφικές προσδοκίες.  Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά 

«υπάρχει σύγχυση γύρω από το περιεχόμενο των θεματικών». «Για 

παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε προγράμματα 

πληροφορικής, επιθυμούν να πάρουν πιστοποίηση. Τα περιεχόμενα ωστόσο, 
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δεν έχουν οικοδομηθεί βάσει των υπαρχόντων εξετάσεων πιστοποίησης, πχ. 

ECDL. Επίσης, στα προγράμματα Ξένων Γλωσσών πιστεύουν ότι μέσα σε 50 

ώρες θα μάθουν να μιλούν μια ξένη γλώσσα». Τέλος, αναφέρθηκαν 

περιπτώσεις «αδρανοποίησης του ενδιαφέροντος, λόγω καθυστέρησης συχνά 

στην ικανοποίηση των αιτήσεων». 

Ως απόρροια των παραπάνω, συμβαίνει πολλές φορές να υπάρχει 

έλλειψη συνειδητοποίησης και δέσμευσης των συμμετεχόντων, γεγονός το 

οποίο αυξάνει τη διαρροή. Όπως αναφέρθηκε από εκπαιδευτή «υπάρχει 

κουλτούρα χαλαρότητας». Επιπρόσθετα, «στερούν την ευκαιρία από άλλα 

άτομα, τα οποία είναι πιο συνειδητοποιημένα, να συμμετάσχουν στα 

προγράμματα». 

Η παραπάνω κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί μερικώς κατά την 

«προπαρασκευαστική συνάντηση». Πρόκειται για συνάντηση των 

ενδιαφερομένων με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης, υπό την παρουσία του 

εκπαιδευτή, η οποία πραγματοποιείται πριν την έναρξη των μαθημάτων, ώστε 

να διασφαλιστεί η καταλληλότητα του προγράμματος σε σχέση με το γνωστικό 

επίπεδο, τα ενδιαφέρονται και τις ανάγκες τους.  Ειδικότερα, επεξηγούνται οι 

στόχοι του προγράμματος, διευκρινίζονται τα περιεχόμενα των θεματικών 

ενοτήτων, προσδιορίζεται το γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων, 

διερευνάται η προηγούμενη συμμετοχή σε σεμινάρια, ανιχνεύονται 

ενδιαφέροντα, προσδοκίες και ανάγκες. Πρόκειται για ένα είδος 

«Εκπαιδευτικού Συμβολαίου», με το οποίο επιχειρείται η αύξηση του 

ενδιαφέροντος και της δέσμευσης των εκπαιδευομένων.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού 

συμβολαίου εμπλέκονται τρία μέρη, ο φορέας του προγράμματος, ο 

εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι συμπροσδιορίζουν τις 

παραμέτρους της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, πρόγραμμα (ώρες, διάρκεια, 

συχνότητα, χώρος), θεματολογία (τα αντικείμενα που θα διδαχτούν), μορφή 

(πόση ύλη θα καλυφτεί, σε ποιο επίπεδο, ποια θα είναι η μέθοδος διδασκαλίας) 

(Rogers, 1999:35-46). Στην περίπτωση των ΚΕΕ η σύναψη «εκπαιδευτικού 

συμβολαίου» δεν περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω παραμέτρους, αλλά 

εστιάζει στον προσδιορισμό των ωρών των συναντήσεων, στην καταγραφή  

ενδιαφερόντων και αναγκών των συμμετεχόντων και στην επεξήγηση των 

στόχων και των περιεχομένων του προγράμματος. Το γεγονός ωστόσο, ότι 
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«δουλεύει» αποδεικνύεται από το ότι μετά την προπαρασκευαστική 

συνάντηση κάποιοι αποχωρούν, ενώ όσοι παραμένουν είναι ολοκληρώνουν με 

επιτυχία τα προγράμματα. Επισημαίνεται ότι για να ενταχθεί οριστικά κάποιος 

ενδιαφερόμενος στο τμήμα, ζητείται η συναίνεση του εκπαιδευτή.  

Ένας σημαντικός παράγοντας για τη συγκρότηση του τμήματος είναι η 

ομοιογένεια. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά «οι ανάγκες των 

εκπαιδευόμενων συνιστούν ένα δυναμικό σύστημα». Η ανομοιογένεια των 

τμημάτων «σε λογικά πλαίσια» κρίνεται ως κάτι «φυσικό και θετικό, το οποίο 

συνιστά πρόκληση για τον εκπαιδευτή», ενώ παράλληλα προάγει το 

ομαδοσυνεργατικό κλίμα στην ομάδα, καθώς «υπάρχει συνεργασία και 

αλληλοβοήθεια ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους». Ωστόσο, όταν υπερβεί 

κάποιο επίπεδο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα, παρακωλύοντας 

την πρόοδο των ικανότερων και ατονώντας το ενδιαφέρον των πιο αδύνατων. 

Συνακόλουθα, επιδιώκεται ομοιογένεια των εκπαιδευομένων, στο βαθμό που 

επιτρέπει την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματική ολοκλήρωση του 

προγράμματος.  

Τέλος, αναφέρθηκε από ΥΕ ότι πέρα από την καταλληλότητα των 

εκπαιδευομένων, ελέγχεται και η καταλληλότητα του εκπαιδευτή. Όπως 

επισημάνθηκε «η επιλογή του εκπαιδευτή γίνεται σε συνάρτηση με το προφίλ 

των εκπαιδευομένων». Είναι σημαντικό «να μην αφήνεται στην τύχη», αλλά 

να τοποθετείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων «ο 

κατάλληλος εκπαιδευτής στο κατάλληλο τμήμα».  

 

 

5.2.4.4 Καθορισμός περιεχομένων διδασκαλίας & Εκπαιδευτικό 

υλικό  

 

Τα περιεχόμενα των θεματικών ενοτήτων των προγραμμάτων 

καθορίζονται σε επίπεδο «κατευθυντηρίων γραμμών» από την επιστημονική 

ομάδα του ΙΔΕΚΕ. Κάποιοι από τους ερωτηθέντες θεωρούν «σημαντικό το 

γεγονός ότι υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές» ενώ κάποιοι άλλοι 

επισημαίνουν ως «αδυναμία του συστήματος τον κεντρικό καθορισμό» και 

επιζητούν μεγαλύτερη ευελιξία. 

 146



Ειδικότερα, για κάποιες θεματικές (πχ. πληροφορική, οικονομία) έχει 

συνταχθεί υλικό, ενώ σε άλλες αναπτύσσεται τώρα, καθώς «πρόσφατα έχει 

συσταθεί ομάδα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού». Οι κρίσεις των 

εκπαιδευτών για το υπάρχον υλικό ήταν στο σύνολό τους αρνητικές. Έγιναν 

επισημάνσεις για «απαράδεκτη ύλη, ένα κολάζ», «φωτοτυπίες από σχολικά 

εγχειρίδια», «ανεπαρκές και αναχρονιστικό υλικό» το οποίο «έχει συνταχθεί 

με προχειρότητα», «δίχως αντιστοίχιση των θεματικών τίτλων και των 

περιεχομένων» και το οποίο «δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των εκπαιδευομένων». Ως εκ τούτου, καθώς «έχουν επισημανθεί 

τα προβλήματα αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση», «εναπόκειται στους 

εκπαιδευτές» η ανεύρεση κατάλληλου υλικού και η προσαρμογή του στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων. Σε αυτήν την κατεύθυνση 

αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτές ότι προσπαθούν «τα περιεχόμενα να 

ανταποκρίνονται σε πραγματικές καταστάσεις και να έχουν πρακτική αξία για 

τους συμμετέχοντες», «να επιλέγουν ύλη από πολλά συγγράμματα ανάλογα με 

τις ανάγκες του τμήματος» και παράλληλα με την κάλυψη της διδακτέας ύλης 

«να δίνουν έμφαση στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων».  

Κάποιοι εκπαιδευτές θεωρούν «αναγκαία την ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

υλικού, ώστε να υπάρχει σχετική εναρμόνιση του πλαισίου όπου κινούνται», 

καθώς «χωρίς μπούσουλα η παρέκκλιση από τη διδακτέα ύλη μπορεί να είναι 

ακραία και ανεξέλεγκτη». «Το ειδικά σχεδιασμένο υλικό θα εξυπηρετήσει τη 

διαδικασία». Αντίθετα, άλλοι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 

οφείλει να είναι ευέλικτη. Ως εκ τούτου, δε νοείται να υπάρχει «αναλυτικό 

πρόγραμμα ή εγχειρίδιο το οποίο θα μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος». «Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ελεύθερος να συνδιαμορφώνει με τους 

εκπαιδευόμενους το περιεχόμενο του προγράμματος, διερευνώντας λόγους 

προσέλευσης, ανάγκες και προσδοκίες και προσαρμόζοντας τη διδασκαλία, 

ώστε. να εξάπτει τη φαντασία και την κρίση των εκπαιδευομένων. Ωστόσο, 

επισημαίνεται ότι «καθώς η πλειονότητα των εκπαιδευτών δεν έχει σχετική 

εμπειρία ούτε έχει λάβει επιμόρφωση, είναι προτιμότερο να υπάρχει εγχειρίδιο 

αναφοράς σε συνδυασμό με την ευελιξία επιλογής περιεχομένων εκτός 

αυτού».  

Όπως προαναφέρθηκε, έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό σε λίγες 

ενότητες, ενώ επίκειται η δημιουργία υλικού για τις υπόλοιπες. Κάποιο μέρος 
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αυτού του υλικού θεωρείται «καλό» και κάποιο «ανεπαρκές». Ειδικότερα, για 

τα περιεχόμενα των προγραμμάτων πληροφορικής επισημάνθηκε ότι «το 

πρόγραμμα δεν είναι σωστά οικοδομημένο, καθώς ορίζει τη διδασκαλία 

αντικειμένων που προϋποθέτουν ύπαρξη εξειδικευμένων γνώσεων που δεν 

κατέχουν οι εκπαιδευόμενοι. Η μη ρεαλιστική κατανομή διδακτικών  ενοτήτων 

αναγκάζει τους εκπαιδευτές να καταστρατηγούν ολοκληρωτικά το πρόγραμμα. 

Όπως ανέφερε εκπαιδευτής «φέτος δημιουργήθηκε νέο υλικό σε ηλεκτρονική 

μορφή (cd-Rom), το οποίο βασίζεται σε υλικό που αναπτύχθηκε για το 

πρόγραμμα ΗΡΩΝ, και το οποίο μάλλον συντάχθηκε με προχειρότητα, καθώς 

περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση όλων των ενοτήτων». Στην ίδια 

κατεύθυνση, αναφέρθηκε ότι το υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας σε ευπαθείς ομάδες «είναι ανεφάρμοστο, γιατί συμμετέχουν κατά 

αποκλειστικότητα γυναίκες της μειονότητας, οι οποίες εγκατέλειψαν την 

τυπική εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν ούτε το ελληνικό αλφάβητο». 

Επισημάνθηκε επίσης, ότι παρά το ότι «η περιοχή (Ροδόπη) έχει ιδιαίτερες 

ανάγκες λόγω της μειονότητας, καθυστέρησε η προσπάθεια να αναπτυχθεί 

κατάλληλο υλικό».   

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση σύνταξης κατάλληλου υλικού για 

όλες τις θεματικές ενότητες, οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι «δεν μπορεί να 

υπάρχει ομοιομορφία στα περιεχόμενα και τον τρόπο διδασκαλίας». Η 

σύσταση του πληθυσμού, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικιακή διακύμανση 

συνιστούν παράγοντες που επηρεάζουν την ομοιογένεια του τμήματος, και 

προσδιορίζουν το τι και πώς θα διδάξει εκπαιδευτής. Για την υπέρβαση του 

προβλήματος αυτού πρέπει να εφαρμόζεται η διδακτική επαγωγή, δηλ. η 

διαδικασία εκείνη κατά την οποία από ένα μεγάλο πλήθος περιεχομένων 

επιλέγουμε εκείνα τα οποία θεωρούνται ως χρήσιμα, βασικά, απαραίτητα ή 

παραδειγματικά. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης ενηλίκων η διδακτική 

επαγωγή εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: α. τα κίνητρα των 

σπουδαστών, β. τα πρακτικά αποτελέσματα τα οποία πρέπει να προκύψουν με 

την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων, γ. τις γνώσεις που υποτίθεται 

ότι προϋπάρχουν, δ. την έκταση του χρόνου που υπάρχει στη διάθεση των 

εκπαιδευτών (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000:61-62). 

Τέλος, μια σημαντική επισήμανση που ανάκυψε κατά την έρευνά μας, 

αφορά στη μορφή με την οποία διανέμονται τα περιεχόμενα της διδασκαλίας 
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στους εκπαιδευόμενους. «Το υλικό φωτοτυπείται στο βαθμό που είναι εφικτό 

και διανέμεται στους εκπαιδευόμενους». Ωστόσο,  το γεγονός αυτό συνιστά 

«στοιχείο απογοήτευσης». «Οι εκπαιδευόμενοι θέτουν έντονο αίτημα να 

λάβουν βιβλία καθώς επιθυμούν να έχουν σημείο αναφοράς, το οποίο να 

συμβουλεύονται και μετά το πέρας του προγράμματος».  

 

 

5.2.5 Δημιουργία  «μαθησιακής κουλτούρας» 

 

Σημαντική παράμετρος για τη διάχυση μαθησιακής κουλτούρας και την 

παγίωση της διά βίου μάθησης στην ελληνική κοινωνία, είναι η συνεργασία με 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όπως τονίστηκε από τους ερωτηθέντες, «η αρχική 

επιφυλακτικότητα έχει πλέον ανασκευαστεί, σε βαθμό που οι ίδιοι οι Δήμοι να 

προωθούν τη δημιουργία τμημάτων». Παράλληλα, παρατηρούν ότι  «έχει ήδη 

δημιουργηθεί αναγκαιότητα για ΔΒΜ στον πληθυσμό», γεγονός που 

τεκμηριώνεται από τον «υπερδιπλασιασμό των τμημάτων που λειτουργούν» 

και τη «διάχυση της εκπαίδευσης σε διάφορες κοινωνικές ομάδες». Υπάρχουν 

άτομα που «αρχικά εκδηλώνουν αρνητισμό, αλλά αυτό αναπροσαρμόζεται 

στην πορεία».  

«Η πλειονότητα των εκπαιδευομένων επανασυμμετέχει σε 

προγράμματα σε ποσοστό περίπου 50%, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

αποτελεσματικότητα του έργου των ΚΕΕ». Οι ενδιαφερόμενοι αρχίζουν 

συνήθως με χρηστικά αντικείμενα τα οποία καλύπτουν λειτουργικές και 

επαγγελματικές ανάγκες, και συνεχίζουν σε ευρύτερα αντικείμενα. Ειδικότερα 

στις μειονότητες, «πολλές γυναίκες εγκατέλειψαν την τυπική εκπαίδευση λόγω 

άσχημων εντυπώσεων δίχως να γνωρίζουν ελληνικά, γεγονός που τις καθιστά 

δυσλειτουργικές στην καθημερινή ζωή». «Αυτές επαναπροσεγγίζονται και όχι 

απλά μαθαίνουν τη γλώσσα αλλά είναι και ενθουσιώδεις εκπαιδευόμενες». 

«Στα μειονοτικά χωριά υπάρχουν εκπαιδευόμενες που παρακολουθούν επί δύο 

χρόνια προγράμματα των ΚΕΕ».  Αλλά και στα προγράμματα γενικού 

πληθυσμού πολλοί εκπαιδευόμενοι επανασυμμετέχουν. Όπως αναφέρθηκε 

«ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κόστος, το μόνο που απαιτείται είναι χρόνος και 

προσωπική προσπάθεια».  
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Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι «το ΚΕΕ δεν μπορεί να διαχύσει μαθησιακή 

κουλτούρα αν το άτομο δε συμμετέχει  συνειδητά στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες». Πολλοί ενδιαφερόμενοι «έρχονται όχι για να μάθουν αλλά 

για να βρουν δουλειά» ή «έρχονται για να πάρουν την πιστοποίηση». Το 

γεγονός ότι υπάρχει «μεγάλη ζήτηση» δεν αναιρεί τη «χαλαρή αντιμετώπιση» 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την «έλλειψη δέσμευσης» στη συμμετοχή 

και ανελλιπή παρακολούθηση των σεμιναρίων. «Πολλοί κάνουν αίτηση και 

δεν επανεμφανίζονται, καθώς δεν έχουν αποκτήσει μαθησιακή κουλτούρα από 

τη βασική εκπαίδευση και δεν κατανοούν τη σημασία της ΔΒΜ». Όπως 

αναφέρθηκε από εκπαιδευτή που έχει κάνει σπουδές στο εξωτερικό «η ΔΒΜ 

δεν λειτουργεί όπως στην Ευρώπη». «Στη Γερμανία για παράδειγμα, τα άτομα 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από το τέλος του 

Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου». «Στην Ελλάδα τώρα επανα-ανακαλύψαμε τη 

ΔΒΜ». «Απέχουμε πολύ από τα ευρωπαϊκά πρότυπα». 

Βέβαια, στην πλειονότητά τους οι ερωτηθέντες είναι αισιόδοξοι. 

Θεωρούν ότι στην πορεία αναπροσαρμόζονται τυχόν αρνητικές στάσεις και 

παράγοντες συμμετοχής. Όπως ελέχθη «έρχονται για να μάθουν». Η 

ανοιχτότητα των προγραμμάτων βοηθάει σε αυτό, «θεωρείται μια διαδικασία 

μέσα από την οποία θα μάθουν και όχι μέρος της τυπικής εκπαίδευσης, όπου 

θα αποστηθίσουν, θα αξιολογηθούν κ.λπ». «Αν παγιωθεί το έργο και η 

προσφορά του ΚΕΕ», και «τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες 

των συμμετεχόντων», τότε είναι βέβαιο ότι θα παγιωθεί η μαθησιακή 

κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία.  

Η έλλειψη δέσμευσης και η χαλαρότητα που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

έχουν ως αποτέλεσμα τη διαρροή από τα προγράμματα. Τα στελέχη 

υποστηρίζουν ότι κινείται σε «αναμενόμενα πλαίσια, περίπου 20-30 %», και οι 

λόγοι στους οποίους οφείλεται είναι κυρίως προσωπικοί». Το εύρημα αυτό 

συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών που αναφέρονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία (Cross, 1981:97-108). Σύμφωνα με τους Καψάλη & 

Παπασταμάτη (2002:94), οι εξωτερικοί περιστασιακοί παράγοντες στους 

οποίους συχνά αποδίδεται η διακοπή φοίτησης, συνιστούν προσπάθεια 

«δικαιολόγησης» μιας απόφασης η οποία σχετίζεται με άλλους παράγοντες, η 

αναφορά όμως σε αυτούς εξασφαλίζει στο άτομο αλώβητη την αυτοεικόνα 

του.  
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Ο αριθμός των ατόμων σε τμήματα γενικού πληθυσμού κυμαίνεται 

συνήθως από 14 έως 20 άτομα, ενώ στα τμήματα ειδικών κοινωνικών ομάδων 

μειώνεται σε 12 με 18. Εάν, ωστόσο η διαρροή υπερβεί το 50%, δηλαδή  ο 

αριθμός των συμμετεχόντων πέσει κάτω από 10 άτομα, τότε το πρόγραμμα 

σταματάει. Στα δύο από τα τρία Κέντρα που μελετήθηκαν αναφέρθηκαν 

περιπτώσεις που αναγκάστηκαν να «κόψουν τμήματα». Το γεγονός αυτό 

δημιουργεί αίσθημα «ματαίωσης» στους εκπαιδευόμενους και παράλληλα ο 

θεσμός χάνει την αξιοπιστία του. Ως εκ τούτου, ο κατώτερος αριθμός που 

ορίζεται από τη ΓΓΕΕ για να λειτουργήσει ένα τμήμα μειώθηκε φέτος σε 8 από 

10 που ήταν τα προηγούμενα έτη.  

Κατά την έρευνά μας αναφέρθηκε ότι «συνήθως την πρώτη εβδομάδα 

εγκαταλείπει ένα 20%, και ένα επιπρόσθετο 10% στη συνέχεια». 

Επισημάνθηκε ωστόσο, ότι τα ποσοστά διαρροής παρουσιάζονται  μικρότερα, 

καθώς «την πρώτη εβδομάδα υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των 

εκπαιδευομένων που εγκαταλείπουν». Αναλυτικότερα, οι λόγοι διακοπής της 

φοίτησης που ισχύουν στο μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων είναι 

προσωπικοί - έλλειψη χρόνου, οικογενειακοί ή επαγγελματικοί λόγοι κ.λπ. 

Ακολουθούν λόγοι που σχετίζονται με την έλλειψη πραγματικού 

ενδιαφέροντος και συνειδητοποίησης. Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι «υπάρχουν 

άτομα που κάνουν αίτηση από περιέργεια, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον και 

δέσμευση». Ο βαθμός συνειδητοποίησης είναι πολύ σημαντικός για τα 

προγράμματα «διά βίου», τα οποία διαρκούν όλο το χρόνο. «Είναι δύσκολο 

κάποιος να αναλάβει και να φέρει εις πέρας τέτοια ευθύνη». «Λειτουργούν 

συνήθως ανεύθυνα». Επιπρόσθετα, «το γεγονός ότι είναι δωρεάν λειτουργεί 

ανασταλτικά». «Ίσως η ύπαρξη χαμηλών διδάκτρων να αύξανε τη δέσμευση». 

Άλλοι λόγοι που αναφέρθηκαν σχετίζονται με την «ανατροπή 

προσδοκιών». Συχνά οι προσδοκίες που έχουν όταν εντάσσονται σε ένα 

πρόγραμμα δε συνάδουν με την πραγματικότητα. Κάποιοι «πιστεύουν ότι θα 

πάρουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση»,  άλλοι «νομίζουν ότι θα μάθουν να 

μιλούν μια ξένη γλώσσα μέσα σε 50 ώρες» ή τέλος στα προγράμματα 

υπολογιστών «νομίζουν συχνά ότι απλά θα σερφάρουν στο διαδίκτυο». 

Πολλές φορές η δυσαρέσκεια μπορεί να οφείλεται και στις «μεθόδους του 

εκπαιδευτή, καθώς αντιδρούν σε καινοτόμες μεθόδους», να «ενοχλούνται από 

το νεαρό της ηλικίας των εκπαιδευτών», να θεωρούν «χαμηλό το επίπεδο των 
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προγραμμάτων» ή τέλος το «περιεχόμενο των προγραμμάτων να μην 

ανταποκρίνεται στο γνωστικό τους επίπεδο ή στα ενδιαφέροντά τους». Όλα τα 

παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να ακυρώνονται οι προσδοκίες των 

εκπαιδευόμενων και να διαρρέουν από την ομάδα-τάξη.  

Η ύπαρξη ανεδαφικών προσδοκιών οφείλεται συχνά στην 

παραπληροφόρηση, καθώς όπως προαναφέρθηκε, υποβάλλουν αιτήσεις σε 

μέρη όπου οι υπάλληλοι αδυνατούν να παρέχουν έγκυρες πληροφορίες. «Η 

δέσμευση και το ενδιαφέρον μπορούν να διαγνωστούν μέσα από την 

προσωπική (διερευνητική) συνέντευξη με τον ΣΕ, κατά την οποία 

ξεκαθαρίζεται παράλληλα με σαφήνεια το περιεχόμενο του προγράμματος και 

τι αναμένεται από τους συμμετέχοντες, ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις». 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει σύστημα-δίκτυο έγκαιρης και έγκυρης 

πληροφόρησης, ώστε να αποφεύγεται «κατασπατάληση ενέργειας, χρόνου και 

χρήματος». Όταν ο Σύμβουλος συναντάει τους εκπαιδευόμενους κατά την 

προπαρασκευαστική συνάντηση «είναι αργά, έχουν ήδη ενταχθεί». Τέλος, 

πάντα σε περιπτώσεις διακοπής φοίτησης, ο Σύμβουλος επικοινωνεί με τα 

άτομα και προσπαθεί να διευκρινίσει τα αίτια της διαρροής και πιθανότητα να 

προτείνει τρόπους άρσης του προβλήματος (πχ. αναπροσαρμογή ωρών). 

 

 

5.2.6  Αξιολόγηση εκπαιδευομένων & Βεβαιώσεις 

  

Η τελική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων διεξάγεται μέσω ενός 

«φύλλου αξιολόγησης», με κριτήρια τη φυσική παρουσία (παρακολούθηση και 

στάση), την ατομική επίδοση (εργασίες), την επίδοση στην τάξη (ομαδικές 

εργασίες και συμμετοχή)  και την επίδοση στο τελικό τεστ. Η μορφή του 

τελικού τεστ τίθεται στην ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές 

ανέφεραν ότι πρόκειται για «μια τυπική διαδικασία» στο τέλος κάθε κύκλου, 

καθώς «θέλουν να αποφύγουν τη δημιουργία άγχους που μπορεί να 

δημιουργήσει η γραπτή αξιολόγηση». 

Αναφορικά με τη διαμορφωτική αξιολόγηση αναφέρθηκε ότι αυτή 

διεξάγεται μέσω της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι στις 

εργασίες και παρουσιάσεις που εκπονούν, και τη συμμετοχή τους σε 

προφορικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. «Το ΚΕΕ 
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αποτρέπει τυπικές διαδικασίες, καθώς δε θέλει να αποκτήσει φροντιστηριακό 

χαρακτήρα». Ως εκ τούτου, η διαμορφωτική αξιολόγηση «είναι περιγραφική 

αξιολόγηση», η οποία διεξάγεται «σε προφορικό επίπεδο». «Ο στόχος δεν 

είναι η συγκριτική αξιολόγηση και η ύπαρξη βαθμών, αλλά η πληροφόρηση 

του εκπαιδευόμενου για την πρόοδό του σε σχέση με τον εαυτό του».   

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που απονέμονται στο τέλος των 

προγραμμάτων, «πέρα από την ηθική αξία, δεν έχουν καμία ισχύ». Όπως 

αναφέρθηκε από ερωτώμενο «εντάσσονται στον πληθωρισμό πτυχίων του 

Ελληνικού κράτους, το οποίο χορηγεί βεβαιώσεις με σφραγίδα του ΥΠΕΠΘ, 

χωρίς αντίκρισμα». Εξαίρεση μερικώς αποτελούν τα πιστοποιητικά Διά Βίου, 

τα οποία «αρχίζουν σταδιακά να έχουν αξία». Άλλωστε «είναι υπερφίαλο να 

έχουν πρακτική αξία βεβαιώσεις συμμετοχής σε προγράμματα εικοσιπέντε 

ωρών». Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι η έλλειψη ισχύος οφείλεται μερικώς και 

στο γεγονός της παροχής «δωρεάν γνώσης από έναν φορέα που βρίσκεται 

ακόμη σε διερευνητικό στάδιο λειτουργίας».  

Υπό το φως των ευρημάτων συνακόλουθα, της παρούσας έρευνας, 

«πολλά άτομα, κυρίως άνεργοι ή όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν την 

επαγγελματική τους κατάσταση, παρακολουθούν τα προγράμματα για να 

λάβουν το πιστοποιητικό, το οποίο αποτελεί ένα επιπρόσθετο προσόν στο 

βιογραφικό τους». Άλλωστε, «άτυπα χρησιμοποιείται ως προσόν», ενώ 

«πολλοί Δήμοι το λαμβάνουν υπόψη», καθότι «παρά την απουσία επίσημης 

αναγνώρισης, αποτελεί ένα επίσημο έγγραφο του ΥΠΕΠΘ». Σε αυτή τη βάση 

χρησιμοποιείται και από τα ΚΕΕ ως «κίνητρο προσέλκυσης εκπαιδευομένων». 

Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά «καλλιεργούνται σκόπιμα υποσχέσεις για 

αναβάθμιση των βεβαιώσεων για να προσελκύσουν εκπαιδευόμενους». 

Το διάχυτο συνακόλουθα, αίτημα για πιστοποίηση στην ελληνική 

κοινωνία, έχει θέσει σε προβληματισμό τη ΓΓΕΕ. Όλα τα στελέχη εκτιμούν ότι 

«πιθανόν να γίνουν κινήσεις αναβάθμισης των πιστοποιητικών στο άμεσο 

μέλλον».  Πρέπει να αναβαθμιστούν για να προσδώσουν στη λειτουργία του 

θεσμού των ΚΕΕ περισσότερο κύρος, και στους ενδιαφερόμενους ισχυρότερο 

κίνητρο συμμετοχής, γεγονός, το οποίο εν συνεχεία μπορεί να λειτουργήσει ως 

μέσο καλλιέργειας μαθησιακής κουλτούρας στους πολίτες».  
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   5.3 Θεματικός Άξονας: Προσβασιμότητα, Προσέλκυση 

Εκπαιδευομένων & ΣΥΠ   

 

5.3.1 Διευκόλυνση πρόσβασης & Ενίσχυση ίσων ευκαιριών  

 

Η προσβασιμότητα σε προγράμματα των ΚΕΕ επιτυγχάνεται μέσω της 

«ευρείας γεωγραφικής κάλυψης», της «ανοιχτότητας» στις διαδικασίες 

εγγραφής και παρακολούθησης, και στην παροχή «δωρεάν» εκπαίδευσης σε 

όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Όλα τα κέντρα επιχειρούν να διατηρήσουν 

«λεπτές ισορροπίες ώστε να παρασχεθούν προγράμματα σε όλους τους δήμους 

και παράλληλα να επιτευχθεί ο ποσοτικός στόχος που θέτει η Αθήνα». 

Αναλυτικότερα, το ΚΕΕ Θεσσαλονίκης παρέχει προγράμματα σε δεκαεννέα 

δήμους,  το ΚΕΕ Ροδόπης έχει αναπτύξει συνεργασία με οκτώ από τους 

δώδεκα δήμους του Νομού  (από τους τέσσερις που υπολείπονται οι δύο 

βρίσκονται στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με τον ένα εκ των οποίων 

προγραμματίστηκε η υλοποίηση προγράμματος τον προσεχή Σεπτέμβριο), ενώ 

το ΚΕΕ Ημαθίας υλοποιεί προγράμματα σε επτά από τους δώδεκα δήμους (βλ. 

Πίν. 7). 

Πιν. 7. Χωροταξική Ανάπτυξη Προγραμμάτων 
ΚΕΕ Επανομής 

Δήμοι-Κοινότητες Αριθμός Τμημάτων Αριθμός Εκπαι/μένων Άνδρες Γυναίκες 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 445 98 347 
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ         
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ         
ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ         
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 7 134 31 103 
ΑΞΙΟΥ 1 20 5 15 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ         
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ         
ΑΣΣΗΡΟΥ         
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ         
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ         
ΕΓΝΑΤΙΑΣ         
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)         
ΕΠΑΝΟΜΗΣ 4 80 7 73 
ΕΥΟΣΜΟΥ 8 150 28 122 
ΕΧΕΔΩΡΟΥ 16 267 231 36 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 20 4 16 
ΘΕΡΜΗΣ 6 117 21 96 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 13 242 49 193 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10 193 23 170 
ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ 2 40 9 31 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ         
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3 64 13 51 
ΛΑΓΚΑΔΑ         
ΛΑΧΑΝΑ         
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ΜΑΔΥΤΟΥ         
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1 18 1 17 
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 3 56 2 54 
ΜΙΚΡΑΣ 6 112 14 98 
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ         
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ         
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4 79 17 62 
ΠΟΛΙΧΝΗΣ 1 18 4 14 
ΠΥΛΑΙΑΣ         
ΡΕΝΤΙΝΑΣ         
ΣΟΧΟΥ         
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ         
ΣΥΚΕΩΝ         
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ         
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 1 20 1 19 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ         
ΧΟΡΤΙΑΤΗ         
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 8 156 25 131 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ         

  
ΚΕΕ Ημαθίας 

Δήμοι-Κοινότητες Αριθμός Τμημάτων Αριθμός Εκπαι-μένων Άνδρες Γυναίκες 
ΒΕΡΟΙΑΣ 55 1121 316 805 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 24 22 2 
ΑΝΘΕΜΙΩΝ         
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 1 20 8 12 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ         
ΒΕΡΓΙΝΑΣ         
ΔΟΒΡΑ         
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 3 72 18 54 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ         
ΜΕΛΙΚΗΣ 6 136 49 87 
ΝΑΟΥΣΑΣ 5 106 34 72 
ΠΛΑΤΕΟΣ 6 125 21 104 

 
ΚΕΕ Ροδόπης 

Δήμοι-Κοινότητες Αριθμός Τμημάτων Αριθμός Εκπαι-μένων Άνδρες Γυναίκες 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 40 754 262 492 
ΑΙΓΕΙΡΟΥ 3 46   46 
ΑΡΡΙΑΝΩΝ         
ΙΑΣΜΟΥ 4 73 1 72 
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 8 127 12 115 
ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 14 260 21 239 
ΣΑΠΩΝ 10 164 18 146 
ΣΩΣΤΟΥ 15 245   245 
ΦΙΛΛΥΡΑΣ 12 197   197 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ         

                                                                                                                Πηγή ΓΓΕΕ 

 

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η έλλειψη ανάπτυξης συνεργασιών 

με τους υπόλοιπους δήμους, είναι η απόσταση από τον κεντρικό δήμο, η 

έλλειψη ενδιαφέροντος και αιτήσεων, η αδυναμία ανταπόκρισης του δήμου, η 

έλλειψη υποδομών ή τέλος, η απροθυμία μετακίνησης των εκπαιδευτών. 
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Βέβαια αναφορικά με την τελευταία παράμετρο, τα ΚΕΕ που δεν 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας εκπαιδευτών, υποστηρίζουν ότι «το ΚΕΕ 

επιλέγει που θα πάει ο εκπαιδευτής, εκτός αν υπάρχουν προσωπικά 

προβλήματα. Σε αντίθετη περίπτωση διακόπτεται η συνεργασία». Μία 

πρόταση ερωτώμενου που ίσως βοηθούσε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε όλο το εύρος των περιφερειών, αφορά στη «δημιουργία 

παραρτημάτων και σε άλλες περιοχές των νομών, ώστε να διευκολυνθεί η 

μετακίνηση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων». 

 

 

5.3.1.1 Στοχευμένη δράση  

   

Τα προγράμματα των ΚΕΕ δεν απευθύνονται μόνο στο γενικό 

πληθυσμό αλλά παράλληλα αναπτύσσεται σημαντική δράση για τη 

προσέγγιση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που έχουν άμεση ανάγκη να 

λάβουν εκπαίδευση (βλ. Πίν. 4). Ως εκ τούτου, αναπτύσσεται στοχευμένη 

δράση για: 

• Εγκλείστους φυλακών. Το ΚΕΕ Επανομής-Θεσσαλονίκης 

ειδικότερα, αναπτύσσει «τουλάχιστον 2 έως 4 προγράμματα το έτος σε 

φυλακισμένους». Παράλληλα επισημάνθηκε ότι «δεν τους βλέπουν ως 

κρατούμενους αλλά ως εκπαιδευόμενους, οι οποίοι μάλιστα δείχνουν μεγάλο 

ενδιαφέρον και ενθουσιασμό». 

• Αθίγγανους.  Όλες οι απόψεις των ερωτηθέντων συγκλίνουν 

στο ότι «οι αθίγγανοι είναι η πιο δύσκολα προσεγγίσιμη ομάδα». Στέλεχος από 

το ΚΕΕ Ροδόπης ανέφερε ότι «η μόνη ομάδα που δεν κατόρθωσαν να 

προσεγγίσουν είναι οι τσιγγάνοι, λόγω των άστατων δραστηριοτήτων που δεν 

μπορούν να διασφαλίσουν συνέπεια στην παρακολούθηση, ενώ παράλληλα 

έχουν χρηματικά αιτήματα». Ωστόσο, «υπάρχουν περιπτώσεις αθίγγανων που 

έχουν ενταχθεί σε μεικτά τμήματα, αλλά δεν υπάρχουν αμιγώς τσιγγάνικα». 

• Μετανάστες, παλιννοστούντες. Επισημάνθηκε ότι παρά το ότι η 

εκπαίδευση μεταναστών αποτελεί αυτή τη στιγμή ξεχωριστό πρόγραμμα, 

πολλοί μετανάστες παρακολουθούν προγράμματα των ΚΕΕ. Μάλιστα, οι 
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Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ανέφεραν ότι πριμοδοτούνται οι αιτήσεις των 

μεταναστών για την ένταξη στα προγράμματα. 

• Ανέργους. Στελέχη επεσήμαναν ότι «υπάρχουν πολλοί άνεργοι 

σε προγράμματα των ΚΕΕ αλλά δεν υπάρχει στοχευμένη δράση για ανέργους, 

καθώς δραστηριοποιούνται άλλοι φορείς σε αυτό το πεδίο». Ωστόσο, όπως και 

στην περίπτωση των μεταναστών, πριμοδοτούνται οι αιτήσεις ανέργων, ως 

ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

• Μειονότητες. Κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας στο 

ΚΕΕ Ροδόπης λειτουργούσαν «30 με 35 προγράμματα στη μειονότητα, όλα 

γλώσσας και επικοινωνίας». Όπως παρατηρήθηκε «αυξάνεται διαρκώς το 

αίτημα για νέα τμήματα στη μειονότητα. Οι αριθμοί των αιτήσεων είναι 

εντυπωσιακοί». Επιπρόσθετα, λειτουργούν και μεικτά τμήματα (χριστιανών 

και μουσουλμάνων), καθώς «υπάρχει τάση για ώσμωση».  

• Άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Το ΚΕΕ κατορθώνει να εκπαιδεύσει ομάδες που είχε 

περιθωριοποιήσει το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως αναφέρθηκε, 

«απευθύνεται και προσπαθεί να εντάξει σε τμήματα άτομα με χαμηλό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο». 

• Ηλικιωμένους. Οι επαφές των ΚΕΕ με ΚΑΠΗ έχουν ως 

απόρροια τη λειτουργία πολλών τμημάτων ηλικιωμένων, για τους οποίους 

μάλιστα επισημάνθηκε ότι «είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις εκπαιδευόμενοι». 

Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η έντονη στοχευμένη δράση για 

ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, αφορά κύρια στα ΚΕΕ Επανομής-Θεσσαλονίκης 

και Ροδόπης. Αντίθετα, όπως ανέφεραν τα στελέχη του ΚΕΕ Ημαθίας, «προς 

το παρόν πραγματοποιούνται επαφές μόνο με ΚΑΠΗ και Συλλόγους». «Θα 

έπρεπε να λειτουργήσουν τμήματα αλφαβητισμού για ειδικές ομάδες, αλλά 

αφενός, δεν έγινε ακόμη προσέγγιση από το ΚΕΕ, και αφετέρου, δεν 

εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αυτές». Ένας παράγοντας o οποίος χρήζει 

περαιτέρω διερεύνησης και στον οποίο αποδίδεται μέρος της ολιγωρίας για την 

ανάπτυξη στοχευμένης δράσης, είναι «η δυσκολία στέγασης, καθώς κάποιοι 

διευθυντές δε δέχονται τσιγγάνους ή παλιννοστούντες στα σχολεία».   

Αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης των ειδικών πληθυσμιακών 

ομάδων, σημειώθηκε ότι «αρχικά υπήρχε αρνητισμός, λόγω της σύγχυσης με 
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άλλους φορείς της εκπαίδευσης ενηλίκων (πχ. ΚΕΚ), προσμένοντας 

επιδότηση». Για παράδειγμα αναφέρθηκε το γεγονός ότι «ομάδες όπως οι 

τσιγγάνοι θέλουν συνήθως οικονομικό αντάλλαγμα για να παρακολουθήσουν».  

Οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της έντονης 

δραστηριοποίησης των ΚΕΕ στην προσέλκυση των εκπαιδευομένων, 

δηλώνοντας ότι «αν δεν τους πλησίαζαν, δε θα έρχονταν μόνοι τους».  Ως εκ 

τούτου, οι αρχικές προσεγγίσεις των πληθυσμιακών ομάδων 

πραγματοποιούνται μέσω δημάρχων, «ατόμων κλειδιών» και «εκπροσώπων 

ομάδων», ώστε να αποκτηθεί πρόσβαση σε αυτές. Σε αυτή την κατεύθυνση, 

αναφέρθηκε ότι «οικοδομείται αρχικά με προσεκτικά βήματα, κλίμα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης». Επιπρόσθετα, «επιδεικνύεται ανοιχτότητα, ειλικρίνεια και 

ενσυναίσθηση προς τους ενδιαφερόμενους». Ειδικότερα, για τις μειονότητες 

σημειώθηκε το γεγονός ότι «αρχικά υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα, καθώς 

το ΚΕΕ και οι εκπαιδευτές είναι φορείς άλλης κουλτούρας». «Η προσέγγιση 

γίνεται πείθοντάς τους ότι ο σκοπός της παρέμβασης δεν είναι να αλλοιώσει ή 

να μεταβάλει τις θρησκευτικές αρχές και πεποιθήσεις τους». 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, «δύσκολες στην 

προσέγγιση πληθυσμιακές ομάδες προσεγγίζουν οι ίδιες πλέον το ΚΕΕ». Ενώ 

αρχικά «τα πρώτα τμήματα έγιναν μέσω της προσέγγισης των δημάρχων και 

των κατά τόπους φορέων, τώρα πλέον δημιουργούνται με αιτήματα των 

ενδιαφερομένων», καθώς «οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν την καλύτερη 

διαφήμιση». «Οι δήμοι είναι αυτοί που κατανοούν πλέον την ανάγκη των 

πολιτών για εκπαίδευση και ζητούν την πραγματοποίηση ολοένα και 

περισσοτέρων προγραμμάτων».  

 

 

5.3.1.2 Κριτήρια επιλογής & Ευελιξία λειτουργίας 

 

Αναφορικά με τα κριτήρια, τα οποία συνιστούν τη βάση επιλογής για 

την ένταξη των ενδιαφερομένων σε τμήματα,  διαφοροποιούνται ανάλογα τον 

τόπο διεξαγωγής των προγραμμάτων. Αναλυτικότερα, και τα τρία κέντρα 

ανέφεραν ότι «οι αιτήσεις ενδιαφερομένων από περιφερειακούς δήμους 

ικανοποιούνται στο σύνολό τους», χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ειδικά 

κριτήρια.  
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Για τις αιτήσεις ενδιαφερόμενων σε προγράμματα που υλοποιούνται 

στους κεντρικούς δήμους, η επιλογή πραγματοποιείται βάσει του αριθμού 

πρωτοκόλλου της αίτησης. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά 

κριτήρια (πχ. άνεργοι, μετανάστες κλπ.), καθώς και η διασφάλιση του ενιαίου 

προφίλ της ομάδας. Επ’αυτού σημειώθηκε ότι «πριμοδοτούνται συμμετοχές 

από ευαίσθητες ομάδες», ενώ παράλληλα επιχειρείται η διασφάλιση «σχετικής 

ομοιογένειας των τμημάτων, σε γνωστικό και μορφωτικό επίπεδο 

τουλάχιστον». Επίσης, σημαντικός παράγοντας ένταξης σε πρόγραμμα 

θεωρείται το «ενδιαφέρον και η δέσμευση του ενδιαφερόμενου». Όπως 

προαναφέρθηκε ωστόσο, ο ΣΕ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγάλο αριθμό 

των ενδιαφερομένων, ώστε να πραγματοποιήσει προσωπικές συνεντεύξεις με 

το σύνολό τους. Ως εκ τούτου, περιορίζεται σε «τηλεφωνική ανίχνευση του 

ενδιαφέροντος και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου», εκτός από τα Διά Βίου 

(250 ωρών), για την ένταξη στα οποία είναι απαραίτητη η διά ζώσης 

ενημέρωση.  

Στην πράξη ωστόσο, «ικανοποιούνται συνήθως όλες οι αιτήσεις». 

«Όσες δεν ικανοποιούνται άμεσα, περιμένουν για το επόμενο πρόγραμμα». 

Αυτό βέβαια συνεπάγεται τη μεγάλη αναμονή των ενδιαφερομένων, ειδικά για 

δημοφιλή προγράμματα, όπως η πληροφορική και οι ξένες γλώσσες, με συχνή 

απόρροια την ατόνηση του ενδιαφέροντος.  

Η ευελιξία στη λειτουργία των προγραμμάτων διασφαλίζεται 

θεωρητικά, μέσω της παρακάτω διαδικασίας. Εφόσον υπάρχουν αιτήσεις για 

τη δημιουργία τμήματος, γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, 

ανεύρεση του εκπαιδευτή και του χώρου και έλεγχος της διαθεσιμότητάς του, 

και καθορίζεται η πρώτη συνάντηση». Κατά την πρώτη αυτή συνάντηση, υπό 

την παρουσία του ΣΕ, συνδιαμορφώνεται από τον εκπαιδευτή και την ομάδα  

ένα «εκπαιδευτικό συμβόλαιο». Η διαδικασία περιλαμβάνει: α) ενημέρωση 

των εκπαιδευομένων για το αντικείμενο και τους στόχους του προγράμματος, 

β) προσδιορισμός των μεθόδων, των περιεχόμενων και του βαθμού δυσκολίας 

τους,  γ) διασάφηση των προσδοκιών των εκπαιδευομένων  δ) διατύπωση 

προτάσεων για τις ώρες και ημέρες των μαθημάτων και σύνταξη από κοινού 

ενός προγράμματος, και  ε) διευκρίνιση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

των εκπαιδευόμενων. Όπως επισημάνθηκε πρόκειται για μια «χρονοβόρο 

διαδικασία, η οποία όμως δημιουργεί δέσμευση στους συμμετέχοντες». 
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Εξαίρεση αποτελούν οι «περίοδοι πίεσης», καθώς και αντικείμενα στα οποία 

«υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτών».  

Ωστόσο, κάποιοι από τους ερωτηθέντες βρίσκουν την παραπάνω 

διαδικασία ουτοπική, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «μικρή ευελιξία, καθώς το 

πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των χώρων και τις 

διαθέσιμες ώρες του εκπαιδευτή, οι οποίες είναι περιορισμένες». Κάποιοι 

άλλοι αντίθετα, αναφέρουν ότι «υπάρχει ευελιξία στην αναπροσαρμογή των 

ωρών και των περιεχομένων, ακόμα και κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 

ενώ οι συμμετέχοντες έχουν δυνατότητα να κάνουν προτάσεις ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντά τους». Αυτό βέβαια δε συνεπάγεται  ότι «μπορεί να υπάρξει 

διαπραγμάτευση για το τι θα διδαχτούν». Απλά συμβάλλει στο να «δοθεί 

βαρύτητα σε κάποια σημεία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του 

τμήματος».  

Τέλος, υπό το φως της ευελιξίας που οφείλει να διέπει την εκπαίδευση 

ενηλίκων, στο πρώτο μάθημα, οι εκπαιδευτές χορηγούν «φόρμα ανίχνευσης 

εκπαιδευτικού υπόβαθρου, παραγόντων προσέλευσης, προηγούμενων 

σεμιναρίων και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων, ώστε να προσαρμόσουν 

τα περιεχόμενα και τις μεθόδους διδασκαλίας στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα 

της ομάδας». Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται επίσκεψη του ΣΕ στην αρχή και 

το τέλος των προγραμμάτων για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων και την παροχή 

ανατροφοδότησης.  

 

 

5.3.2 Διερεύνηση αναγκών  

 

Τα ΚΕΕ διαθέτουν μεγάλο εύρος προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να 

ανταποκριθούν σε διαφοροποιημένες ανάγκες και ενδιαφέροντα (βλ. Πίν. 5).   

Καθώς, «η πληροφορική και οι ξένες γλώσσες είναι διαπιστωμένες ανάγκες 

της ελληνικής κοινωνίας, τα περισσότερα προγράμματα παρέχονται σε αυτά τα 

πεδία». Συνακόλουθα, η πολιτική των Κέντρων για να προσελκύσουν μεγάλο 

αριθμό εκπαιδευόμενων, περιλαμβάνει την προσφορά αρχικά, προγραμμάτων 

ευρείας αποδοχής (Η/Υ, ξένες γλώσσες και οικονομικά). Εν συνεχεία, 

επιχειρούν  να προωθήσουν και προγράμματα σε λιγότερο δημοφιλείς 

θεματικές (όπως Ευρωπαίος πολίτης, Ιστορία της τέχνης, Θέατρο κ.λπ.), το 
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ενδιαφέρον για τις οποίες καταγράφεται μέσα από την προσωπική επαφή 

(συνέντευξη με ΣΕ) με τους ενδιαφερόμενους. Το γεγονός ότι παρέχονται 

προγράμματα σε πολλά πεδία, τα οποία «ίσως είναι θνησιγενή», θεωρείται 

«σημαντικό για έναν θεσμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων». Όπως επισημάνθηκε, «θα ήταν πιο εύκολο και αποδοτικό να 

παρέχονται προγράμματα μόνο πχ. σε Η/Υ». 

Όσον αφορά στην εναρμόνιση των παρεχόμενων προγραμμάτων προς 

τις ανάγκες ομάδων του πληθυσμού, σημειώθηκε ότι «δε γίνεται εκ των 

προτέρων ανίχνευση αναγκών». Η εναρμόνιση επιτυγχάνεται μέσω της 

«προώθησης όλων των επιλογών και καταγραφή της ζήτησης». Δηλαδή, 

προσφέρεται μια ευρεία βάση προγραμμάτων και ανάλογα με τη ζήτηση που 

εκδηλώνεται και τις αιτήσεις που υποβάλλονται διαμορφώνεται η τελική 

προσφορά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο «όλα είναι εν δυνάμει τμήματα αρκεί να 

εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον». «Όταν υπάρχει σχετική ζήτηση, τότε 

ασκείται στοχευμένη ενίσχυση ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα». Ωστόσο, 

διευκρινίστηκε ότι η «στοχευμένη ενίσχυση» δεν αφορά σε «κατεύθυνση» των 

επιλογών των ενδιαφερόμενων  προς συγκεκριμένα προγράμματα.  

Επίσης, καταφέρνουν να κάνουν «έγκυρη διάγνωση αναγκών μέσω της 

ανάπτυξης συνεργασιών με κοινωνικούς εταίρους» και να υλοποιούν 

στοχευμένα προγράμματα για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και συλλόγους. Η 

ΓΓΕΕ δεν επιβάλλει δεσμεύσεις στο εκάστοτε ΚΕΕ για την υλοποίηση 

προγραμμάτων σε όλες τις θεματικές, παρέχοντας έτσι πλαίσιο «σχετικής 

ευελιξίας» για εναρμόνιση της προσφοράς με τοπικές ανάγκες. Η σχετικότητα 

της ευελιξίας αφορά στον περιορισμό που τίθεται, για προσφορά 

προγραμμάτων στα πλαίσια των εγκεκριμένων θεματικών, εφόσον «δεν 

υπάρχει η απαιτούμενη ευχέρεια να παρέχουν νέες θεματικές, που δεν 

εμπεριέχονται στη λίστα της ΓΓΕΕ».   

 

5.3.2.1 Παράγοντες συμμετοχής 

  

Οι παράγοντες συμμετοχής στα προγράμματα των ΚΕΕ, όπως 

προέκυψαν μέσα από τα ευρήματα της έρευνας, διαφοροποιούνται σημαντικά 

ανάλογα την κοινωνική ομάδα, το φύλο, την ηλικία, την επαγγελματική 

κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και τον τόπο διαμονής. Ωστόσο, στο 
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σύνολό τους συνάδουν απόλυτα με ευρήματα ερευνών σχετικών με τα κίνητρα 

συμμετοχής, όπως αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Cross 1981:81-97, 

Knapper & Kropley, 2000:30-31). Παρακάτω, ομαδοποιήθηκαν σε έξι 

κατηγορίες και παρατίθενται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον 

αριθμό αναφορών που συγκεντρώθηκαν από τους ερωτηθέντες: 

1. Λειτουργικές επαγγελματικές ανάγκες. Ο κύριος παράγοντας 

προσέλευσης σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η απόκτηση λειτουργικών 

δεξιοτήτων για επαγγελματική σταδιοδρομία ή ανεύρεση εργασίας. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι οι συμμετέχοντες επιζητούν τη «βελτίωση των 

γνώσεών τους σε βασικές δεξιότητες και την αναβάθμιση των επαγγελματικών 

τους προσόντων», είτε για «να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στα 

επαγγελματικά τους καθήκοντα», είτε για να «βελτιώσουν την εργασιακή τους 

θέση», είτε για «να βγουν στην αγορά εργασίας». Σε αυτή την κατεύθυνση, 

υπάρχει στενή σύνδεση της συμμετοχής με την απόκτηση πιστοποίησης. «Η 

απόκτηση ενός επιπλέον προσόντος για το βιογραφικό, το οποίο μάλιστα φέρει 

τη σφραγίδα του ΥΠΕΠΘ, θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει επαγγελματικά». 

Μάλιστα, αναφέρθηκε παράδειγμα «υποψήφιας Δημοτικής Συμβούλου», η 

οποία κατά την προεκλογική της εκστρατεία, προέβαλε ως προσόν του 

βιογραφικού της, τη συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΚΕΕ. 

Απόρροια του «εργασιακού» παράγοντα, είναι η συμμετοχή μεγάλου 

αριθμού ανέργων στα προγράμματα των ΚΕΕ. Παράλληλα, εξηγεί μερικώς την 

υψηλή συμμετοχή γυναικών. Αν και τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει η 

βιβλιογραφία, παρατηρείται μεγάλη αύξηση στον αριθμό των γυναικών που 

συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, λόγω του 

μετασχηματισμού του επαγγελματικού, κοινωνικού και ενδο-οικογενειακού 

ρόλου τους (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002:91, Cross 1981:59), εν τούτοις, 

τα ποσοστά συμμετοχής γυναικών σε προγράμματα των ΚΕΕ είναι ιδιαίτερα 

υψηλά. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παραχωρήθηκαν 

από τη ΓΓΕΕ, την περίοδο Σεπτεμβρίου 2005-Μαιου 2006, σε σύνολο 69.261 

εκπαιδευομένων, 49.380 (ποσοστό 71,3%) ήταν γυναίκες (βλ. Πίν. 8). Μια από 

τις εξηγήσεις που δόθηκε από τους ερωτηθέντες, για τη συντριπτική 

πλειονότητα των γυναικών στα προγράμματα, είναι το γεγονός ότι «καθώς η 

ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή στις γυναίκες, επιζητούν προσόντα για να μπουν 

στην αγορά εργασίας». Επιπρόσθετα, συμβάλλει ο παράγοντας «δωρεάν», 
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καθώς και η «περιέργεια» που διακρίνει το γυναικείο φύλο. Όπως 

παρατηρήθηκε, «η εκπαίδευση του άνδρα θεωρείται αρκετά σημαντική, ώστε 

να διατεθούν χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό για να 

απευθυνθεί σε κάποιον πιο έγκριτο και πιστοποιημένο φορέα». Αντίθετα, «η 

εκπαίδευση των γυναικών δε θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να 

επενδυθούν χρήματα σε αυτή». Ως εκ τούτου, πολλές γυναίκες οι οποίες 

«αισθάνονται ελλειμματικές σε δεξιότητες» και θέλουν να αναβαθμίσουν τα 

επαγγελματικά τους προσόντα, βρίσκουν διέξοδο στα προγράμματα των ΚΕΕ.  

 

Πιν. 8  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ - ΤΜΗΜΑΤΑ – ΦΥΛΟ Εκπαιδευτική περίοδος 2005-2006 

                                                                                                                      Πηγή ΓΓΕΕ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣ 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 
Γενικός Πληθυσμός 3171 15372 46425 61797 3626 
Παλιννοστούντες 6 11 106 117 6 
Φυλακισμένοι 252 3329 387 3716 275 
Τσιγγάνοι 76 679 506 1185 104 
Στρατός 8 105 46 151 8 
Αλλοδαποί ΕΕ 34 194 459 653 34 
Μουσουλμανική 69 38 1101 1139 70 
Μετανάστες 20 119 272 391 20 
Αλλοδαποί εκτός ΕΕ 6 34 78 112 7 
ΣΥΝΟΛΟ 3642 19881 49380 69261 4150 

 

2. Δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου. Τονίστηκε ωστόσο, ότι 

«η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου δε συνδέεται απαραίτητα 

με πολιτιστικές δραστηριότητες όπως πχ. το θέατρο, αλλά αφορά και στην 

απόκτηση λειτουργικών δεξιοτήτων, πχ. υπολογιστές». Στην ίδια κατεύθυνση, 

παρατηρήθηκε ότι «σε προγράμματα πολιτισμού, για να αξιοποιήσουν τον 

ελεύθερο χρόνο τους, συμμετέχουν συνήθως εργαζόμενοι». Τέλος, συνιστά 

επίσης σημαντικό παράγοντα συμμετοχής γυναικών, καθώς «έρχονται συχνά 

σε παρέες για να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους», υποκινούμενες 

παράλληλα από «γυναικεία περιέργεια».  

3. Διαπροσωπικές σχέσεις. Τον ίδιο περίπου αριθμό αναφορών με την 

«αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου», συγκέντρωσε η «καλλιέργεια 

διαπροσωπικών σχέσεων». Όπως αναφέρθηκε, «κάποιοι έρχονται για να 

δημιουργήσουν κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, να αισθανθούν ότι 

ανήκουν σε μια ομάδα και παράλληλα, να αποδράσουν από την 

καθημερινότητα».  «Είναι ένας σημαντικός, αλλά άρρητος παράγοντας». «Αν 
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ερωτηθούν, δε θα σου απαντήσουν ευθέως ότι αυτός είναι ο λόγος που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα».  Επίσης, συνιστά παράγοντα συμμετοχής 

περισσότερων γυναικών, καθώς «οι νοικοκυρές, τόσο στην ύπαιθρο, όσο και 

στα αστικά κέντρα, επιθυμούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα», 

θεωρώντας τα προγράμματα «ως διέξοδο, που παράλληλα θα τις ωφελήσει». 

4. Λειτουργικές προσωπικές ανάγκες.  Ο παράγοντας αυτός 

επισημάνθηκε κύρια για τη συμμετοχή γυναικών της μειονότητας, εφόσον «το 

γεγονός ότι δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα τις καθιστά δυσλειτουργικές 

στη καθημερινή τους ζωή». Αλλά και στα προγράμματα γενικού πληθυσμού, 

αναφέρεται η ανάγκη  ανταπόκρισης σε λειτουργικές ανάγκες της 

καθημερινότητας και βελτίωσης της προσωπικής ζωής. Για παράδειγμα, «η 

συμμετοχή μιας μητέρας σε ένα πρόγραμμα Η/Υ ή Ξένης γλώσσας, θα της 

δώσει τη δυνατότητα να είναι πιο λειτουργική μέσα στην οικογένειά της, 

βοηθώντας τα παιδιά της αποτελεσματικότερα με τα μαθήματα του σχολείου».  

5. Ολοκλήρωση της προσωπικότητας. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, 

λιγότεροι είναι οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ως 

απόρροια προσωπικής αναζήτησης και επιθυμίας αυτοβελτίωσης. Όπως 

αναφέρθηκε «κάποιοι έρχονται για να μάθουν» ή γιατί «βρίσκουν ενδιαφέρον 

στο αντικείμενο». Ωστόσο, επισημάνθηκε για άλλη μια φορά ότι αυτό δεν 

αναιρεί τη χρηστικότητα της μάθησης, «να μάθω δηλαδή, κάτι που θα μου 

χρησιμεύσει». 

6. Κοινωνική ένταξη. Ο παράγοντας αυτός αφορά στις ειδικές 

πληθυσμιακές ομάδες, η φοίτηση των οποίων σε προγράμματα αναμένεται να 

διευκολύνει την κοινωνική τους ένταξη. Παραδείγματα αποτελούν οι 

μειονότητες, φυλακισμένοι, μετανάστες κ.λπ.  

Τα ευρήματα της έρευνάς μας αναδεικνύουν τη διαφοροποίηση του 

ποσοστού συμμετοχής και των προτιμήσεων των ενδιαφερομένων για τα 

προγράμματα των ΚΕΕ, με βάση την ηλικιακή διακύμανση, διαπίστωση η 

οποία συμφωνεί με όσα αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Πιο αναλυτικά, ο 

Rogers (1999:87-88), επισημαίνει ότι, από τα 18 έως τα 30 οι ενήλικοι 

επικεντρώνονται στην προσωπική τους ζωή και την αυτοεικόνα τους. 

Πρόκειται για την περίοδο πειραματισμού, αποκρυστάλλωσης της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ερωτικών δεσμών. Η εκπαίδευση τείνει να 

μετατρέπεται συνήθως σε εργαλείο για επαγγελματική ανέλιξη. Από τα 30 έως 
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τα 40 τους έτη η ενασχόληση με την εκπαίδευση τείνει πλέον να συμβαίνει για 

εκφραστικούς μάλλον παρά για χρηστικούς λόγους. Η δεκαετία από τα 40 έως 

τα 50 έτη αποτελεί περίοδο αυτοαξιοποίησης και αυτοεπιβεβαίωσης. Οι 

δημόσιες και πολιτικές δραστηριότητες προέχουν, ενώ η συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα τείνει να μειώνεται. Από τα 50 έως τα 60 έτη, οι 

ενήλικοι διατηρούν τη θέση τους και ταυτόχρονα αλλάζουν ρόλους. Η 

συμμετοχή τους στην εκπαίδευση έχει επίσης, εκφραστικούς μάλλον παρά 

χρηστικούς λόγους. Τέλος, ο ενήλικος δαπανά τα χρόνια ανάμεσα στα 60 και 

τα 70 έτη της ζωής του σκεπτόμενος κατά πόσο και πώς θα απεμπλακεί, 

διατηρώντας λιγότερα κοινωνικά ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις και 

επιδιώκοντας πιο βραχυπρόθεσμες ικανοποιήσεις.  Στην ίδια κατεύθυνση, η 

Cross (1981:57-58), επισημαίνει ότι τα άτομα ηλικίας 15-45 ετών 

επικεντρώνουν σε προγράμματα που σχετίζονται με επαγγελματική ανέλιξη, 

ενώ τα άτομα άνω των 50 ετών συμμετέχουν κυρίως σε προγράμματα 

δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. 

  

 

5.3.2.2 Παράγοντες απροθυμίας συμμετοχής 

  

Στην αντίθετη κατεύθυνση, αναφορικά με τους πιθανούς παράγοντες 

στους οποίους αποδίδεται η απροθυμία συμμετοχής σε προγράμματα, οι 

ερωτηθέντες εντόπισαν τις παρακάτω παραμέτρους, οι οποίες συνάδουν 

επίσης, σε μεγάλο βαθμό με ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Cross, 

1981:97-108). Οι μόνοι παράγοντες που εκλείπουν στην περίπτωση των ΚΕΕ, 

είναι το «κόστος» και η «απόσταση», καθώς τα προγράμματα προσφέρονται 

δωρεάν και όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο κατοικίας των 

εκπαιδευομένων: 

1. Ως κύριος αποτρεπτικός παράγοντας της συμμετοχής σε 

προγράμματα αναφέρθηκε η αδυναμία παρακολούθησης λόγω οικογενειακών 

λόγων ή έλλειψης χρόνου. 

2. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η  άγνοια και η έλλειψη 

ενημέρωσης σχετικά με τη ΔΒΜ. Όπως επισημάνθηκε, «οι πολίτες δεν έχουν 

λάβει κατάλληλη εκπαίδευση για να κατανοήσουν το ρόλο της ΔΒΜ και να 

αναγνωρίσουν την αξία της». Συνακόλουθα, «δεν τους ενδιαφέρει γιατί δε 
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γνωρίζουν». Ωστόσο, υπάρχει αισιοδοξία ότι «αν παγιωθεί η προσφορά του 

ΚΕΕ», ίσως προωθηθεί η «δημιουργία μαθησιακής κουλτούρας» στην 

ελληνική κοινωνία. 

3. Σε συνάφεια με την παραπάνω παράμετρο βρίσκεται ο παράγοντας 

ότι «ο ενήλικος πληθυσμός δυσκολεύεται να επανενταχτεί σε εκπαιδευτικές 

διαδικασίες». Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι «τα περισσότερα άτομα 

αισθάνονται ότι αυτές οι ευκαιρίες δεν τους αφορούν, καθώς έχουν αποκοπεί 

από την εκπαιδευτική διαδικασία». Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε ότι «η αλλαγή 

στάσης για άτομα άνω των 50 ετών, είναι εξαιρετικά δύσκολη», καθώς επίσης 

και για τους ενήλικους άνδρες, οι οποίοι «θεωρούν ταμπού την 

επανεκπαίδευση» και «δε δέχονται εύκολα να ξανακαθίσουν σε θρανίο». Ως εκ 

τούτου, «αδυνατούν να παραδεχθούν τυχόν γνωστικό έλλειμμα», 

απαξιώνοντας συχνά την εκπαιδευτική διαδικασία με το να  «θεωρούν χαμηλό 

το επίπεδο υπηρεσιών». Ωστόσο, υπάρχει ομοφωνία στο ότι «η 

συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας μπορεί να τους επανεντάξει».  

4. Μη αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρθηκε, «στην Ελλάδα όλα συνδέονται με την πιστοποίηση». 

Συνακόλουθα, η «αναβάθμιση των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων που 

χορηγούν τα ΚΕΕ, θα λειτουργήσει ως κίνητρο προσέλκυσης μεγαλύτερου 

αριθμού εκπαιδευομένων» .  

5. Αναφερόμενοι στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, οι ερωτηθέντες 

έκαναν λόγο για «αρχική επιφυλακτικότητα». Ειδικότερα, οι μειονοτικοί 

πληθυσμοί «φοβούνται ότι κάθε προσέγγιση επιχειρεί να αλλοιώσει την 

πολιτισμική τους ταυτότητα», γεγονός που τους «περιχαρακώνει στις 

κοινότητές τους». «Μετά ωστόσο, τις πρώτες παρεμβάσεις και με τη 

συνεργασία ατόμων από την ΤΑ, που ανήκουν στις μειονότητες, 

αναπροσαρμόζουν τη στάση τους και επιθυμούν να επανασυμμετάσχουν σε 

νέα προγράμματα».  

6. Έλλειψη χρηματικού κινήτρου. Κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, 

«παρά το γεγονός ότι έχουν άμεση ανάγκη να λάβουν εκπαίδευση», όπως πχ. 

οι παλιννοστούντες και οι αθίγγανοι, αξιώνουν χρηματική αποζημίωση για να 

συμμετάσχουν σε προγράμματα.  
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5.5.3 Προφίλ των εκπαιδευομένων  

 

Η παραπάνω ανάλυση για τους παράγοντες συμμετοχής και 

απροθυμίας συμμετοχής, έχει σκιαγραφήσει σε μεγάλο βαθμό το προφίλ των 

ατόμων που συμμετέχουν σε προγράμματα των ΚΕΕ. Ως εκ τούτου, τα 

γνωρίσματα του πληθυσμού των εκπαιδευομένων, όπως αναφέρθηκαν από 

τους ερωτηθέντες και αντιπαραβάλλονται με επίσημα στοιχεία που 

παραχωρήθηκαν από τη ΓΓΕΕ για την εκπαιδευτική περίοδο Σεπτεμβρίου 

2005-Μαιου 2006, είναι τα εξής: 

1. Τα τρία τέταρτα των εκπαιδευομένων είναι γυναίκες (ποσοστό 

71,3%, πίν.8).  

2. Στα προγράμματα που πραγματοποιούνται στη μουσουλμανική 

μειονότητα συμμετέχουν σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες (ποσοστό 96,7%, 

πίν.8). 

3. Τα άτομα που συμμετέχουν στα προγράμματα των ΚΕΕ, έχουν καλό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευομένων 

είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ποσοστό 77,6%, πίν.9).  

4. Η πλειονότητα των εκπαιδευομένων είναι εργαζόμενοι (ποσοστό 

46,4%, πίν.10).  

5. Είναι κυρίως άτομα που επιθυμούν είτε «να αναβαθμίσουν βασικές 

δεξιότητες», είτε να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάσταση, είτε για 

να βρουν εργασία (άνεργοι 19,9%, πίν. 10). 

6. Συμμετέχουν άτομα τα οποία ικανοποιούν λειτουργικές ανάγκες, 

«που λόγω υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να ικανοποιήσουν νωρίτερα». 

7. Επίσης, κάποιοι από τους συμμετέχοντες είναι άτομα «που θέλουν 

να ξεφύγουν από τον κλοιό της μοναξιάς». 

8. Συμμετέχουν ηλικιωμένοι, άνω των 65 (ποσοστό 4,7%, πίν.11) , 

κύρια σε προγράμματα που αφορούν σε «Σωματική, Ψυχική υγεία και 

Διατροφή»  

9. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευόμενων κυμαίνεται ηλικιακά 

από 30 έως 44 ετών (ποσοστό 44,5%, πίν.11) 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΈ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 - ΜΑΙΟΣ 2006 

Πίν. 9  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ

   *Οι Φυλακισμένοι χαρακτηρίζονται ως μη απασχολούμενοι 

 

                                                                                                                Πηγή ΓΓΕΕ 
 

 
        

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ 
Γενικός Πληθυσμός 70 5794 4418 18264 33251 61797 
Παλιννοστούντες 2 6 19 34 56 117 
Φυλακισμένοι 502 1527 762 464 461 3716 
Τσιγγάνοι 636 370 64 66 49 1185 
Στρατός   17 77 57 15! 
Αλλοδαποί ΕΕ.  13 80 266 294 653 
Μουσουλμανική Μειονότητα 26 1068 16 17 12 1139 
Μετανάστες  49 63 112 167 391 
Αλλοδαποί εκτός ΕΕ  12 26 26 48 112 
ΣΥΝΟΛΟ 1236 8839 5465 19326 34395 69261 

Πίν. 10  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕ

ΝΟΙ 

ΑΝΕΡΓΟΙ

 

ΟΙΚΙΑΚΑ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ

ΟΙ 

ΜΑΘ/ΦΟΙΤ 

 

ΜΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜ

ΕΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ 

 

Γενικός 31290 12915 8616 3948 3221 1807 61797 
Παλιννοστούντες 30 34 43  4 6 117 
Φυλακισμένοι  2    3714* 3716 
Τσιγγάνοι 215 438 291 1 182 58 1185 
Στρατός 150    1  151 
Αλλοδαποί ΕΕ 163 144 63 182 1 100 653 
Μουσουλμανική 39 20 1072  8  1139 
Μετανάστες 178 145 62 2  4 39] 
Αλλοδαποί εκτός 49 45 ΙΟ  5 3 112 
ΣΥΝΟΛΟ 32114 13743 10157 4133 3422 5692 69261 

Πίν. 11 ΗΛΙΚΙΕΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ <19 20-24 25-29 30-44 45-64 >65 ΣΥΝΟΛΟ 
Γενικός Πληθυσμός 235 6430 10117 28215 13653 3147 61797 
Παλιννοστούντες 3 Π 9 50 40 4 117 
Φυλακισμένοι 95 710 893 1577 427 14 3716 
Τσιγγάνοι 522 283 122 202 54 2 1185 
Στρατός 1 40 36 34 40  151 
Αλλοδαποί ΕΕ 1 21 45 137 373 76 653 
Μουσουλμανική Μειονότητα 118 303 272 378 66 2 1139 
Μετανάστες 7 87 56 143 94 4 391 
Αλλοδαποί εκτός ΕΕ 2 17 16 57 20  112 
ΣΥΝΟΛΟ 984 7902 11566 30793 14767 3249 69261 
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5.3.4 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση,  δημοσιότητα 

  

Σύμφωνα με τον Jarvis (2003:303), τα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς, 

διαφημίζουν πλέον τα προγράμματά τους όπως και οι άλλοι προμηθευτές της 

αγοράς, ακολουθώντας πολιτικές μάρκετινγκ στην προσπάθεια να 

προσελκύσουν «καταναλωτές». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαφήμιση των 

υπηρεσιών και η πληροφόρηση των πολιτών για τα προγράμματα των ΚΕΕ, 

θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι για την προσέλκυση 

εκπαιδευομένων. Ως εκ τούτου, πραγματοποιούνται ανακοινώσεις και 

καταχωρήσεις σε ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδες και 

διαδίκτυο). Επίσης, τυπώνονται ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες, και 

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, με τη συνεργασία των Δήμων και φορέων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της εργασίας, από το 2006 

έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συνεργασίας ανάμεσα στη ΓΓΕΕ και τους 

Δημάρχους της χώρας. Συνακόλουθα, η συνεργασία με τους δήμους, 

επισημαίνεται από τους ερωτηθέντες ως η σημαντικότερη παράμετρος για τη 

δημοσιοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες 

των ΚΕΕ. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη σχέσεων με κοινωνικούς 

εταίρους και φορείς, όπως επαγγελματικούς Συλλόγους, Επιμελητήρια, 

Πανεπιστήμια (γραφεία σταδιοδρομίας), εκπροσώπους ΜΜΕ, Αστυνομία,  

ΟΑΕΔ, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ κ.λπ. Αναφορικά με προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν 

από τη συνεργασία με τους δήμους και τους κοινωνικούς εταίρους, 

αναφέρθηκε ότι «αποφέρουν κυρίως πλεονεκτήματα». Ωστόσο, «πολλές φορές 

η συμπεριφορά και οι στάσεις κατευθύνονται από πολιτικές σκοπιμότητες». 

«Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η λειτουργία 

των ΚΕΕ είναι κάτι που θα βοηθήσει την τοπική κοινότητα, ώστε να χτιστεί σε 

στέρεες βάσεις και όχι ωφελιμιστικά». 

Επισημάνθηκε επίσης, ότι  η αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης και 

δημοσιότητας συναρτάται άμεσα της κινητοποίησης των στελεχών. 

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι «δε δουλεύουν με ωράριο γραφείου», αλλά 

κινούνται συνεχώς, προσπαθώντας να κάνουν δημόσιες σχέσεις και να «τους 

γνωρίσει ο κόσμος». Ωστόσο, παρά τη σημαντική συνεισφορά της διαφήμισης 

αρχικά, στην πορεία αναδεικνύεται σημαντικότερος παράγοντας για τη 
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γνωστοποίηση και διάδοση του έργου των ΚΕΕ, «οι θετικές εντυπώσεις των 

εκπαιδευομένων» και «η δημιουργία καλής φήμης». «Όσοι παρακολουθούν 

προγράμματα των ΚΕΕ και μένουν ικανοποιημένοι είναι η καλύτερη 

διαφήμιση, καθώς επανασυμμετέχουν σε προγράμματα και συμπαρασύρουν 

και γνωστούς σε αυτά». 

 

 

5.3.5 Πιστοποίηση  

 

Ως φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο της μη τυπικής 

εκπαίδευσης, τα ΚΕΕ δεν έχουν σαν αυτοσκοπό τη χορήγηση πιστοποίησης. 

Όπως αναφέρθηκε από τους ερωτηθέντες, «πρέπει να ξεφύγουμε από τη 

νοοτροπία ότι μαθαίνω μόνο για να πάρω πιστοποίηση, η οποία παράλληλα, 

πρέπει να αναγνωρίζεται από διαγωνισμούς και φορείς του δημοσίου». «Θα 

έπρεπε να φοιτούν μόνο όσοι επιθυμούν να μάθουν, ακόμη και αν αυτό 

συνεπάγεται τη μείωση του αριθμού των εκπαιδευομένων». «Η χρηστικότητα 

της μάθησης, στα πλαίσια της πιστοποίησης, πρέπει να εξετάζεται σε δεύτερο 

επίπεδο». 

Ωστόσο, η πιστοποίηση συνιστά σημαντικό παράγοντα συμμετοχής, 

εκπαιδευομένων. Σύμφωνα με τους Knapper & Cropley (2000:83-84), πάντα 

υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για πιστοποιητικά στο τέλος 

των προγραμμάτων. Αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στη χρηστικότητα των 

βεβαιώσεων σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά στην αντίληψη ότι οι «σοβαρές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες» έχουν ως απόληξη την απονομή κάποιου 

πιστοποιητικού. Επιπρόσθετα, η ΕΕ επισημαίνει, ως βασική παράμετρο της 

λειτουργίας των τοπικών κέντρων μάθησης, την ανάγκη θέσπισης ενός 

«ευρωπαϊκού διπλώματος για τις βασικές δεξιότητες τεχνολογίας 

πληροφοριών, με αποκεντρωμένες διαδικασίες πιστοποίησης προκειμένου να 

προωθηθεί η γνώση στον ψηφιακό τομέα σε  ολόκληρη την Ευρώπη» 

(Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, COM 2001: 59). 

Τα ευρήματα της έρευνάς μας υποδεικνύουν πως, παρά το γεγονός ότι 

οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που χορηγούν τα ΚΕΕ δεν έχουν επίσημη 

αναγνώριση, «υπάρχει έντονο αίτημα και κινητοποίηση για την αναβάθμισή 

τους». Επί του παρόντος υπάρχει διάχυτη σύγχυση γύρω από το θέμα, καθώς 
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«οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι σίγουροι για την αξία των βεβαιώσεων», ενώ οι 

υπεύθυνοι των ΚΕΕ καλλιεργούν εντυπώσεις αναφορικά με το ότι πιθανόν να 

αποκτήσουν αξία στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, «παρά την έλλειψη ισχύος, 

μεγάλος αριθμός εκπαιδευομένων, παρακολουθεί για την απόκτηση της 

βεβαίωσης».  Όπως αναφέρθηκε, «βασικό κίνητρο συμμετοχής είναι η 

προσωπική ανάγκη να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες και επιπρόσθετα 

αποκτούν ένα εχέγγυο με τη σφραγίδα του ΥΠΕΠΘ». 

Ο ρόλος των ΚΕΕ στην απόκτηση επίσημα αναγνωρισμένης 

πιστοποίησης, είναι επί του παρόντος, διαμεσολαβητικός, δηλαδή «εκπαιδεύει 

δωρεάν και κατευθύνει σε φορείς πιστοποίησης». Για παράδειγμα, 

προετοιμάζει εγκλείστους φυλακών για την απόκτηση Απολυτήριου 

Δημοτικού, μετανάστες για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, γενικό 

πληθυσμό για πιστοποίηση σε Η/Υ. Ειδικότερα, αναφορικά με τους Η/Υ, το 

έντονο αίτημα για πιστοποίηση οδήγησε τη ΓΓΕΕ σε σύμπραξη με ιδιώτες. Ως 

εκ τούτου, το 2006 «συνάφθηκε συμφωνία με ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης, 

ώστε οι απόφοιτοι των ΚΕΕ να αποκτήσουν δικαίωμα εγγραφής σε εξεταστικά 

κέντρα με έκπτωση στα εξέταστρα». Οι ερωτηθέντες παρατήρησαν ότι «οι 

ενδιαφερόμενοι αυξήθηκαν με τη σύμπραξη», αλλά παράλληλα επεσήμαναν 

ότι «η πιστοποίηση θα έπρεπε να γίνεται σε επίπεδο ΥΠΕΠΘ και όχι 

συμπράττοντας με ιδιωτικούς φορείς». Επίσης, «το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων δεν είναι εναρμονισμένο προς τις θεματικές των 

πιστοποιητικών». Παράλληλα, εκφράστηκε δυσπιστία για την αδιαφορία της 

ΓΓΕΕ, στο αίτημα αύξησης ωρών και πιστοποίησης, που εκφράζουν οι 

εκπαιδευόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα ξένων γλωσσών, 

προτάσσοντας το πρόσχημα «ότι παρέχεται απλά το έναυσμα»! 

Η άποψη όλων των ερωτηθέντων συγκλίνει στο ότι «εφόσον τα 

αιτήματα συμμετοχής είναι στην πλειονότητά τους επαγγελματικά, η 

πιστοποίηση αποκτά μεγάλη σημασία» και συνακόλουθα, «η αναβάθμιση της 

αξίας των πιστοποιητικών που χορηγούν τα ίδια τα ΚΕΕ, θα ήταν θετικό βήμα, 

το οποίο θα αύξανε το κύρος του θεσμού και τη συμμετοχή στα 

προγράμματα».  

Επισημάνθηκε ωστόσο, ότι «η πιστοποίηση γνώσεων προϋποθέτει 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, και της οργάνωσης και λειτουργίας των 

προγραμμάτων, (πχ. επιμορφωμένους εκπαιδευτές, κατάλληλο εκπαιδευτικό 
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υλικό κ.λπ.)». Επιπρόσθετα, υποστηρίχθηκε ότι «τα πιστοποιητικά που 

χορηγούνται για τα προγράμματα 250 ωρών, είναι απαραίτητο να 

αναγνωριστούν επίσημα», ενώ αντίθετα, αναφορικά με τα προγράμματα 

διάρκειας 25-50 ωρών παρατηρήθηκε ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι «στην 

πορεία κατανοούν ότι με 25-50 ώρες είναι ανέφικτο υπάρξει επάρκεια, ώστε 

να ζητηθεί η αναβάθμιση της αξίας των χορηγούμενων βεβαιώσεων». «Θα 

μπορούσαν να αναβαθμιστούν, μόνον εφόσον αυξηθούν οι ώρες». 

 Ως απόρροια των παραπάνω, εκφράστηκε ομόφωνα η εκτίμηση ότι 

«στο μέλλον η μορφή της πιστοποίησης θα μεταβληθεί», ενισχύοντας την ισχύ 

των χορηγούμενων πιστοποιητικών, ώστε να μην είναι αναγκασμένοι οι 

εκπαιδευόμενοι «να στρέφονται σε ιδιώτες». Ωστόσο, επ’αυτού υπήρξε και 

αντίλογος, κάνοντας λόγο για «φαύλο κύκλο», εφόσον πιθανή αναβάθμιση των 

πιστοποιητικών «θα αυξήσει την προσέλευση» αφενός, αλλά «θα μειώσει την 

ποιότητα» αφετέρου, καθώς «πολλοί συμμετέχοντες θα έρχονται μόνο για την 

πιστοποίηση, χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προγράμματα». 

 

 

5.3.6 Συμβουλευτική 

  

O ρόλος του Συμβούλου Εκπαίδευσης συνίσταται στην «επιλογή του 

κατάλληλου προγράμματος για τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου». Ως εκ 

τούτου, επιδιώκει την πραγματοποίηση προσωπικής «εποπτικής» συνάντησης 

με κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να καταγραφούν ενδιαφέροντα και γνωστικό 

επίπεδο. Πρόκειται για μια «διαγνωστική διαδικασία» με την οποία 

επιχειρείται η ένταξη στο κατάλληλο πρόγραμμα, καταγράφοντας τις γνώσεις, 

τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων, ώστε να 

διασφαλιστεί η παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια για την επίτευξη όσο το δυνατό 

μεγαλύτερης ομοιογένειας στη σύσταση των τμημάτων.  

Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των ενδιαφερομένων και η διασπορά τους 

σε όλη την περιφέρεια του εκάστοτε νομού δυσχεραίνουν τη διά ζώσης 

συνάντηση με κάθε εκπαιδευόμενο. Συνακόλουθα, ακολουθούνται 

εναλλακτικές διαδικασίες «κατά περίπτωση», είτε διά τηλεφώνου επικοινωνία 

και ενημέρωση, είτε διά ζώσης στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις, όπου ο 
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Σύμβουλος συναντάται ομαδικά με τους ενδιαφερόμενους, με την παράλληλη 

παρουσία του εκπαιδευτή «ώστε να υπάρχει γνωμοδότηση». Η διεξαγωγή 

εξατομικευμένων συνεντεύξεων περιορίζεται συνήθως στους συμμετέχοντες 

σε προγράμματα «διά βίου» (250 ωρών), για την ένταξη στα οποία η 

συνέντευξη κρίνεται «απαραίτητη».  

Επιπρόσθετα, στα καθήκοντα του Συμβούλου, συμπεριλαμβάνεται η 

υποστήριξη των εκπαιδευτών στο έργο τους. Ειδικότερα, επιτελεί 

«συμβουλευτικό ρόλο» προς τους εκπαιδευτές, σχετικά με το εκπαιδευτικό 

υλικό, τη διδακτική προσέγγιση και τη μεθοδολογία. Επίσης, εποπτεύει τη 

λειτουργία των τμημάτων και είναι το πρόσωπο στο οποίο απευθύνονται οι 

εκπαιδευτές  «για ότι πρόβλημα ανακύπτει σε θέματα εκπαίδευσης». 

Αναφορικά με το αν μέσα στα πλαίσια της συμβουλευτικής παρέχονται 

υπηρεσίες «πρόσβασης σε θέσεις εργασίας», οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι 

«γίνεται άτυπα», καθώς τα ΚΕΕ «δεν λειτουργούν ως κέντρα κατάρτισης αλλά 

ως κέντρα απόκτησης γνώσεων». Συνακόλουθα, οι εκπαιδευόμενοι 

απευθύνονται στα ΚΕΕ «για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι για να βρουν 

εργασία». Οι γνώμες των ερωτηθέντων σχετικά με το αν θα ήταν θετική η 

ύπαρξη υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, διίστανται. Κάποιοι 

εξ’αυτών υποστηρίζουν ότι ο ρόλος της συμβουλευτικής στα ΚΕΕ πρέπει να 

περιορίζεται στην «παροχή κατευθύνσεων αξιοποίησης των εκπαιδευτικών 

ευκαιριών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες». «Περαιτέρω δραστηριότητες θα άλλαζαν τη φυσιογνωμία του 

θεσμού». Σε αυτή την κατεύθυνση, κάποιοι επισημαίνουν ότι «αν αλλάξει το 

προφίλ των ΚΕΕ και αναβαθμιστούν τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, ώστε να 

μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να τα χρησιμοποιήσουν για ανεύρεση εργασίας, 

τότε θα είχε νόημα η συμβουλευτική σταδιοδρομίας».  

Αντίθετα, κάποιοι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι «θα ήταν θετικό», 

καθώς, όπως παρατήρησαν, «οι κύριοι λόγοι συμμετοχής είναι 

επαγγελματικοί». Η ύπαρξη Συμβούλου Σταδιοδρομίας, θα έδινε τη 

δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευόμενο «να λειτουργεί αυτενεργώς, και να 

απευθύνεται στο Σύμβουλο για υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού 

και διευκόλυνση στη διαδικασία εξεύρεσης εργασίας». Επιπρόσθετα, 

επεσήμαναν ότι «θα έπρεπε σε όλα τα προγράμματα να υπάρχουν ώρες 
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συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού», εφόσον στην ουσία 

«δεν είναι μάθηση για τη μάθηση, αλλά μάθηση για εργασία».  

Τέλος, όσον αφορά σε προγράμματα συμβουλευτικής που λειτουργούν, 

επισημάνθηκε ότι «το πρόγραμμα συμβουλευτικής είναι πλέον ανεξάρτητο 

πρόγραμμα, ωστόσο υπάρχουν παρεμβάσεις από τα ΚΕΕ και σε αυτό το 

πεδίο». Ειδικότερα, αναφέρθηκαν τα προγράμματα «Εκπαίδευσης και 

Συμβουλευτικής Γονέων» παλιννοστούντων, μεταναστών και τσιγγάνων, 

«Συμβουλευτικής και Πρόσβασης σε Υπηρεσίες» σε μειονοτικούς 

πληθυσμούς», «Συμβουλευτικής σε φυλακές» και «πρόγραμμα με ψυχολόγο 

για ηλικιωμένες γυναίκες σε χωριά, που αφορά σε επικοινωνιακές  

δεξιότητες».  

 

 

5.4 Θεματικός Άξονας: Τοπική Ανάπτυξη, Συνεργασίες & Δίκτυα  

 

5.4.1 Τοπικές κοινωνίες & Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  

 

Το πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕΕ χαρακτηρίστηκε από το σύνολο των 

ερωτηθέντων «δεσμευτικό», λόγω της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, στην 

οποία αποδίδεται η «κωλυσιεργία» σε πολλές διαδικασίες, παρεμποδίζοντας 

την άμεση ανταπόκριση σε τοπικές ανάγκες. Παράλληλα ωστόσο, 

παρατηρήθηκε ότι «εναπόκειται στο ανθρώπινο δυναμικό να κινηθεί με 

ευελιξία εντός των ορίων, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των τοπικών 

κοινωνιών». 

Αναλυτικότερα, η κεντρική διοίκηση, θεωρείται «περιοριστικός 

παράγοντας της ευελιξίας και σύνδεσης των προγραμμάτων με τοπικές 

ανάγκες». Όπως επισημάνθηκε από στελέχη «η ΓΓΕΕ θέτει ποσοτικούς και 

ποιοτικούς στόχους, δίχως να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες». Το 

γεγονός αυτό λειτουργεί συχνά εις βάρος της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών,  καθώς η έμφαση επικεντρώνεται στην «κατάκτηση των στόχων». 

Επίσης πολλοί εκπαιδευτές αντιλαμβάνονται δεσμευτικά την κεντρική 

λήψη αποφάσεων, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα «συναπόφασης 

και συνδιαμόρφωσης των προγραμμάτων».  Οι εκπαιδευτές θεωρούν τους 

εαυτούς τους ως τους «πλέον αρμόδιους να γνωμοδοτήσουν», καθώς 
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«μπαίνουν στα τμήματα και γνωρίζουν πληρέστερα τις ανάγκες και τα 

αιτήματα των εκπαιδευόμενων», ωστόσο «δε ζητείται η γνώμη τους».  

Ως παραδείγματα «ανελαστικότητας στις αποφάσεις» και «δυσκαμψίας 

και αργοπορίας στην ανταπόκριση σε περιφερειακά  αιτήματα» αναφέρθηκαν 

ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις:  

 Υπήρξαν και από τα τρία Κέντρα που μελετήθηκαν, αιτήματα 

για τη λειτουργία  εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε νέες θεματικές (εκτός της 

λίστας της ΓΓΕΕ), για τις οποίες ανιχνεύτηκε έντονο ενδιαφέρον και ανάγκη 

στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπήρξε ικανοποίηση των αιτημάτων από 

τη ΓΓΕΕ.  

 Ενώ έχει τεθεί επανειλημμένα θέμα χρονικής ανεπάρκειας των 

γλωσσικών μαθημάτων, «δεν υπήρξε ανταπόκριση». Ειδικότερα, υπάρχει 

καθολικό αίτημα, τόσο των εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευομένων, 

αύξησης των διδακτικών ωρών στις θεματικές των Ξένων Γλωσσών. Η ΓΓΕΕ 

προβάλλει ως επιχείρημα μη ικανοποίησης του αιτήματος, ότι «τα ΚΕΕ δεν 

διοργανώνουν φροντιστηριακά μαθήματα, δίνουν απλά έναυσμα»!  

 Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αίτημα να μην ακυρωθούν οι 

αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη εκπαιδευτική 

περίοδο, δεν υπήρξε η σχετική έγκριση από τη ΓΓΕΕ. Το γεγονός αυτό 

δημιούργησε σύγχυση στους ενδιαφερόμενους, και ως εκ τούτου «δεν 

προσήλθαν για να υποβάλουν αιτήσεις εκ νέου, με την εντύπωση ότι ίσχυαν οι 

αιτήσεις που είχαν υποβάλει κατά την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο».   

Όλα τα προαναφερθέντα παραδείγματα έχουν ως απόρροια τη 

δημιουργία ελλείμματος αξιοπιστίας. Ωστόσο, η ύπαρξη «κεντρικής 

διοίκησης» αναγνωρίζεται από ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων ως κάτι 

«θετικό», με την προϋπόθεση «να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται στις 

ανάγκες του κάθε ΚΕΕ». Όπως προαναφέρθηκε, παρά το γεγονός ότι τα ΚΕΕ 

«ελέγχονται κεντρικά, υπάρχει σχετική δυνατότητα κάθε Κέντρο να κινηθεί 

αυτόνομα». «Η ΓΓΕΕ επιτελεί απλά υποστηρικτικό ρόλο». Ως παραδείγματα 

ευελιξίας αναφέρθηκαν η ελαστικότητα στην επιλογή των περιεχομένων από 

τους εκπαιδευτές και η αυτονομία στην επιλογή των τμημάτων που θα 

λειτουργήσουν σε κάθε νομό. Κάθε ΚΕΕ «αποφασίζει ανάλογα με τη ζήτηση 

σε ποιες θεματικές θα λειτουργήσει προγράμματα». Επίσης, τα στελέχη 

επεσήμαναν ότι τους παρέχεται μεγάλος βαθμός αυτονομίας στη λήψη 
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αποφάσεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων «εφόσον αιτιολογούν τις 

αποφάσεις τους». 

 

 

5.4.2 Οικονομική ανάπτυξη & κοινωνική συνοχή  

 

Όπως όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, οι δραστηριότητες των ΚΕΕ αποσκοπούν τόσο στην τόνωση της 

ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών όσο και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής 

συνοχής. Άλλωστε όπως παρατηρήθηκε και από τους ερωτηθέντες, πρόκειται 

για δύο παραμέτρους που βρίσκονται σε στενή αλληλεξάρτηση. Βέβαια 

τονίστηκε από το σύνολο των ερωτηθέντων, ότι ο ρόλος των ΚΕΕ είναι κυρίως 

«κοινωνικός». «Ακολουθούν ωστόσο, τη δυναμική της κοινωνίας η οποία 

επιδιώκει την ανάπτυξη και την πρόοδο». Ως εκ τούτου, μέσω του κοινωνικού 

του ρόλου, ο θεσμός των ΚΕΕ επιχειρεί να συμβάλλει περαιτέρω στην τοπική 

ενδυνάμωση και ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε «τα ΚΕΕ δεν παρέχουν απλά 

εκπαίδευση». «Προσπαθούν να ανταποκριθούν με κάθε πρόσφορο μέσο, στις 

ανάγκες των ατόμων των τοπικών κοινωνιών, ώστε να συμβάλουν σε 

προσωπική και τοπική ανάπτυξη». «Οι γνώσεις που αποκτά ο εκπαιδευόμενος 

μεταφέρονται στην εργασία του και την κοινωνία, συμβάλλοντας στη 

συλλογική ανάπτυξη». «Αν οι παρεμβάσεις ήταν προσανατολισμένες 

αποκλειστικά στην ανάπτυξη θα είχαν τη μορφή κατάρτισης».  

Σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματική τόνωση των τοπικών 

κοινωνιών μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων, αποτελεί η συνεργασία με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όπως επισημάνθηκε «οι εκπρόσωποι της ΤΑ γνωρίζουν 

επακριβώς τις τοπικές ανάγκες, ώστε τα προγράμματα των ΚΕΕ να 

εναρμονιστούν προς τοπικά εκπαιδευτικά αιτήματα». Παράλληλα ωστόσο, 

παρατηρήθηκε ότι «η σημαντική συμβολή της ΤΑ θα μπορούσε να 

ενδυναμωθεί, μέσω ευρύτερης συνεργασίας με ομάδες και συλλόγους πολιτών, 

εργατικά σωματεία κ.λπ». 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ο σημαντικός κοινωνικός ρόλος που επιτελεί 

το ΚΕΕ στους μειονοτικούς πληθυσμούς του Ροδόπης. Όπως αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά, «τα μαθήματα γλώσσας σε γυναίκες της μειονότητας, 

επιτρέπουν σε ομάδες αποκλεισμένες να κοινωνικοποιηθούν, να ξεπεράσουν 
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τις φοβίες και τους φραγμούς της γλώσσας και να απεγκλωβιστούν από την 

τοπική κοινότητα». Πρόκειται για μια κοινωνική μεταλλαγή. «Έως σήμερα οι 

μειονότητες ζούσαν περιχαρακωμένες στις κοινότητές τους». «Τώρα πλέον 

αισθάνονται την ανάγκη να βγουν στον έξω κόσμο, για το οποίο απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η γνώση της γλώσσας». Επιπρόσθετα, «αλλάζει ο ρόλος και 

η θέση της γυναίκας μέσα στις μειονοτικές κοινωνίες, ξεπερνώντας ταμπού και 

παραδόσεις αιώνων». 

 

 

5.4.3 Ανάπτυξη συνεργασιών 

  

Σύμφωνα με τον Longworth (2003:95-97), εφόσον τα προγράμματα 

πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, ο ρόλος των τοπικών αρχών είναι 

κομβικός, και ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση από τους 

τοπικούς αντιπροσώπους, της σημασίας της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην 

ανάπτυξη της κοινότητας και η εμπλοκή τους στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων. Τα ευρήματα της έρευνάς μας καταδεικνύουν ότι η πρακτική 

της ΓΓΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης συνεργασιών, εναρμονίζεται πλήρως 

προς την παραπάνω αρχή, επικεντρώνοντας κύρια στη συνεργασία με τοπικούς 

φορείς. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες οι παρακάτω 

κατηγορίες συνεργασιών: 

• Τοπική αυτοδιοίκηση. Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων υπεγράφησαν το 2006 τετραετή Μνημόνια 

Συνεργασίας ανάμεσα στη ΓΓΕΕ και όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Όπως 

επισημάνθηκε, «ο θεσμός των ΚΕΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη 

συνεργασία των δήμων», η οποία πρέπει να βασίζεται σε «μακροπρόθεσμους 

στόχους για το όφελος των πολιτών». Ως εκ τούτου η υπογραφή των 

Μνημονίων συνεργασίας χαρακτηρίζεται «κομβικό σημείο, το οποίο θα 

αναβαθμίσει περαιτέρω τη συνεργασία ανάμεσα στα ΚΕΕ και τους Δήμους». 

Στο πλαίσιο αυτής της αναβαθμισμένης συνεργασίας οι Δήμοι εντάσσονται σε 

Δίκτυο Επιμόρφωσης Ενηλίκων, ενώ σε επίπεδο οργάνωσης, προβλέπεται η 

απασχόληση ειδικού ατόμου από το δήμο, επιφορτισμένου αποκλειστικά με τη 

συνεργασία με τα ΚΕΕ.  
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• Ομάδες πολιτών, Σύλλογοι. Η συνεργασία με συλλόγους και 

ομάδες πολιτών αποδεικνύεται πολύτιμη για την προσέλκυση ενδιαφερομένων 

και την υλοποίηση προγραμμάτων. Ειδικότερα αναφέρθηκαν παραδείγματα 

συνεργασιών για την οργάνωση προγραμμάτων για εργαζομένους και 

επαγγελματίες, με ομάδες και συλλόγους νοσηλευτών, καθηγητών, 

δημοσιογράφων, δικαστικών, φοιτητών, γιατρών και οδοντιάτρων, με 

Εμπορικά, Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, αστυνομία και 

πυροσβεστική, πολιτιστικούς συλλόγους, ΟΤΕ, ΚΑΠΗ κ.λπ. 

• Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Τα ΚΕΕ βρίσκονται σε στενή 

συνεργασία με όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στη βάση των 

συνεργασιών βρίσκεται η σχέση με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, για τη διάθεση των χώρων όπου διεξάγονται τα προγράμματα. 

Επίσης, προωθούν εκπαιδευόμενους που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική 

εκπαίδευση σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Τέλος, στο πλαίσιο της 

συνεργασίας με την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, απασχολούνται φοιτητές για 

πρακτική άσκηση, ενώ επιπρόσθετα λειτουργούν προγράμματα για ομάδες 

φοιτητών. Πχ. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, σε κάποια Τμήματα που δεν 

προσφέρουν μαθήματα πληροφορικής, οι φοιτητές εντάσσονται σε 

προγράμματα των ΚΕΕ. 

• Ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα «δεν επιδιώχθηκε» η 

ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρά το γεγονός 

ότι εκφράστηκαν κάποιες απόψεις περί «αλλαγής της φυσιογνωμίας», η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι «ανοιχτοί στη συνεργασία». 

Μάλιστα υπήρξε σχετική πρόταση ΥΕ προς τη ΓΓΕΕ για συμπράξεις με 

ιδιώτες. Κάποιο άλλο στέλεχος παρατήρησε ότι «θα είναι συμφέρον τόσο για 

τις επιχειρήσεις, εφόσον απαιτείται να παρέχουν μόνο τα λειτουργικά έξοδα 

και το χώρο, όσο και για τα ΚΕΕ, καθώς θα διευρύνει τον κύκλο εργασιών και 

θα προσδώσει περαιτέρω κύρος στο θεσμό». Άλλωστε και από την πλευρά των 

ιδιωτών έχει ήδη εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον. Αναφέρθηκαν παραδείγματα 

αιτημάτων για λειτουργία τμημάτων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 

ακτινολογικό κέντρο κ.λπ.  
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5.4.4 Συνεισφορά συνεργασίας με ΤΑ 

  

Η συνεργασία με την ΤΑ είναι πολυεπίπεδη, περιλαμβάνοντας 

δραστηριότητες όπως προώθηση των προγραμμάτων, συγκέντρωση αιτήσεων, 

έκδοση δελτίων τύπου, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραχώρηση χώρων και 

υποδομών, και συχνά χρηματοδότηση πάγιων λειτουργικών εξόδων (πχ 

θέρμανση). Όπως ήδη επισημάνθηκε, έχει ανασκευαστεί η αρχική 

«επιφυλακτικότητα» λόγω προηγούμενων παρεμβάσεων, οι οποίες 

πραγματοποιούνταν αποκλειστικά στο πλαίσιο της «απορρόφησης πόρων». Ως 

εκ τούτου, εμπεδώνεται σταδιακά στη συνείδηση των μελών της ΤΑ, η 

αναγκαιότητα της λειτουργίας των ΚΕΕ, για την «ικανοποίηση των αιτημάτων 

των πολιτών για ΔΒΜ», αφενός, και τη «στήριξη των τοπικών πολιτικών για 

την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», αφετέρου. Επιπρόσθετα, δεν 

υφίσταται «σύγκρουση συμφερόντων», καθώς «παγιώνεται σταδιακά η ανάγκη 

για ΔΒΜ» στην ελληνική κοινωνία. Όπως επισημάνθηκε, «λόγω του μεγάλου 

αριθμού των αιτημάτων των πολιτών, τα προγράμματα των ΚΕΕ λειτουργούν 

συμπληρωματικά προς τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνουν 

κάποιοι Δήμοι. 

Υπάρχει συνακόλουθα, «αύξουσα τάση» στη συνεργασία με την ΤΑ, η 

οποία εντατικοποιείται και θεσμοθετείται μέσω των «Μνημονίων», ζητώντας 

από τους δήμους να καταθέτουν κάθε δύο χρόνια «εκθέσεις πεπραγμένων και 

τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών».  Η παραπάνω διαδικασία θα συμβάλει στην 

«αποσυμφόρηση του όγκου εργασίας», ιδιαίτερα στα ΚΕΕ που λειτουργούν σε 

μεγάλους δήμους, και στον περιορισμό της ένθεσης «ανεδαφικών στόχων από 

τη ΓΓΕΕ». Επιπρόσθετα, αναμένεται ότι θα βοηθήσει σε οργανωτικό επίπεδο, 

ενώ θα προσδώσει σταθερότητα στη παροχή πόρων και υποδομών. Όπως 

παρατηρήθηκε, «η συνεργασία πρέπει να γίνεται σε μια πιο στέρεη βάση, πέρα 

από πολιτικά συμφέροντα και ωφελιμιστικά κριτήρια». Στο πλαίσιο της 

ενισχυμένης συνεργασίας εντάσσεται και η δημιουργία σε εθνικό επίπεδο, 

δικτύου ΔΒΜ,  όπου θα συμμετέχουν Δήμοι, Νομαρχίες και ΚΕΕ.  
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5.5 Θεματικός Άξονας: Χρηματοδότηση & Οικονομική Διαχείριση   

 

5.5.1 Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση 

 

Το έργο «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» εντάσσεται στο ΕΠΕΑEΚ II 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μέτρο 1.1, Ενέργεια 

1.1.2, και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ  και το ΕΤΠΑ κατά 75%, και 

εθνικούς πόρους κατά 25%. Η εξωγενής φύση χρηματοδότησης συνιστά 

παράγοντα ο οποίος επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία του θεσμού.  

Αφενός, υπάρχει μεγάλη δυσπιστία στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία 

για προγράμματα που λειτουργούν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θεωρώντας 

ότι «λειτουργεί πολλές φορές ανασταλτικά, ως ευκαιρία για αρπαχτή». Παρά 

ωστόσο, το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες αρνητικές κρίσεις για 

«προχειρότητα» και «ανελαστικότητα», στην πλειονότητά τους οι ερωτηθέντες 

διατύπωσαν θετικά σχόλια για τη λειτουργία του θεσμού. Αναλυτικότερα, 

αναφέρθηκε ότι «αρχικά υπήρχε σύγχυση γύρω από την οργάνωση του 

προγράμματος», στα πλαίσια της προσπάθειας για «ταχεία υλοποίηση και 

απορρόφηση των πόρων». Ωστόσο, όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι «αν 

δεν υπήρχε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δε θα υπήρχαν τα ΚΕΕ». Ο θεσμός των 

ΚΕΕ χαρακτηρίστηκε ως θετικό εγχείρημα «προώθησης εκπαιδευτικών 

πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν στις τοπικές κοινωνίες», το οποίο  «έχει 

λειτουργήσει σωστά και εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες». Επιπρόσθετα, 

«η οργάνωση βελτιώνεται, καθώς η δομή εδραιώνεται και αξιοποιεί 

ανατροφοδοτικά την εμπειρία».  

Αφετέρου, τέθηκε το ζήτημα της «ανελαστικότητας» στην οικονομική 

οργάνωση, ως απόρροια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Ειδικότερα 

αναφέρθηκε ότι «εφόσον είναι ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από 

την ΕΕ, πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένοι όροι και κανόνες». Στο 

επίπεδο της οικονομικής διαχείρισης αυτό συνεπάγεται τον κεντρικό έλεγχο 

των δαπανών. Ως εκ τούτου, υπάρχει χρηματοδότηση προς τα Κέντρα μόνο για 

γραφική ύλη, καθαριότητα και πετρέλαιο. Οι ΥΕ αποστέλλουν απλά, 

τιμολόγια και παραλαμβάνουν επιταγές. Δεν έχουν πίστωση για να 

διευθετήσουν τυχόν ανάγκες που προκύπτουν. Συνακόλουθα, κάθε φορά που 

ανακύπτει μια νέα ανάγκη πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς τη ΓΓΕΕ. Το 
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γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με το ότι δε γνωρίζουν την επιλεξιμότητα 

δαπανών, τι δηλαδή μπορεί να χρηματοδοτηθεί και τι όχι (για παράδειγμα, αν 

χαλάσει ένας Η/Υ δεν γνωρίζουν αν πρέπει να επιδιορθωθεί ή να 

αντικατασταθεί), δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. «Ότι περαιτέρω χρειάζεται 

πρέπει να το διευθετήσουν με κάποιον τρόπο».  

Στο επίπεδο της υλοποίησης προγραμμάτων, η ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση επιδρά ανασταλτατικά στην περίπτωση που υπάρχει αίτημα 

για τη λειτουργία νέων προγραμμάτων. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι «υπάρχει 

δυσκολία άμεσης ανταπόκρισης σε αιτήματα και συναρμογή με τοπικές 

ανάγκες, εφόσον για να λειτουργήσουν νέα προγράμματα πρέπει να 

συμπληρωθεί νέο τεχνικό δελτίο με την έγκριση της ΕΕ». Σε γενικό επίπεδο 

ωστόσο, η ευρύτητα των θεματικών προσφέρει την απαιτούμενη «ευελιξία για 

τη συναρμογή των προσφερομένων προγραμμάτων με ανάγκες των κατά 

τόπους κοινωνιών».  

Ένα άλλο κομβικό σημείο είναι ότι «η ανάγκη για εναρμόνιση με 

ευρωπαϊκούς δείκτες οδηγεί σε ποσοτικοποίηση των προγραμμάτων, γεγονός 

που λειτουργεί εις βάρος ποιότητας» καθώς τα Κέντρα προσπαθούν να 

αντεπεξέλθουν στους ποσοτικούς στόχους που θέτει η ΓΓΕΕ. Από το 2006 

ωστόσο, τέθηκε πλαφόν ανώτερου αριθμού τμημάτων, ενέργεια που 

χαρακτηρίζεται «θετική», εφόσον δίνει τη δυνατότητα «επικέντρωσης στην 

ποιότητα».  

Τέλος αναφορικά με την επάρκεια της χρηματοδότησης, θεωρείται 

«επαρκής» για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την υλοποίηση 

προγραμμάτων», επισημαίνοντας ότι «αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των 

πιστωμένων προγραμμάτων». Η μόνη μείωση που σημειώθηκε ήταν στις 

αποδοχές των εκπαιδευτών, η οποία οφείλεται στην ανακατανομή των πόρων, 

λόγω της αύξησης του αριθμού των ΚΕΕ. Επιπρόσθετα έγινε λόγος για 

«καθυστέρηση της απόδοσης των αμοιβών των εκπαιδευτών, λόγω των 

χρηματοροών από την ΕΕ».  
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5.5.2 Μελλοντικοί πόροι 

  

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι εφόσον τα ΚΕΕ είναι 

ήδη δομή του ΥΠΕΠΘ (ν.3369/2005), το επικρατέστερο και πλέον επιθυμητό 

σενάριο μετά το πέρας της χρηματοδότησης από την ΕΕ, είναι η μετατροπή 

τους σε ΝΠΔΔ και η χρηματοδότησή τους από κρατικούς πόρους. Ωστόσο, 

εκφράστηκαν και κάποιες επιφυλάξεις επ’αυτού, θεωρώντας ότι μια τέτοια 

εξέλιξη θα μετέφερε «αρνητικές πρακτικές» από τη δημόσια παιδεία, όπως 

κακές υποδομές, πολυπληθή τμήματα, κακή οικονομική διαχείριση κ.λπ. Όπως 

παρατηρήθηκε χαρακτηριστικά, «όλα τα δεινά της πολυπαθούς ελληνικής 

παιδείας θα μεταφέρονταν σε μια δομή που έχει στηθεί με πιο ποιοτικά 

κριτήρια». «Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πολλά τμήματα με μικρό αριθμό 

εκπαιδευομένων, τα οποία απαιτούν μεγάλη δαπάνη». «Είναι αμφίβολο αν το 

δημόσιο μπορεί να τη στηρίξει». «Ίσως προχωρούσε σε περικοπές και 

διολίσθηση της ποιότητας». Εναλλακτικά, εκτιμήθηκε ότι «αν υπήρχε ισχυρή 

ΤΑ, θα μπορούσε πιθανόν να καλύψει αποτελεσματικότερα τα έξοδα των 

Κέντρων», καθώς «σε τοπικό επίπεδο γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές 

ανάγκες».  

Αναφορικά με τη στροφή προς τον ιδιωτικό τομέα για την ανεύρεση 

πόρων υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στους ερωτηθέντες. Ένα μέρος αυτών 

θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα «αλλοίωνε τη φυσιογνωμία των ΚΕΕ». «Ο 

ιδιωτικός τομέας έχει ανάγκη εξειδικευμένης γνώσης, την οποία τα ΚΕΕ υπό 

τη σημερινή τους μορφή, αδυνατούν να παρέχουν». Σε επίπεδο ωστόσο, 

υλικοτεχνικών πόρων  πχ. διάθεσης υπολογιστών, θεωρείται θεμιτό.  

Αντίθετα, κάποιοι άλλοι ερωτηθέντες τίθενται υπέρ της σύμπραξης με 

τον ιδιωτικό τομέα, χαρακτηρίζοντας «χρήσιμη» τη συνεργασία και 

θεωρώντας ότι «θα ωφελούσε και τις δύο πλευρές». Όπως επισημάνθηκε, «θα 

ήταν ενδιαφέρον αν τα ΚΕΕ έβρισκαν υγιή κανάλια να συμπράξουν με 

ιδιωτικούς φορείς, ώστε να αντλήσουν πόρους από τους οποίους να 

χρηματοδοτούν προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα».  Ως εναλλακτικές 

πιθανότητες άντλησης οικονομικών πόρων από ιδιώτες αναφέρθηκαν η 

«διαφήμιση», εντασσόμενη ίσως στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)», και η «οργάνωση προγραμμάτων για το 

προσωπικό των εταιρειών». Είναι χαρακτηριστική η άποψη που εκφράστηκε 
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από στέλεχος αναφορικά με τη σημασία της συνεργασίας δομών, φορέων και 

επιχειρήσεων «για την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας». «Ούτως ή 

άλλως το εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει, πρέπει να στραφεί στην αγορά». 

Ωστόσο, όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι για μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει 

να τεθούν «συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι αυθαίρετη εισαγωγή του 

ιδιώτη, ο οποίος θα έχει λόγο στην οργάνωση και λειτουργία του θεσμού». 

Τέλος, όσον αφορά στην επιβολή διδάκτρων, οι απόψεις των 

ερωτηθέντων ήταν σχεδόν στο σύνολό τους θετικές (μάλλον απρόσμενο 

εύρημα). Αναλυτικότερα, θεωρούν ότι ένα «επίπεδο κόστους χαμηλό δεν είναι 

ασύμβατο με τον χαρακτήρα των ΚΕΕ», «δε θα αλλοιώσει την κοινωνική 

φυσιογνωμία του θεσμού», ούτε «θα μειώσει τη συμμετοχή». Μάλιστα, 

αναγνωρίζεται ως «ιδιαίτερα χρήσιμο για κρατικούς, δημοτικούς φορείς και 

συλλόγους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα». Ως 

παραδείγματα, αναφέρθηκαν το Λαϊκό Πανεπιστήμιο στη Γερμανία και το 

ΕΑΠ, όπου η οικονομική συνεισφορά των συμμετεχόντων είναι «συμβολική», 

μη χαρακτηριζόμενη ως «δίδακτρα», αλλά ως «κόστος αγοράς εκπαιδευτικού 

υλικού». Οι λόγοι για τους οποίους οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι μια τέτοια 

εξέλιξη θα επηρέαζε θετικά τη λειτουργία του θεσμού είναι οι εξής: 

• Θα αυξήσει τη δέσμευση  των συμμετεχόντων στην 

παρακολούθηση των σεμιναρίων. Όπως παρατηρήθηκε, «θα διασφάλιζε την 

υπευθυνότητα και τη συνέπεια παρακολούθησης». «Αυτός που έχει πληρώσει 

έστω ένα συμβολικό αντίτιμο, έχει κίνητρο να παρακολουθήσει». 

• Θα αναβαθμίσει την ποιότητα των προγραμμάτων και θα 

αυξήσει το κύρος του θεσμού. Αναφέρθηκε ότι «τα προγράμματα 

αντιμετωπίζονται συχνά με δυσπιστία γιατί παρέχονται δωρεάν». «Πολλοί 

αμφισβητούν την ποιότητα των σεμιναρίων γιατί δεν πληρώνουν». 

• Θα αποτρέψει τη συμμετοχή ατόμων χωρίς ουσιαστικό 

ενδιαφέρον. Όπως επισημάνθηκε, «θα έμεναν όσοι ενδιαφέρονται 

πραγματικά». 

Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι η επιβολή διδάκτρων συνεπάγεται 

παράλληλα αύξηση των απαιτήσεων των συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, μια 

τέτοια εξέλιξη προϋποθέτει ότι ο θεσμός θα περάσει «το πειραματικό στάδιο 

λειτουργίας και θα διορθωθούν οι αδυναμίες». Επιπρόσθετα, θεωρείται μια 
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ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει παράλληλα να υποστηριχτεί με 

αναβάθμιση των πιστοποιητικών. Εκτιμάται ότι πιθανόν θα περιοριζόταν η 

προσέλευση ενδιαφερομένων και η συμμετοχή στα προγράμματα, ωστόσο δεν 

εκλαμβάνεται ως κάτι αρνητικό καθώς θα έδινε δυνατότητα αναβάθμισης της 

ποιότητας των υπηρεσιών. Άλλωστε, όπως παρατηρήθηκε «τα ΚΕΕ είναι μια 

δομή που λειτουργεί με ιδιωτικά πρότυπα και παράγει έργο».   

 Οι λίγες αρνητικές εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την 

επιβολή διδάκτρων, επικεντρώνονται στο γεγονός ότι κάτι τέτοιο 

«αντιστρατεύεται αυτό που πρεσβεύουν τα ΚΕΕ, δηλαδή τη δωρεάν 

εκπαίδευση». Θεωρούν ότι θα αποτελούσε αρνητική εξέλιξη καθώς «η 

σημαντικότερη συνεισφορά των ΚΕΕ είναι η ευκαιρία απόκτησης γνώσεων 

δωρεάν». «Θα ανέτρεπε τα πάντα, μειώνοντας δραματικά την προσέλευση και 

προκαλώντας την αντίδραση των εκπαιδευομένων. «Οι συμμετέχοντες σε 

προγράμματα των ΚΕΕ έρχονται γιατί είναι δωρεάν, διαφορετικά δε θα 

παρακολουθούσαν καθόλου ή θα αναζητούσαν υπηρεσίες αλλού, οι οποίες 

είναι καταξιωμένες ποιοτικά». «Αν μπουν δίδακτρα οι εκπαιδευόμενοι δε θα 

συγχωρούν την προχειρότητα και τα λάθη». Επίσης, «συμμετέχει μεγάλο 

ποσοστό ανέργων, οι οποίοι δε θα μπορούσαν να διαθέσουν έστω και ένα 

υποτυπώδες ποσό». 

 

 

5.6 Θεματικός Άξονας: Γενικοί Στόχοι & Κριτική Αποτίμηση  

 

5.6.1 Αξιολόγηση 

  

Τα ΚΕΕ λειτουργούν ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του 

οποίου είναι απαραίτητη η διεξαγωγή αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, «όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη αξιολογούν και αξιολογούνται». Η έμφαση επικεντρώνεται 

στην εσωτερική αξιολόγηση, ωστόσο παράλληλα διεξάγεται και ετήσια 

εξωτερική αξιολόγηση από ιδιώτη (Εταιρία Συμβούλων). 

Αναλυτικότερα, στο τέλος κάθε προγράμματος, διεξάγεται: α) 

αξιολόγηση του εκπαιδευτή από εκπαιδευόμενους και στελέχη, β) αξιολόγηση 

του προγράμματος από εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτή, και γ) αξιολόγηση 

του προγράμματος, του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων από τον ΣΕ. Από 
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το 2006 ωστόσο, λόγω της αριθμητικής αύξησης των Κέντρων και του 

μεγάλου αριθμού των προγραμμάτων που λειτουργούν, η τελική αξιολόγηση 

των προγραμμάτων γίνεται  επιλεκτικά..   

Επιπρόσθετα, τα στελέχη υποβάλλουν απολογιστικές εκθέσεις ανά 

δίμηνο, αναφορικά με την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που 

τίθενται από τη ΓΓΕΕ, τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, παρατηρήσεις, 

προγραμματισμό κ.λπ. Επίσης, οι ΥΕ και ΣΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

τους, είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται τα τμήματα σε τακτά διαστήματα, 

ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία τους. Όπως αναφέρθηκε, 

«ελέγχεται η τήρηση των ωρών του προγράμματος από τους εκπαιδευτές και η 

ύπαρξη τυχόν παρατυπιών (πχ. εικονικές παρουσίες). Τέλος, υπάρχουν 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Αξιολογητές Ποιότητας, οι οποίοι 

αξιολογούν, με την πρακτική των απροειδοποίητων επισκέψεων, την 

κατάσταση των χώρων, το έργο των στελεχών και τη λειτουργία των 

προγραμμάτων.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ύπαρξη ουσιαστικής αξιολόγησης 

μπορεί να συνεισφέρει στον καθορισμό αντικειμενικών στόχων και του τρόπου 

επίτευξής τους, στην καταγραφή των διαφοροποιημένων αντιλήψεων, 

αναγκών και διαθέσεων που ίσως έχουν οι εργαζόμενοι στον οργανισμό, στον 

εντοπισμό των δυσλειτουργιών, στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερου 

συστήματος διαχείρισης πληροφοριών και συντονισμού ενεργειών και τέλος, 

στη μέτρηση και αξιολόγηση του αποτελέσματος που είναι βασική 

προϋπόθεση για τη δημιουργία αισθήματος επιτυχίας στα ικανά και αποδοτικά 

άτομα (Σαϊτης, 2005:267). Εφόσον λοιπόν, η αξιολόγηση αντιμετωπιστεί ως 

αναπτυξιακό εργαλείο (developmental evaluation) δύναται να αποτελέσει μια 

θετική ανατροφοδοτική διαδικασία, συνεπικουρώντας στο εκπαιδευτικό έργο, 

και διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του ιδρύματος 

(Craft, 2000). 

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, αναφορικά με το αν η «απόδοση λόγου» 

διασφαλίζει την ποιότητα της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι 

ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι «πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, ώστε να μη 

δρα κάθε εργαζόμενος ανεξέλεγκτα». Θεωρείται συνακόλουθα, «θετική» 

διαδικασία, η οποία «πέρα από τη διασφάλιση της ποιότητας, επιτρέπει στο 

χρηματοδότη να ελέγχει την απόδοση της επένδυσης». Μάλιστα κάποιες 
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παρατηρήσεις ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις, θεωρώντας ότι «η αξιολόγηση 

είναι σύμφυτη με την εκπαίδευση». «Εφόσον ο εκπαιδευτής αξιολογεί τους 

εκπαιδευόμενους πρέπει να αξιολογείται και αυτός». «Άλλωστε παντού 

αξιολογούμαστε». Ωστόσο, τέθηκε το θέμα της ανακολουθίας ποσοτικών και 

ποιοτικών δεικτών. Όπως παρατηρήθηκε, «ο ποσοτικός δείκτης (δείκτης 

συμμετοχής σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης) και ο ποιοτικός δείκτης 

δε συμβαδίζουν». «Είναι παράδοξο το ότι, ενώ η ΓΓΕΕ ζητάει ποιότητα, θέτει 

ποσοτικούς δείκτες». 

Αναφορικά με το αν υπάρχει ανατροφοδοτική αξιοποίηση των 

ευρημάτων των ερωτηματολογίων και των αξιολογικών εκθέσεων υπάρχει 

διχογνωμία. Κάποιοι από τους ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι «λειτουργούν 

ανατροφοδοτικά και βελτιωτικά, εφόσον τα στατιστικά στοιχεία που 

προκύπτουν αξιοποιούνται για την αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων». 

Αναφέρθηκε ότι «έχουν ληφθεί υπόψη πολλές προτάσεις», ότι «έχουν 

αντιμετωπιστεί προβλήματα που ανέκυψαν», και ότι «υπήρξε ανταπόκριση σε 

εισηγήσεις».  Επίσης, τα στελέχη και οι εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται 

περισσότερο, αισθάνονται «αναγνώριση του έργου τους».   

Ένας αριθμός ερωτηθέντων εκφράζει πιο μετριοπαθείς απόψεις, 

υποστηρίζοντας ότι ίσως τα ευρήματα των αξιολογήσεων «αξιοποιούνται 

μερικώς». «Αν λαμβάνονται υπόψη, γίνεται με αργούς ρυθμούς, λόγω του 

δυσκίνητου γραφειοκρατικού συστήματος, όποτε δεν υπάρχει εναρμόνιση με 

τις εξελίξεις αγοράς». Η πλειονότητα ωστόσο, των ερωτηθέντων εκφράζει 

απαξιωτικές κρίσεις για την «ουσιαστικότητα» της αξιολογικής διαδικασίας. 

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «απλά διεξάγεται γιατί το απαιτεί η ΕΕ». 

«Κανείς δεν κοιτάει τα ερωτηματολόγια, απλά βρίσκονται σε φακέλους για την 

περίπτωση ελέγχου». Προς τεκμηρίωση των παραπάνω θέσεων αναφέρθηκε το 

γεγονός ότι «δεν έχει ληφθεί υπόψη καμία από τις επισημάνσεις για σημαντικά 

προβλήματα και αδυναμίες που ανέκυψαν». Για παράδειγμα, «αν λαμβάνονταν 

υπόψη η αξιολόγηση, θα υπήρχε αύξηση ωρών στις ξένες γλώσσες, εφόσον 

έχουν υποβληθεί τόσο από εκπαιδευτές όσο και από στελέχη, σχετικά 

υπομνήματα».  

Έπ’ αυτού εκφράστηκε η εκτίμηση ότι «πιθανόν  ο λόγος που από το 

2006 η αξιολόγηση γίνεται επιλεκτικά, είναι για να δοθεί η δυνατότητα 

ελέγχου και ανατροφοδοτικής αξιοποίησης των ερωτηματολογίων». Επίσης, 
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διατυπώθηκαν ενστάσεις για τη μορφή των ερωτηματολογίων, 

χαρακτηρίζοντάς τα ως «άστοχα συνταγμένα». «Η αξία της αξιολόγησης 

χάνεται στις πολλές επικαλύψεις και λεπτομέρειες, καθώς κανένας δεν 

συμπληρώνει τα ερωτηματολόγια ουσιαστικά». «Απαιτείται κάτι πιο λιτό και 

ουσιώδες». Ευελπιστούν ωστόσο, ότι με την εφαρμογή μιας πρωτοβουλίας, η 

οποία βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή, και αφορά στην αυτοαξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής μονάδας σε επίπεδο νομού, η αξιολογική διαδικασία θα 

λειτουργήσει πιο ουσιαστικά και ανατροφοδοτικά για τη βελτίωση της 

ποιότητας.  

 

 

6.2.2 Follow up (Παρακολούθηση εκπαιδευομένων) 

 

Η απόψεις όλων των ερωτηθέντων συγκλίνουν στο ότι θα ήταν «θετικό 

και ανατροφοδοτικό» να δούμε μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματα μιας 

εκπαιδευτικής «κοινωνικής» παρέμβασης, όπως είναι τα προγράμματα των 

ΚΕΕ. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι «θα ήταν χρήσιμη η παρακολούθηση της 

προσωπικής και επαγγελματικής προόδου των συμμετεχόντων», τόσο σε 

επίπεδο μελλοντικών παρεμβάσεων και υποβοήθησης μετά το πέρας της 

εκπαίδευσης, όσο και σε επίπεδο ανατροφοδότησης αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα και χρηστικότητα των προγραμμάτων.  

Παρά ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν γίνει σχετικές εισηγήσεις για την 

παρακολούθηση των συμμετεχόντων μετά το πέρας των προγραμμάτων, «δεν 

υπάρχει κινητοποίηση για την υλοποίησή τους από τη ΓΓΕΕ». Ένας πιθανός 

λόγος είναι η «έλλειψη προσωπικού». Ως εκ τούτου, εκφράστηκε η άποψη ότι 

«θα μπορούσε να γίνει υπό μορφή έρευνας, δειγματοληπτικά και περιοδικά, 

ώστε να αποφευχθεί παράλληλα η πιθανότητα να μετατραπεί σε μια 

γραφειοκρατική διαδικασία». 

Σε άτυπο επίπεδο ωστόσο, το ΚΕΕ έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί με έμμεσες διαδικασίες, την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων και την πορεία των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, «μέσω 

της συνεργασίας με ιδιώτες στην πιστοποίηση Η/Υ, θα είναι σε θέση να 

παρακολουθεί ποια προγράμματα απέδωσαν και πόσα άτομα προχώρησαν σε 

πιστοποίηση». Επίσης, επισημάνθηκε ότι «υπάρχει δυνατότητα 

 187



παρακολούθησης των ατόμων που συνεχίζουν σε ΣΔΕ, ΙΕΚ κ.λπ.», ενώ 

«περίπου 50% των εκπαιδευομένων επανασυμμετέχουν σε προγράμματα των 

ΚΕΕ». Τέλος, υπάρχει άτυπη παρακολούθηση μέσω της προσωπικής επαφής 

και των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα σε εκπαιδευτές και 

εκπαιδευόμενους.  

Όσον αφορά στις αλλαγές που παρατηρούνται στους συμμετέχοντες 

μετά το πέρας των προγραμμάτων, η άποψη των ερωτηθέντων είναι ότι «η 

μάθηση αναπτύσσει εν γένει τα άτομα». Συνακόλουθα, σύμφωνα με τις 

υποκειμενικές εκτιμήσεις των ερωτηθέντων, τα προγράμματα των ΚΕΕ 

συμβάλλουν, πέρα από την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη 

λειτουργικών δεξιοτήτων, στην πολύπλευρη ανάπτυξη των συμμετεχόντων και 

ειδικότερα:  

• Στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη της 

αυτάρκειας και της ανεξαρτησίας. Όπως επισημάνθηκε, «η κατοχή γνώσης και 

η ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από άτομα που απέχουν 

χρόνια από την εκπαίδευση, είναι από μόνη της μια ενδυναμωτική 

διαδικασία», γεγονός που τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία (βλ. Knapper & 

Kropley, 2000:46). 

• Στη βελτίωση της καθημερινής ζωής. Η απόκτηση 

λειτουργικών δεξιοτήτων απαραίτητων για τη διαβίωση στις σύγχρονες 

κοινωνίες, συνιστά κομβικό παράγοντα διευκόλυνσης των ατόμων ώστε να 

ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα καθημερινά τους καθήκοντα. 

Επιπρόσθετα, αναφερόμενοι σε μειονοτικούς πληθυσμούς, οι ερωτηθέντες 

επεσήμαναν ότι «για τις γυναίκες της μειονότητας, η συμμετοχή στα 

προγράμματα συνεπάγεται τον απεγκλωβισμό από την απομόνωση, καθώς 

αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες, χωρίς τη στήριξη του 

συζύγου ή του πατέρα». 

• Στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

πνεύματος ομαδικότητας και την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων. 

• Στη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης. Η συμμετοχή 

στα προγράμματα βοηθάει τους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν το 

βιογραφικό τους με νέα προσόντα.  Αναφέρθηκε η ύπαρξη πολλών 

περιπτώσεων ανεύρεσης εργασίας μετά το πέρας των προγραμμάτων. 
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• Στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και στην προσωπική 

ολοκλήρωση. 

• Στην ηθική ικανοποίηση. Όπως αναφέρθηκε, «για πολλούς από 

τους συμμετέχοντες, και ειδικά άτομα που κατοικούν σε χωριά, το 

πιστοποιητικό των ΚΕΕ είναι το πρώτο πτυχίο που απέκτησαν». «Είναι 

περήφανοι για αυτό»! 

• Στη βελτίωση της κοινωνικής θέσης, για άτομα ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (φυλακισμένοι, αθίγγανοι, άτομα χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου κ.λπ.).  

 

 

5.6.3 Συνεισφορά των ΚΕΕ 

  

Οι ερωτηθέντες στο σύνολό τους αναγνωρίζουν ως συγκριτικό 

πλεονέκτημα των ΚΕΕ έναντι άλλων δομών που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, την παροχή «δωρεάν εκπαίδευσης, 

προσβάσιμης σε όλους». Επιπρόσθετα, επισημαίνουν ότι η δραστηριότητα των 

ΚΕΕ είναι διττή, συνεισφέροντας τόσο «σε επίπεδο προσωπικής όσο και 

συλλογικής ανάπτυξης».  

Σε προσωπικό επίπεδο, τα προγράμματα των ΚΕΕ ικανοποιούν τις 

ατομικές ανάγκες και φιλοδοξίες των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευόμενοι 

εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες, μαθαίνουν να επικοινωνούν σε 

ευρωπαϊκές γλώσσες, αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ 

συχνά οι δραστηριότητες εμπεριέχουν και μια «κοινωνικοποιητική» διάσταση. 

Πχ. στα προγράμματα που λειτουργούν στις μειονότητες, η συνεισφορά δεν 

περιορίζεται σε γνωστικό επίπεδο, αλλά παράλληλα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες όπως επισκέψεις σε μουσεία, κινηματογράφους, εκδρομές 

κ.λπ., προάγοντας την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Άλλωστε, όπως 

ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «η γνώση αναπτύσσει την προσωπικότητα 

πολλαπλώς».   

Σε πρώτο επίπεδο λοιπόν, τα εκπαιδευτικά προγράμματα εστιάζουν 

στην ενδυνάμωση του ατόμου, αντιμετωπίζοντας τους εκπαιδευόμενους ως 

«ξεχωριστές οντότητες». Μέσα από το άτομο περνούν στη συλλογική 
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ανάπτυξη, καθώς η παρέμβαση μετακυλύεται στη συνέχεια στην τοπική 

κοινωνία, συμβάλλοντας στην πρόοδο της κοινότητας, και την τόνωση της 

κοινωνικής συνοχής. Για παράδειγμα, «παρατηρείται ότι πολλές γυναίκες 

κατόρθωσαν να ενδυναμωθούν και να αναζητήσουν εργασία, βοηθώντας τις 

οικογένειές τους και συνεισφέροντας υπό μια ευρύτερη έννοια στις κοινότητες  

τους».  

Στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας «ευημερούσας κοινωνίας βασισμένης 

στη γνώση», οι περισσότεροι ερωτηθέντες παρατήρησαν, ότι έχει αρχίσει να 

εδραιώνεται σταδιακά η ανάγκη για ΔΒΜ στην Ελληνική κοινωνία. Η 

λειτουργία των ΚΚΕ είναι πλέον «απαραίτητη», καθώς αναπροσαρμόζεται η 

τυχόν «αρνητική στάση απέναντι στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα των ατόμων που 

ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες». Αλλά και σε προγράμματα γενικού 

πληθυσμού παρατηρείται μετασχηματισμός της εκπαιδευτικής προσέγγισης. 

Δηλαδή, ενώ «αρχικά έρχονται για την πιστοποίηση, στην πορεία 

αντιλαμβάνονται την αξία της μάθησης». Ωστόσο, εκφράστηκαν και αντίθετες 

απόψεις, κάποιες από αυτές ακραίες, όπως ότι «στην Ελλάδα δεν πιστεύουμε 

στη ΔΒΜ, απλά εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση από την ΕΕ πρέπει να την 

απορροφήσουμε». 

 

 

5.6.4 Πλεονεκτήματα & Αδυναμίες των ΚΕΕ 

  

Στη θεματική αυτή ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να εκφράσουν την 

άποψη τους αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των ΚΕΕ. 

Ομαδοποιώντας τις απαντήσεις, προέκυψαν τα ακόλουθα σημεία ως 

πλεονεκτήματα στη λειτουργία του θεσμού: 

• Προσβασιμότητα. Τα προγράμματα των ΚΕΕ 

πραγματοποιούνται σε όλο το εύρος της Ελληνικής επικράτειας, φέρνοντας 

την εκπαίδευση κοντά στον τόπο κατοικίας των εκπαιδευομένων. 

• Συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους. Ειδικότερα, η στενή 

συνεργασία με την ΤΑ θεωρείται ότι «προσδίδει κύρος στην προσπάθεια» και 

υποβοηθάει στην εναρμόνιση των προγραμμάτων με τοπικές ανάγκες. 
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• Παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε όλο τον πληθυσμό, 

ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού, κοινωνικού ή οικονομικού υπόβαθρου. 

• Κοινωνικές παρεμβάσεις σε πληθυσμιακές ομάδες που έχουν 

άμεση ανάγκη να λάβουν εκπαίδευση.  

• Μεγάλο εύρος προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να 

ανταποκριθούν σε διαφοροποιημένες ανάγκες και ενδιαφέροντα. 

• Συχνότητα των προγραμμάτων. Η διαρκής προσφορά 

προγραμμάτων, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου (Οκτώβριος 

– Ιούνιος), δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να «ενταχθούν σε 

προγράμματα, όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ή το επιθυμήσουν».  

• Καλή οργάνωση και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Οι 

αναφορές των στελεχών σε σχέση με τη συνεργασία με τη ΓΓΕΕ, το ΙΔΕΚΕ 

και τη στήριξη  που λαμβάνουν από την Ομάδα Έργου, είναι στο σύνολό τους 

θετικές. 

• Δημιουργία εργασιακών θέσεων. Η θεσμοθέτηση μιας νέας 

εκπαιδευτικής Δομής, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες 

καλύφτηκαν ως επί των πλείστων από νέα άτομα. 

Στον αντίποδα, στις αδυναμίες των ΚΕΕ συγκαταλέγονται τα ακόλουθα 

σημεία, όπως προέκυψαν μέσα από τις αναφορές των ερωτηθέντων: 

• Έλλειψη εποπτικού και εκπαιδευτικού υλικού για τους 

εκπαιδευτές,  και βιβλίων για τους εκπαιδευόμενους. Όπως επισημάνθηκε «οι 

φωτοτυπίες είναι ανώφελο έξοδο». Οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν έντονο 

αίτημα για την αντικατάσταση των φωτοτυπιών με βιβλία, καθώς «τις 

περισσότερες φορές χάνονται και δεν μπορούν να τις συμβουλευτούν». 

• Χώροι στέγασης. Οι ερωτηθέντες στο σύνολό τους 

επισημαίνουν ως κύριο πρόβλημα την εξάρτηση από τους δήμους για την 

εξεύρεση χώρων. Όπως επεσήμαναν κάποιοι, «καθυστέρησε η δημιουργία 

χώρων μόνιμης στέγασης, ίσως λόγω ασυνέπειας και κακοδιαχείρισης». 

• Κομβική παράμετρος αποτελεσματικότητας του συστήματος 

είναι οι εκπαιδευτές. Ωστόσο, όπως ήδη αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

πλήθος παραγόντων καθιστούν την επάρκεια των εκπαιδευτών «σημαντική και 

μη ελεγχόμενη αδυναμία». Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι «η ποιότητα της 
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εκπαίδευσης εναπόκειται στην καλή διάθεση των εκπαιδευτών». «Δεν 

υπάρχουν δικλείδες διασφάλισης της ποιότητας».  

• Κεντρική λήψη των αποφάσεων. Παρατηρήθηκε ότι «η άνωθεν 

δομή  παρακωλύει την ευελιξία και την αποκέντρωση». Επιπρόσθετα, 

«υπάρχει έλλειμμα ανατροφοδότησης μέσα σε ένα  σύστημα που κινείται 

κεντρικά». 

• Ποσοτικοί στόχοι. «Η συστοίχιση σε ποσοτικούς στόχους 

υπονομεύει την ποιότητα». «Ενώ υποτιθέμενη προτεραιότητα, σύμφωνα με τη 

ΓΓΕΕ, είναι η ποιότητα, παράλληλα τα Κέντρα δεσμεύονται σε ποσοτικούς 

στόχους». Ειδικότερα, βάσει της ομάδας στόχου (πληθυσμός 18-65 ετών), η 

γενική στόχευση αφορά στο 3%. Τα ΚΕΕ επί του παρόντος κινούνται στο 1,5 

με 2%. Συνεπώς, η πίεση για αύξηση των ποσοστών, λειτουργεί ανασταλτικά 

στην ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

• Έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης. Όπως αναφέρθηκε ήδη σε 

άλλο σημείο της εργασίας, αμφισβητείται έντονα το αν οι αξιολογήσεις, οι 

απολογιστικές εκθέσεις και οι εισηγήσεις λαμβάνονται πραγματικά υπόψη. 

• Έλλειψη προσωπικού, η οποία αποδίδεται αφενός, στο 

«γραφειοκρατικό μηχανισμό σχεδιασμού» και στην «έλλειψη ευελιξίας και 

προσαρμογής σε τοπικές ιδιαιτερότητες».  Για παράδειγμα, υπάρχει «αδυναμία 

σχεδιασμού ανά Νομό και τις ανάγκες αυτού». «Όταν απευθύνεσαι σε 

πληθυσμό 1.000.000 με έναν ΥΕ και έναν ΣΕ, τότε αυτομάτως η στόχευση θα 

πρέπει να είναι σε ποιοτική παρέμβαση». Αφετέρου, ένας δεύτερος 

παράγοντας στον οποίο αποδίδεται η έλλειψη προσωπικού, είναι οι 

περιορισμένοι οικονομικοί πόροι.. 

• Διερευνητικό στάδιο λειτουργίας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι 

«στην αρχή υπήρχε αμηχανία και σύγχυση». «Διαρκώς μεταβάλλονταν οι 

οδηγίες προς τα στελέχη, δημιουργώντας αναξιοπιστία του θεσμού στην 

τοπική κοινωνία». Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι «είναι μια καινοτομία και 

επιδέχεται αλλαγές». «Έχει υπάρξει πρόοδος».  
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5.6.5 Προοπτική των ΚΕΕ 

  

Αναφορικά με το αν θα υπάρξει συνέχεια στη λειτουργία των ΚΕΕ 

μετά το πέρας της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, οι ερωτηθέντες στο σύνολό 

τους εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία. Θεωρούν ότι η ΓΓΕΕ επιθυμεί να 

διατηρήσει και να εξελίξει τα ΚΕΕ, καθώς συνιστούν έναν καινοτόμο θεσμό, 

που έχει ήδη εδραιωθεί στην ελληνική κοινωνία.  Όπως παρατηρήθηκε, «είναι 

πολύ σημαντικό το έργο των ΚΕΕ». «Θα ήταν έλλειμμα για ελληνική 

κοινωνία, η αναστολή της λειτουργίας τους». «Ξεκίνησε ως ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα και έχει πλέον χαρακτηριστεί κρατική Δομή». Άλλωστε, «υπάρχει 

απόδοση λόγου στην ΕΕ». «Δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε».  

Ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις αναφορικά με το αν και με ποιον 

τρόπο θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν οι πόροι, για τη συνέχεια της 

λειτουργίας τους. Η πιθανότητα να συνεχίσουν με κρατικούς πόρους είναι 

ασφαλώς επιθυμητή εξέλιξη, ωστόσο αναγνωρίζεται ως κάτι «δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί». 

Όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι για την περαιτέρω εδραίωση του 

θεσμού των ΚΕΕ, είναι απαραίτητη η καλύτερη οργάνωση και η αναβάθμιση 

της ποιότητας των υπηρεσιών. Στην κατεύθυνση αυτή ως κομβικά σημεία 

αναφέρθηκαν: 

• Η παγίωση της συνεργασίας με την ΤΑ και η δημιουργία 

δικτύου συνεργασίας υπό την εποπτεία του ΚΕΕ. Παράλληλα, επισημάνθηκε 

ότι έχουν γίνει τα πρώτα βήματα έπ’ αυτού. 

• Η διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού με 

έντονη στοχευμένη δράση σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. 

• Η αυστηρότερη επιλογή των εκπαιδευομένων, κυρίως σε 

προγράμματα γενικού πληθυσμού. Όπως αναφέρθηκε, «στην αρχή υπήρχε 

αγωνία για τη συμμετοχή». «Τώρα η έμφαση πρέπει να επικεντρωθεί στην 

ποιότητα». «Όσοι συμμετέχουν πρέπει να ενδιαφέρονται πραγματικά». 

• Η προσθήκη νέων θεματικών. Θεωρείται κομβικό «το κάθε 

ΚΕΕ να έχει δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων, πέρα από τις θεματικές 

που ορίζει η ΓΓΕΕ, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα αιτήματα 

των τοπικών κοινωνιών. 
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• Μοριοδότηση της προϋπηρεσίας για τους εκπαιδευτές και 

διεξαγωγή συστηματικής και ουσιαστικής επιμόρφωσης.  

• Το θέμα της πιστοποίησης. Σε αυτό το σημείο οι απόψεις των 

ερωτηθέντων διίστανται. Ένα μέρος αυτών υποστηρίζει ότι η έμφαση στην 

εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει να επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

καθεαυτή.  Οι εκπαιδευόμενοι «πρέπει να συμμετέχουν στα προγράμματα 

χωρίς το άγχος των πιστοποιητικών». «Αν τα ΚΕΕ μετατραπούν σε φορέα 

παροχής πιστοποιητικών, τότε έχουν αποτύχει». Αντίθετα, κάποιοι άλλοι από 

τους ερωτηθέντες, θεωρούν ότι «στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα 

μάθησης».  «Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι έρχονται για τα πιστοποιητικά». 

«Για να συνεχίσουν λοιπόν να λειτουργούν τα ΚΚΕ, πρέπει να ικανοποιήσουν 

τα αιτήματα αρνητική των συμμετεχόντων». Ως εκ τούτου, προτείνουν «να 

αναβαθμιστούν τα πιστοποιητικά και  να αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και 

φορείς του Δημοσίου». Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «είναι δύσκολο να 

αλλάξει η νοοτροπία του πληθυσμού». «Είναι προτιμότερο λοιπόν να 

αναπροσαρμοστούν τα ΚΕΕ και ικανοποιήσουν το αίτημα αναβάθμισης των 

πιστοποιητικών». Άλλωστε, σύμφωνα με τους Knapper & Cropley (2000:83-

84), πάντα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για πιστοποιητικά 

στο τέλος των προγραμμάτων. Αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στη 

χρηστικότητα των βεβαιώσεων σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά στην 

αντίληψη ότι οι «σοβαρές εκπαιδευτικές δραστηριότητες» έχουν ως απόληξη 

την απονομή κάποιου πιστοποιητικού. 

Αναφορικά με τη μελλοντική μορφή του θεσμού, οι ερωτηθέντες 

εκτιμούν ότι τα ΚΕΕ θα αποτελέσουν την «oμπρέλα» υπό την οποία θα 

ενταχθούν όλα τα προγράμματα της ΓΓΕΕ (Ησίοδος, Ήρων, Συμβουλευτική 

κ.λπ), γεγονός το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει βελτιωτικά σε οργανωτικό 

επίπεδο και να περιορίσει τη «σπατάλη ενέργειας και πόρων». Εκτιμούν 

δηλαδή ότι θα υπάρξει διεύρυνση του κύκλου δραστηριοτήτων των ΚΕΕ, 

καλύπτοντας όλες τις δραστηριότητες που αφορούν σε διά βίου, μη τυπική 

εκπαίδευση.  

Τέλος, εκφράστηκε ανησυχία αναφορικά με την πιθανή εξέλιξη, η 

στόχευση των προγραμμάτων των ΚΕΕ να επικεντρωθεί στις θεματικές των 

Η/Υ και των ΞΓ και της Οικονομίας. Οι ερωτηθέντες θεωρούν «αρνητική» μια 
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τέτοια εξέλιξη, καθώς θα υπονόμευε τη λειτουργία των Πολιτιστικών 

προγραμμάτων, η συνεισφορά των οποίων στην ελληνική κοινωνία, 

εκλαμβάνεται ως «άκρως σημαντική». 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΥΡΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

6.1 Χώροι και υλικοτεχνικός εξοπλισμός 

   

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η ελκυστικότητα του μαθησιακού 

περιβάλλοντος  βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με τους χώρους όπου 

πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Από τα έξι τμήματα που 

παρατηρήθηκαν, τα δύο λειτουργούσαν στη δημοτική βιβλιοθήκη και σε 

πολιτιστικό κέντρο αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σε σχολικές 

αίθουσες. Το γεγονός ότι η πλειονότητα των προγραμμάτων λειτουργούν σε 

σχολικά κτίρια, επιφέρει τα παρακάτω προβλήματα: 

• Αν και οι χώροι καθαρίζονται συχνά, υπάρχει η συνήθης φθορά των 

σχολικών κτιρίων (σπασμένα και φθαρμένα θρανία και καρέκλες, λερωμένοι 

τοίχοι κ.λπ.), η κακή κατάσταση των οποίων, επιδρά αρνητικά στην 

ελκυστικότητα των εγκαταστάσεων. Από τα τέσσερα σχολικά κτίρια μόνο το 

ένα διέθετε φροντισμένες αισθητικά και υλικοτεχνικά, εγκαταστάσεις. 

• Συχνά αντιμετωπίζεται πρόβλημα θέρμανσης των χώρων, λόγω έλλειψης 

οικονομικών πόρων. 

• Μετωπική διάταξη των θρανίων. Εκτός μίας περίπτωσης, οι 

εκπαιδευτές δεν προβαίνουν σε αναδιάταξη των θρανίων, ώστε να 

δημιουργηθεί φιλική ατμόσφαιρα και κατάλληλο περιβάλλον για 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

• Έλλειψη εποπτικών μέσων. Το μόνο εποπτικό μέσο που διαθέτουν οι 

σχολικές αίθουσες είναι ο πίνακας. Ακόμη και στις αίθουσες υπολογιστών 

επισημάνθηκε η αριθμητική ανεπάρκεια και η παρωχημένη τεχνολογία των 

υπολογιστών, που παρεμποδίζει τους εκπαιδευτές στη διεξαγωγή και 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Αντίθετα, τόσο η βιβλιοθήκη όσο και το 

πολιτιστικό κέντρο παρουσίαζαν επάρκεια εποπτικών μέσων (κασετόφωνο, 

video, διαφανοσκόπιο κ.λπ.) 
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6.2 Χαρακτηριστικά Τμήματος 

 

Σε όλα τα τμήματα υπήρχε συντριπτική αριθμητική υπεροχή των γυναικών  

έναντι των ανδρών. Ειδικότερα, μόνο το ένα πέμπτο των παρευρισκομένων στα 

τμήματα ήταν άνδρες. Αναφορικά με την ηλικιακή διακύμανση των εκπαιδευομένων, 

παρατηρήθηκε ότι βρίσκεται σε συνάρτηση με το θεματικό αντικείμενο. Ειδικότερα, στα 

τμήματα Η/Υ συμμετέχουν κυρίως νέα άτομα, ενώ σε άλλα θεματικά αντικείμενα 

παρατηρείται μεγαλύτερη απόκλιση.  Η ίδια διαπίστωση, της συνάρτησης με το 

θεματικό αντικείμενο, αφορά και στο μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων. Για 

παράδειγμα, σε τμήμα Οικονομίας, η πλειονότητα των εκπαιδευομένων διέθετε κάποιο 

πτυχίο τριτοβάθμιας ή μετεδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στο σύνολό των τμημάτων που παρατηρήθηκαν, υπήρχε φιλική και 

συνεργατική ατμόσφαιρα και θετική διάθεση των εκπαιδευομένων να ολοκληρώσουν το 

σεμινάριο αλλά και να επανασυμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα στο μέλλον. Σε αυτό 

συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η προσωπικότητα και ικανότητα του εκπαιδευτή. Για 

παράδειγμα παρατίθεται η περίπτωση «υβριδικού» προγράμματος Η/Υ, 25 ωρών σε 

οικισμό παλιννοστούντων. Αρχικά οι κάτοικοι του οικισμού ήταν αρνητικοί στη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα. Λόγω της απροθυμίας συμμετοχής και της ιδιαίτερης 

προσέγγισης που απαιτείται σε τμήματα ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, επιλέχτηκε 

προσεχτικά ο εκπαιδευτής, με κριτήριο, πέραν της επιστημονικής του κατάρτισης, την 

ικανότητα να δημιουργήσει το κατάλληλο «ζεστό και φιλικό» περιβάλλον. Ο 

εκπαιδευτής, επιδεικνύοντας ανεκτικότητα αρχικά (κάπνισμα, λειτουργία κινητών 

τηλεφώνων, είσοδος και έξοδος από την αίθουσα  κ.λπ.) και καλλιεργώντας 

συναδελφικό κλίμα και «χαλαρή» ατμόσφαιρα κατόρθωσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των εκπαιδευομένων και να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους. Η παρατήρηση 

επιβεβαίωσε την καταλληλότητα του εκπαιδευτή να ενταχτεί στην ομάδα και 

δημιουργήσει ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα.  

 

 

6.3 Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτή  

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να 

θέτουν στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι το περιεχόμενο της 

εκπαίδευσης, αλλά τα άτομα, επιδιώκοντας αμφίδρομη επικοινωνία με τους 

 197



εκπαιδευόμενους, εμψυχώνοντας την προσπάθειά τους για μάθηση και 

εγκαθιδρύοντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Επίσης, οφείλουν να 

αξιοποιούν μαθησιακά την προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων. Οι 

ενήλικοι συμμετέχουν ουσιαστικά στις εκπαιδευτικές διαδικασίες μόνο όταν 

αυτές ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες, ενώ παράλληλα, δεν 

περιορίζονται στην απόκτηση γνώσεων, αλλά επιπροσθέτως τις ε-

πεξεργάζονται, τις προσαρμόζουν και τις χρησιμοποιούν. Τέλος, πρέπει να 

δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αποτε-

λεσμάτων της διδασκαλίας, και στην ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων 

αναφορικά με την πρόοδό τους (Βεργίδης, 2006:82-90, Mocker & Noble, 

1981:45-46). 

Η παρατήρηση των τμημάτων κατέδειξε ότι η πλειονότητα των 

εκπαιδευτών κατορθώνουν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τους 

εκπαιδευόμενους και να δημιουργήσουν κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, το οποίο 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους. Επιπρόσθετα επιτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό να 

προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις δυνατότητες των εκπαιδευομένων, ωστόσο, μόνο 

ένας μικρός αριθμός αυτών φάνηκε να επιτυγχάνει τη συναρμογή της 

διδασκαλίας με τις εμπειρίες και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων.  

Αναφορικά με την οργάνωση, συντονισμό και επίβλεψη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η πλειονότητα των εκπαιδευτών 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Το σημείο στο οποίο φάνηκε να υπάρχει 

έλλειμμα, είναι η  ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων σχετικά με την 

πρόοδό τους. Οι εκπαιδευτές στο σύνολό τους σχεδόν, φέρουν το άγχος 

ολοκλήρωσης των διδακτικών ενοτήτων, γεγονός που τους αποτρέπει από το 

να εργαστούν εξατομικευμένα και ανατροφοδοτικά με τους εκπαιδευόμενους.  

Τέλος, η εφαρμογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, δίνοντας έμφαση 

στην αυτοκατευθυνόμενη, κριτικοστοχαστική και βασιζόμενη στην εμπειρία 

μάθηση, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση 

των εκπαιδευτών. Ως εκ τούτου, μόνο δύο από τους έξι εκπαιδευτές, φάνηκε 

να είναι ενήμεροι και να εφαρμόζουν μεθόδους διδασκαλίας που συνάδουν με 

τις παραπάνω αρχές. Αξίζει να επισημανθεί ότι και οι δύο εκπαιδευτές έχουν 

εργασιακή πείρα στην εκπαίδευση ενηλίκων και έχουν παρακολουθήσει 

σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα. 
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6.4 Περιεχόμενα & Εποπτικά μέσα  

 

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι το έργο του εκπαιδευτή αναφορικά με τα 

περιεχόμενα της διδασκαλίας, συνίσταται: 

• Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική αγορά εργασίας και  

ευρύτερα με την απασχόληση και με την τοπική κοινωνία.  

• Στη διαπραγμάτευση των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των 

προσδοκιών που έχουν οι εκπαιδευόμενοι από το πρόγραμμα, και στον 

προσδιορισμό των πιθανών γνώσεων και εμπειριών τους, που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτική ενότητα που θα διδάξει.  

• Στη συνεργασία με τους υπόλοιπους συντελεστές του προγράμ-

ματος για το συντονισμό, τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέργειας των 

επιμέρους δράσεων του προγράμματος.  

• Στην επιλογή και στον προσδιορισμό του ακριβούς περιεχομένου 

των εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα διδάξει, ανάλογα με το επίπεδο των 

εκπαιδευομένων, τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους, στο πλαίσιο των 

σκοπών και των στόχων του προγράμματος. 

• Στην οργάνωση του περιεχομένου του σεμιναρίου (συγκρότηση 

των εκπαιδευτικών ενοτήτων, προσδιορισμός εκπαιδευτικών στόχων, αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων, ασκήσεων εμπέδωσης κ.λπ.). 

                                                                                                                  (Βεργίδης, 2006:82) 

 Τα ευρήματα της παρατήρησης καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτές 

καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες να επικεντρώσουν στην προσαρμογή των 

περιεχομένων στα ενδιαφέροντα, την προηγούμενη εμπειρία, τις ατομικές 

ανάγκες και τις ικανότητες εκπαιδευομένων, επιχειρώντας παράλληλα να 

διασφαλίσουν την εφαρμοσιμότητα της γνώσης και τη σύνδεσή της με την 

κοινωνική πραγματικότητα.  

Αντίθετα, εκτός από δύο περιπτώσεις, παρατηρήθηκε έλλειψη στην 

ποικιλία των περιεχομένων, γεγονός που ενδεχομένως σχετίζεται με την 

απειρία και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτών, αφενός, και την 

έλλειψη ισχυρού κινήτρου ώστε να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για 

την εκπόνηση ή την προσαρμογή και αξιοποίηση διδακτικού υλικού, σημειώσεων, 

ασκήσεων κ.λπ. Στην κατεύθυνση αυτή, θα βοηθούσε μια συστηματική 
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προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις 

θεματικές ενότητες, από επιστημονική ομάδα στη ΓΓΕΕ, το οποίο  θα 

μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για να αντλήσουν οι εκπαιδευτές τα 

περιεχόμενα των προγραμμάτων και να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες του 

εκάστοτε τμήματος. 

Το σημείο στο οποίο υπολείπονται σημαντικά και τα έξι τμήματα που 

παρατηρήθηκαν, είναι η χρήση εποπτικών μέσων (εκτός του πίνακα). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχει διαθεσιμότητα μέσων, οι 

εκπαιδευτές αποφεύγουν τη χρήση τους, προβάλλοντας ως αιτία τη στενότητα 

χρόνου. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις που η διδασκαλία 

γίνεται από δυο εκπαιδευτές (διά βίου προγράμματα), εντοπίστηκε έλλειψη 

συντονισμού και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτές, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις της ύλης. 

 

 

6.5 Μέθοδοι Διδασκαλίας  

 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που επιλέγονται από τον εκπαιδευτή, πρέπει να 

είναι εκείνες που προάγουν την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή εμπειριών, την 

ανακαλυπτική μάθηση, τη συλλογικότητα, τη συμμετοχή, όπως συζητήσεις, 

παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες, πρακτικές εφαρμογές κ.λπ. (βλ. Knowles 

1980, Longworth, 2003, Rogers, 1999).  Ωστόσο, η παρατήρηση των έξι τμημάτων 

κατέδειξε ότι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η εισήγηση. Είναι 

γεγονός ότι η εισήγηση είναι διεθνώς η συχνότερη μέθοδος διδασκαλίας, παρ' 

όλες τις επικρίσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς. Το πλεονέκτημά της έναντι 

των άλλων μεθόδων έγκειται στη δυνατότητα παρουσίασης μεγάλου όγκου 

γνώσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μεγάλες ομάδες 

εκπαιδευομένων, ενώ επιπρόσθετα αποτελεί μια μέθοδο με την οποία είναι 

εξοικειωμένοι οι περισσότεροι εκπαιδευτές (Jarvis, 2003:172-176). Ωστόσο, 

πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν μπορεί να αποτελεί τη βασική τεχνική 

μετάδοσης γνώσεων, γεγονός που παρατηρήθηκε στην πλειονότητα των 

τμημάτων.  
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Μια πιο ενεργητική τεχνική, η οποία προσπαθεί να εμπλέξει μερικώς 

τους εκπαιδευόμενους, και παρατηρήθηκε στο σύνολο σχεδόν των τμημάτων, 

είναι αυτή των ερωταποκρίσεων. Στην πλειονότητά τους όμως, πρόκειται απλά 

για ερωτήσεις που επιχειρούσαν να προβληματοποιήσουν επιφανειακά τους 

εκπαιδευόμενους και όχι να θέσουν τη βάση για διεξαγωγή συζήτησης, 

ελεγχόμενης ή ανοιχτής.  

Η χρήση πιο ενεργητικών και ομαδοσυνεργατικών μεθόδων 

διδασκαλίας, που εμπλέκουν ουσιαστικά τους εκπαιδευόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και προάγουν την αυτενέργεια και τη 

συνεργατικότητα, όπως καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων, ομάδες εργασίας 

κ.λπ., παρατηρήθηκε σε ένα μόνο από τα εξεταζόμενα τμήματα. Πρέπει να 

επισημάνουμε, ότι ο εκπαιδευτής είχε σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων και 

διέθετε αυτενέργεια και ενθουσιασμό, τον οποίο κατάφερε να μεταδώσει στην 

ομάδα, γεγονός το οποίο τεκμηριώνει τα δεδομένα που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις, σχετικά με το ότι «η επιτυχία των σεμιναρίων εναποτίθεται στις 

ικανότητες και τη διάθεση του εκάστοτε εκπαιδευτή». 
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

7.1 Χώροι στέγασης γραφείων  & διεξαγωγής προγραμμάτων 

 

Το γεγονός ότι τα ΚΕΕ στεγάζονται εξ’ ολοκλήρου σε παραχωρημένες 

από την ΤΑ εγκαταστάσεις, δεν μπορεί να διασφαλίσει την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα των χώρων που παραχωρούνται. Όσον αφορά στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις που στεγάζουν τα γραφεία των ΚΕΕ, αναφέρεται ως 

παράδειγμα η έκκεντρη έδρα των γραφείων του ΚΕΕ Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγάζεται στην Επανομή, γιατί ήταν ο μόνος Δήμος 

που δέχτηκε να παραχωρήσει κάποιο χώρο. Αναφορικά με τους χώρους 

διεξαγωγής των προγραμμάτων έχει ήδη επισημανθεί, η ακαταλληλότητα των 

ελληνικών σχολικών περιβαλλόντων για την εύρυθμη λειτουργία των 

τμημάτων και τη δημιουργία ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους 

ενήλικους εκπαιδευόμενους. 

Η προσωρινότητα της στέγασης και η εξάρτηση από τη διάθεση των 

εκάστοτε Δημοτικών Αρχών για σύμπραξη, οφείλεται στην έλλειψη πόρων για 

τη δημιουργία ή τη μίσθωση ιδιωτικών χώρων, καθώς στην παρούσα φάση 

λειτουργίας τους τα ΚΕΕ λειτουργούν με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σε 

διερευνητικό στάδιο και αμφίβολη μελλοντική μορφή και εξέλιξη. 

Επιπρόσθετα η ολιγωρία της Ελληνικής Πολιτείας κατά τα προηγούμενα έτη 

να δημιουργήσει Δομές Διά Βίου Εκπαίδευσης, είχε ως απόρροια τη λήψη 

άμεσων και επισπευσμένων μέτρων, στo πλαίσιo των οποίων ιδρύθηκαν τα 

ΚΕΕ, για να συστοιχιστεί προς τους στόχους της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας. 

Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005:31), η δημιουργία και διατήρηση του 

κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, συμβάλλει σημαντικά στην 

προώθηση της ομαδικής προσπάθειας και της συνεργασίας, τόσο ανάμεσα στο 

προσωπικό και στους εκπαιδευτές, όσο και στους εκπαιδευόμενους. Όπως 

επισημάνθηκε κατά τις συνεντεύξεις, η έλλειψη ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 

και η κακή κατάσταση συχνά, αυτών που χρησιμοποιούνται, δημιουργεί 

επιφυλακτική στάση στους εκπαιδευόμενους, «ώστε να πάρουν σοβαρά το 

πρόγραμμα». Συχνά εκλαμβάνουν την παρούσα κατάσταση ως ένδειξη 
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προχειρότητας, γεγονός που υπονομεύει την αξιοπιστία και το κύρος του 

θεσμού. 

Ωστόσο, διαφαίνεται να υπάρχει εξέλιξη στην επίλυση του παραπάνω 

ζητήματος με τη δημιουργία αυτόνομων εκπαιδευτικών μονάδων στις έδρες 

λειτουργίας των ΚΕΕ. Αναφορικά με τους σχολικούς χώρους που θα 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, λόγω της λειτουργίας προγραμμάτων σε όλη 

την επικράτεια των Νομών, η κατάσταση θα μπορούσε να εξωραϊστεί μέσω 

της διάθεσης κάποιων πόρων στα Κέντρα για τον εξοπλισμό και τη φροντίδα 

των αιθουσών που κάνει χρήση.  

 

 

7.2 Προσωπικό 

 

Κατά τον Herzberg (βλ. Σαΐτης 2005: 53-54), ανάμεσα στους βασικούς 

παράγοντες (παράγοντες υγιεινής) που πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε ο 

εργαζόμενος να αισθάνεται αίσθημα ικανοποίησης και συνακόλουθα αυξάνουν 

την αποδοτικότητα του στην εργασία είναι: η αμοιβή, η προαγωγή, το γόητρο, 

η ενημέρωση αναφορικά με πολιτική και στόχους, η ασφάλεια απασχολήσεως 

και οι καλές σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην περίπτωση των ΚΕΕ όλοι 

οι παραπάνω παράγοντες, πλην του τελευταίου, εκλείπουν. Αναλυτικότερα, οι 

αμοιβές θεωρούνται χαμηλές τόσο από Στελέχη, όσο και από Εκπαιδευτές. Για 

τα μεν στελέχη εκφράστηκαν παράπονα αναφορικά με την ανισοκατανομή του 

όγκου δουλειάς ανάμεσα στα ΚΕΕ. Το γεγονός ότι ο αριθμός των στελεχών 

είναι ίδιος για όλα τα Κέντρα είτε απευθύνονται σε πληθυσμό στόχο μερικών 

δεκάδων χιλιάδων, είτε σε πληθυσμό που ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο 

κατοίκους, θεωρείται σημαντική αδυναμία του σχεδιασμού, που λειτουργεί εις 

βάρος της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας. Για να δημιουργηθεί στα 

στελέχη που είναι επιφορτισμένα με περισσότερες ευθύνες και μεγαλύτερο 

όγκο εργασίας, αίσθημα ικανοποίησης, θα έπρεπε ίσως να προβλεφθεί η 

καταβολή κάποιου πριμ αποδοτικότητας, ή να αυξηθεί ο αριθμός του 

προσωπικού.  

Αναφορικά με τους εκπαιδευτές, όπως επισημάνθηκε «δεν έχουν 

ισχυρό κίνητρο απόδοσης». Οι αποδοχές των εκπαιδευτών μειώθηκαν 
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σημαντικά μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των ΚΕΕ καθώς αυξήθηκε ο 

αριθμός των Κέντρων που λειτουργούν, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζεται από 

ανάλογη αύξηση των διαθέσιμων πόρων. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη 

μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα ΚΕΕ από διαγωνισμούς του Ελληνικού 

Δημοσίου, καθώς και η δυσαρέσκεια που εκφράστηκε, για το γεγονός ότι οι 

απόψεις και οι εισηγήσεις τους δεν λαμβάνονται υπόψη από τη ΓΓΕΕ στη 

λήψη αποφάσεων, δικαιολογούν την «ευκαιριακή» αντιμετώπιση της 

απασχόλησής τους στα ΚΕΕ.  

Όπως αναφέρει ο Σαΐτης (2005: 66-67), για να επιτύχουν οι οργανισμοί 

τους στόχους τους πρέπει αρχικά να υπάρχει σταθερότητα προσωπικού. 

Ωστόσο, οι συμβάσεις έργου με τις οποίες απασχολούνται στελέχη και 

εκπαιδευτές δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας στους εργαζομένους, 

επενεργώντας αρνητικά στην αποδοτικότητά τους στην εργασία. Ειδικότερα, για 

τους εκπαιδευτές η συσχέτιση αυτού του παράγοντα με τις παραμέτρους που 

προαναφέρθηκαν, έχει ως απόρροια την έλλειψη επαγγελματισμού, επιφέροντας 

σε αρκετές περιπτώσεις τη διακοπή της συνεργασίας με τα ΚΕΕ κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων, για να εργαστούν σε κάποιον άλλο 

φορέα, όπου τους παρέχονται καλύτεροι όροι εργασίας. 

Τέλος, ένας άλλος κομβικός παράγοντας για τη διασφάλιση της 

αποδοτικότητας στην εργασία, είναι η ύπαρξη συστήματος κατάρτισης του 

προσωπικού. Και σε αυτόν το τομέα ωστόσο, η οργάνωση των ΚΕΕ 

παρουσιάζεται ελλειμματική, καθώς, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την 

επιμόρφωση των στελεχών, δεν έχει προβλεφθεί πρόγραμμα συστηματικής 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι οι πλέον σημαντικοί παράγοντες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πρέπει ωστόσο, να επισημάνουμε όλα τα παραπάνω προβλήματα έχουν 

συμπεριληφθεί στις απολογιστικές εκθέσεις των Στελεχών προς τη ΓΓΕΕ, και 

προβλέπεται η ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση κάποιων από αυτών 

(αναγνώριση προϋπηρεσίας και επιμόρφωση εκπαιδευτών).  
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7.3 Οργάνωση – Ευελιξία 

 

Η αποδοτική διοίκηση εξαρτάται από την κατάλληλη οργάνωση, 

οφείλοντας να διατηρεί ευελιξία σε στρατηγικές και προγράμματα και 

συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων (Κοlb et al., 1995, Σαΐτης, 2005: 66-67). 

Για την οριοθέτηση απαιτητικών στόχων, αλλά και τη διασφάλιση της 

συνεργασίας όλων των εργαζομένων, προϋπόθεση είναι ο προσδιορισμός των 

αντικειμενικών σκοπών για όλα τα επίπεδα του οργανισμού, τόσο από τα κάτω 

προς τα πάνω (bottom-up), όσο και από πάνω προς τα κάτω  (top-down). 

Ωστόσο, τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το μοντέλο διοίκησης 

των ΚΕΕ είναι συγκεντρωτικό. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται πιθανόν, η 

ανελαστικότητα και η άνωθεν οργάνωση των ΚΕΕ, είναι η απόδοση λόγου στο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, η  αγωνία της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ 

για συστοίχιση της Ελλάδας στους στόχους της Λισσαβόνας (ποσοτικοί 

στόχοι) και η ανασφάλεια που προκύπτει από αναποτελεσματικές πρακτικές 

του παρελθόντος στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων. 

Ως εκ τούτου, η λήψη των αποφάσεων γίνεται κεντρικά, από τη ΓΓΕΕ, 

δίχως να ζητείται η γνωμοδότηση του προσωπικού των περιφερειακών 

Κέντρων, τακτική που συχνά εκρέει σε αδυναμία ανταπόκρισης των 

προγραμμάτων σε ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τα ευρήματα της έρευνας 

υπέδειξαν αδυναμία εναρμόνισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

ανάγκες εκπαιδευομένων και τοπικής κοινωνίας, καθώς παρά την ύπαρξη 

αιτημάτων για προγράμματα σε νέες θεματικές, για τις οποίες ανιχνεύτηκε 

έντονο ενδιαφέρον στις τοπικές κοινωνίες, τα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν 

από τη ΓΓΕΕ. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το αίτημα αύξησης των ωρών 

στα προγράμματα Ξένων γλωσσών, και άλλα διαδικαστικά θέματα. 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός, όπως και κάθε κοινωνική οργάνωση, είναι 

ανοικτό σύστημα γιατί υπάρχει και λειτουργεί μέσα σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, 

με το οποίο βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση (Κοlb et al., 1995, Σαΐτης, 

2005:61-62). Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η υιοθέτηση ενός 

αποκεντρωτικού μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης, και ο επαναπροσδιορισμός 

των εκπαιδευτικών στόχων, σύμφωνα με τα δεδομένα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, προκειμένου η παρεχόμενη εκπαίδευση να προσαρμόζεται στις 

ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας. Ωστόσο, «η άνωθεν δομή» των ΚΕΕ  
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παρακωλύει την ευελιξία και την αποκέντρωση. Επιπρόσθετα, υπάρχει 

έλλειμμα ανατροφοδότησης ανάμέσα σε ένα  σύστημα που λειτουργεί 

κεντρικά και τις τοπικές κοινωνίες. 

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα περιφερειακά Κέντρα, μπορεί να 

αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως τη γρηγορότερη και με λιγότερο κόστος 

επίλυση προβλημάτων, την αποσυμφόρηση της κεντρικής διοίκησης από 

αποφάσεις αναφορικά με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, την προώθηση της 

ανάπτυξης της περιφέρειας, και την τόνωση του αισθήματος ευθύνης και 

αύξηση του ενδιαφέροντος στο προσωπικό για την εκτελούμενη εργασία 

(Σαΐτης, 2005: 169).  

 

 

7.4 Πιστοποίηση 

 

Γύρω από το ζήτημα της Πιστοποίησης διαπιστώνεται μια αντινομία 

ανάμεσα στη φιλοσοφία και την πρακτική λειτουργίας των ΚΕΕ.  

Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει διαπιστωμένο αίτημα για 

πιστοποίηση, το οποίο προκύπτει από τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού 

στο Ελληνικό Δημόσιο (ΑΣΕΠ) και την παράλληλη επιθυμία της πλειονότητας 

των εργαζομένων να διοριστούν σε κάποια κρατική υπηρεσία. Τα ΚΕΕ 

εκμεταλλευόμενα το γενικευμένο αυτό αίτημα, αφενός προβάλλουν το γεγονός 

χορήγησης πιστοποιητικών που φέρουν τη σφραγίδα του ΥΠΕΠΘ για την 

προσέλκυση εκπαιδευομένων, καλλιεργώντας ανεδαφικές προσδοκίες, και 

αφετέρου, δεν ενεργοποιούν διαδικασίες αναβάθμισης των χορηγούμενων 

Πιστοποιητικών, υποστηρίζοντας ότι παρέχουν άτυπη εκπαίδευση. 

Επιπρόσθετα, από το 2006, η ΓΓΕΕ έχει συμπράξει με ιδιωτικούς φορείς 

πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ, διασφαλίζοντας έκπτωση 20% στα εξέταστρα για 

τους εκπαιδευόμενους των ΚΕΕ.  

Ως εκ τούτου, προκύπτει το εύλογο ερώτημα «γιατί στρέφονται οι 

εκπαιδευόμενοι  ενός κρατικού εκπαιδευτικού φορέα σε ιδιώτες για να 

πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους;». Αν η πιστοποίηση θεωρείται σημαντικός 

παράγοντας προσέλκυσης εκπαιδευομένων, γεγονός που τεκμηριώνεται από 

την παρατήρηση των ερωτηθέντων ότι «οι ενδιαφερόμενοι αυξήθηκαν με τη 

σύμπραξη», τότε θα πρέπει να δράσουν στην κατεύθυνση αναβάθμισης των 
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προγραμμάτων σπουδών και αξιολόγησης των συμμετεχόντων, ώστε η 

πιστοποίηση των γνώσεων τους να γίνεται στο πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού 

των ΚΕΕ. Άλλωστε, στην Έκθεση της Επιτροπής αναφορικά με τους 

«συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων» 

(COM 2001: 59), αναφέρεται η ανάγκη θέσπισης ενός «ευρωπαϊκού 

διπλώματος για τις βασικές δεξιότητες τεχνολογίας πληροφοριών, με 

αποκεντρωμένες διαδικασίες πιστοποίησης προκειμένου να προωθηθεί η γνώση 

στον ψηφιακό τομέα σε  ολόκληρη την Ευρώπη». 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναβάθμιση των προγραμμάτων 

Ξένων Γλωσσών. Υπάρχει έντονο αίτημα από τους εκπαιδευόμενους για 

περισσότερες από τις 50 ώρες που προβλέπονται στις θεματικές ενότητες των 

Ευρωπαϊκών Γλωσσών. Η απάντηση στο ερώτημα «γιατί η ΓΓΕΕ δεν 

ανταποκρίνεται σε αυτό το εύλογο αίτημα, καθώς είναι ανεδαφικό να μάθει 

κάποιος μια ξένη γλώσσα μέσα σε αυτό χρονικό πλαίσιο», ήταν ότι τα ΚΕΕ 

παρέχουν απλά ένα «έναυσμα». Ωστόσο, όταν ένας φορέας αναλαμβάνει την 

ευθύνη να εκπονήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οφείλει πρωτίστως να 

δεσμευτεί στην υποχρέωση που έχει αναλάβει να «εκπαιδεύσει» και να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων. Το να παρέχει έναυσμα 

και να  ματαιώνει τις προσδοκίες των συμμετεχόντων, στρέφοντας τους σε 

ιδιωτικά ιδρύματα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές που ξεκίνησαν, 

συνεπάγεται καταρχήν απώλεια της αξιοπιστίας του ίδιου του φορέα.  

Η προσωπική μας άποψη είναι ότι, εφόσον η πλειονότητα των ατόμων 

που συμμετέχουν στα προγράμματα των ΚΕΕ είναι είτε εργαζόμενοι, είτε 

άνεργοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν δεξιότητες 

στην πληροφορική, τις ξένες γλώσσες και την οικονομία, η αναβάθμιση της 

πιστοποίησης προκύπτει ως εύλογο αίτημα. Εφόσον τα ΚΕΕ ανταποκριθούν, 

αναπροσαρμόζοντας ίσως, το θεσμικό τους πλαίσιο, ώστε μετά από 

συστηματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης, να χορηγούνται 

αναγνωρισμένες βεβαιώσεις των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων τους, θα ήταν θετική εξέλιξη, η οποία θα αύξανε το κύρος του 

θεσμού και τη συμμετοχή στα προγράμματα.  
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7.5 Δίδακτρα 

 

Όπως επισημάνθηκε, τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ολική 

ταύτιση απόψεων των ερωτηθέντων περί της επιβολής διδάκτρων. Η καταβολή 

χαμηλών διδάκτρων πιστεύεται ότι θα αυξήσει τη δέσμευση των 

συμμετεχόντων για την παρακολούθηση των προγραμμάτων και θα προσδώσει 

κύρος στο θεσμό των ΚΕΕ, αποτρέποντας τη συμμετοχή ατόμων χωρίς 

ουσιαστικό ενδιαφέρον. Όπως εκτιμούν οι ερωτηθέντες, μπορεί να περιορίσει 

την προσέλευση αλλά, αλλά θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση μιας πιο 

ποιοτικής παρέμβασης. 

Ο θεσμός των ΚΕΕ μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας, έχει πλέον 

αρχίσει να εδραιώνει τη θέση του στο χώρο της διά βίου εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα και να συνιστά σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης των τοπικών 

κοινωνιών. Έχοντας ξεπεράσει την αμηχανία των προηγούμενων ετών, έχει 

πλέον κερδίσει την εμπιστοσύνη και υποστήριξη πολιτών και κοινωνικών 

εταίρων, και διασφαλίσει τη συμμετοχή στα προγράμματα που υλοποιεί.  

Η παροχή δωρεάν εκπαίδευσης σε όλους τους πολίτες της χώρας  που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα ΔΒΜ είναι σαφώς θετική 

εξέλιξη για τη διάχυση μαθησιακής κουλτούρας στην Ελληνική κοινωνία. 

Ωστόσο, ο παράγοντας «δωρεάν» επενεργεί συχνά ανασταλτικά στην ανάληψη 

ευθύνης και δέσμευσης παρακολούθησης και διεκπεραίωσης των σπουδών από 

τους εκπαιδευόμενους αφενός, αντιμετωπίζοντας με επιπολαιότητα τη φοίτηση 

στα ΚΕΕ και υπονομεύοντας το κύρος του θεσμού. 

Αφετέρου, το γεγονός της παροχής «δωρεάν» εκπαίδευσης 

προτάσσεται ως άλλοθι από τα στελέχη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό 

επίπεδο, για τυχόν προχειρότητα και ελλείψεις που ανακύπτουν στην 

οργάνωση και λειτουργία του θεσμού, συνιστώντας τροχοπέδη για την 

ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά από Στέλεχος, «μαθαίνουν δωρεάν άρα δεν πρέπει να έχουν 

απαιτήσεις»! 

Ωστόσο, η επιβολή διδάκτρων συνεπάγεται παράλληλη αύξηση των 

απαιτήσεων των συμμετεχόντων. Ως εκ τούτου, μια τέτοια ενέργεια πρέπει να 

υποστηριχτεί με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, θα 

πρέπει να διασφαλιστεί η διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού, 
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προβλέποντας ειδική ρύθμιση για εξαίρεση από την καταβολή διδάκτρων, 

εκπαιδευομένων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς ο ρόλος 

των προγραμμάτων των ΚΕΕ είναι καθοριστικός για την ένταξη 

περιθωριοποιημένων από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέχρι σήμερα, 

κοινωνικών ομάδων, και  για την επιγενόμενη τόνωση της κοινωνικής 

συνοχής.  
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8. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Η μεταμοντέρνα Ευρωπαϊκή κοινωνία σχηματοποιεί νέα προτάγματα 

αλλά και ευκαιρίες για προσωπική και συλλογική ανάπτυξη, τροποποιώντας το 

κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι και προσδίδοντας μετεξελικτική δυναμική 

στη συσχέτιση ανθρώπινου, γνωστικού και οικονομικού κεφαλαίου. Μέσα σε 

αυτήν τη συγκυρία, η  δυναμική της δια βίου μάθησης αποτελεί conditio sine 

qua non για την πραγμάτωση των ευρωπαϊκών στόχων, υπό μια 

φονξιοναλιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Παράλληλα ωστόσο, η έννοια της δια βίου μάθησης εμφορείται από μια 

Πλατωνική διάσταση, καθώς εκτιμάται ότι το γνωστικό κεφάλαιο των 

ευρωπαίων πολιτών δύναται να διευκολύνει την πρόσβαση τους στους 

θεσμούς και τη συμμετοχή τους στη δημοκρατία, εντείνοντας την κοινωνική 

συνοχή σε μια ευημερούσα κοινωνία (Murphy, 2005).  

Στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000, σε μια περίοδο κατά την οποία η 

οικονομική συγκυρία ήταν ευοίωνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επιπρόσθετα 

η συνειδητοποίηση του κόστους της «μη Ευρώπης» κατέστη πιεστική για τα 

κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας προέκυψε από τη 

βούληση να δοθεί μια νέα ώθηση στις κοινοτικές πολιτικές. Η εντατικοποίηση 

των ενωσιακών δράσεων για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής «Ευρώπης 

της γνώσης» οδήγησε σε περαιτέρω συντονισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών 

των κρατών μελών και την παραγωγή μιας υπέρ-εθνικοποιημένης 

εκπαιδευτικής πολιτικής, παρά την ισχύ σε θεωρητικό επίπεδο, της αρχής της 

«επικουρικότητας» (Παπαδάκης, 2006, Χαράλάμπους, 2007). 

Tα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας 

παρέχουν τους στρατηγικούς στόχους για την ενδυνάμωση της απασχόλησης, 

της οικονομικής τόνωσης και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καλώντας τα κράτη μέλη να  συστοιχιστούν σε τιμές-δείκτες και 

κριτήρια αναφοράς, αυξάνοντας την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, υπό 

μια νέα, διά βίου προσέγγιση της εκπαίδευσης.  

Η καθυστέρηση της Ελλάδας, να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο 

χώρο της ΔΒΕ, και τη σύνδεσή της με τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και 

της οικονομίας, είχε ως απόρροια τη μεγάλη απόκλιση του δείκτη συμμετοχής 
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πολιτών σε προγράμματα ΔΒΕ, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η 

εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα έως το 2003, αφορούσε κυρίως στην 

επαγγελματική επιμόρφωση και εξειδίκευση αγνοώντας τις διαστάσεις της 

προσωπικής ολοκλήρωσης και της ιδιότητας ενεργού πολίτη. 

Η κινητοποίηση στην κατεύθυνση της διά βίου εκπαίδευσης οδήγησε 

στην θεσμοθέτηση της Δομής των ΚΕΕ, η οποία χρηματοδοτείται από 

κοινοτικά κεφάλαια. Τα ΚΕΕ λειτουργούν στα πρότυπα των Τοπικών 

Μαθησιακών Κέντρων (local learning centres), άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 

γεγονός το οποίο προσδιορίζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους.  

Αναλυτικότερα, ως τοπικά μαθησιακά κέντρα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε 

όλους, να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους για να απευθύνονται σε 

μεγάλο φάσμα ομάδων στόχων, να χρησιμοποιούν τους πόρους σχολείων και 

άλλων δημοσίων εγκαταστάσεων, ως κέντρα πολλαπλών δραστηριοτήτων για 

τη ΔΒΜ, να ενταχθούν σε δίκτυα Δομών ΔΒΕ και να συμπράττουν με 

κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση της ΔΒΕ και την τόνωση της τοπικής 

ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής (European Commission, 9-12- 2005), 

χαρακτηριστικά που αναδείχθηκαν κατά την έρευνα ως πλεονεκτήματα στη 

λειτουργία των ΚΕΕ. 

Ως εκ τούτου, η κοινοτική χρηματοδότηση υποβοήθησε στη 

δημιουργία και ανάπτυξη μιας καινοτομικής για την ελληνική κοινωνία, 

πρωτοβουλίας, η οποία έχει κατορθώσει να εδραιώσει τη θέση της στην 

ελληνική κοινωνία και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των πολιτών και των 

κοινωνικών εταίρων για τη ΔΒΕ, συμβάλλοντας ενεργά στη διάχυση 

«μαθησιακής κουλτούρας» στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο αστικών κέντρων, 

όσο και σε επίπεδο περιφέρειας..  

Παράλληλα ωστόσο, η κοινοτική χρηματοδότηση συνιστά κεντρικό 

παράγοντα, ο οποίος σχετίζεται με σημαντικό αριθμό προβλημάτων και 

αδυναμιών που εντοπίστηκαν στη λειτουργία των ΚΕΕ.  

Η αναγκαιότητα εναρμόνισης της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

έως το 2010, με τις τιμές-δείκτες που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», έχει ως απόρροια την 

άσκηση πίεσης από τη ΓΓΕΕ προς τα Κέντρα για την επίτευξη συγκεκριμένων 

ποσοτικών στόχων. Η δέσμευση σε ποσοτικούς στόχους, όπως επισημάνθηκε 

κατά την έρευνα, υπονομεύει την ποιότητα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 
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Παράλληλα, λειτουργεί ως «φαύλος κύκλος», καθώς τα Κέντρα 

επικεντρώνουν κυρίως στην προσφορά «δημοφιλών» προγραμμάτων, Η/Υ, 

ξένων γλωσσών και οικονομίας, τα οποία διασφαλίζουν την προσέλκυση 

εκπαιδευομένων, πρακτική η οποία λειτουργεί υπονομευτικά για την 

προώθηση άλλων θεματικών αντικειμένων (πολιτισμός, ενεργός πολίτης 

κ.λπ.), η συνεισφορά των οποίων στην ελληνική κοινωνία είναι εξαιρετικά 

σημαντική. 

Επιπρόσθετα, η υποχρέωση απόδοσης λόγου προς τον «χρηματοδότη» 

(ΕΕ), επενεργεί δεσμευτικά στη λειτουργία του θεσμού, παρεμποδίζοντας την 

ευελιξία στην οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων τόσο σε διοικητικό, όσο και 

σε οικονομικό επίπεδο, καθώς και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα 

περιφερειακά Κέντρα. Το γεγονός αυτό λειτουργεί ανασταλτικά στην εύρυθμη 

λειτουργία του θεσμού και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, ενώ 

επιπρόσθετα παρεμποδίζει την εναρμόνιση των παρεμβάσεων των ΚΕΕ με τις 

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.   

Ένα άλλο κομβικό ζήτημα που ανακύπτει, είναι η μελλοντική μορφή 

και λειτουργία του θεσμού των ΚΕΕ, μετά το πέρας της ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης, ζήτημα το οποίο απαιτεί έγκαιρο και ρεαλιστικό σχεδιασμό. 

Το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε ΝΠΔΔ και να χρηματοδοτηθεί εξ΄ ολοκλήρου 

από το Ελληνικό Δημόσιο είναι μάλλον ανεδαφικό, λόγω των περιορισμένων 

πόρων που διατίθενται για την παιδεία από το Ελληνικό κράτος. Θα ήταν 

σαφώς επιθυμητή η αύξηση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση, ώστε 

πέρα από την αναβάθμιση της Τυπικής Εκπαίδευσης να χρηματοδοτηθούν 

δράσεις στο χώρο της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, ωστόσο υπό το φως των 

σημερινών δεδομένων φαντάζει μη ρεαλιστικό σενάριο.  

Η εισροή ευρωπαϊκών πόρων στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση, αποτελεί επένδυση, η οποία εκτιμάται ότι θα προσδώσει 

προστιθέμενο πλεονέκτημα στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών και 

οικονομιών. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση της διαχρονικότητας 

της επένδυσης αυτής (European Commission, 9-12- 2005). Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει. να ανεβρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι μελλοντικής χρηματοδότησης, 

ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΕΕ, προσδίδοντάς τους 

παράλληλα σημαντικό βαθμό αυτονομίας και πιο μόνιμο χαρακτήρα.  
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Για να διασφαλιστεί η εξέλιξη και η συνέχεια στη λειτουργία των ΚΕΕ, 

είναι κομβικό να στοχεύσουν σε ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων 

επικεντρώνοντας στα ακόλουθα σημεία: 

α) Πρέπει να διασφαλιστεί η  εξεύρεση οικονομικών πόρων. Η 

εισαγωγή χαμηλών διδάκτρων, ώστε να μην αποτρέψουν τη συμμετοχή στα 

προγράμματα, θα μπορούσε, σε συνδυασμό με συμπληρωματικά μέτρα 

άντλησης πόρων (ΥΠΕΠΘ, Τ.Α., κοινωνικοί εταίροι, ιδιωτικές επιχειρήσεις 

κ.λπ.), να χρηματοδοτήσει μέρος των λειτουργικών εξόδων των ΚΕΕ και 

παράλληλα να αναβαθμίσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

β) Είναι σημαντικό να αναβαθμιστούν υλικοτεχνικά οι αίθουσες των 

σχολείων όπου  διεξάγονται προγράμματα των ΚΕΕ, ενώ παράλληλα πρέπει να 

δημιουργηθούν άρτια εξοπλισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα  στις έδρες όλων των 

Κέντρων.  

γ) Η κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών, είναι βασική 

παράμετρος ώστε να μετασχηματίσουν τη διδακτική τους πρακτική και να 

προσαρμόσουν τη μεθοδολογίας τους στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

ε) Είναι αναγκαίο να αυξηθεί το προσωπικό ή ο αριθμός των ΚΕΕ 

στους μεγάλους Δήμους, ώστε η στόχευση σε μεγάλο αριθμητικά πληθυσμό, 

να μην λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να δοθεί «κίνητρο απόδοσης», τόσο σε στελέχη, όσο 

και σε εκπαιδευτές για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα στο έργο τους. 

δ) Η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα 

λειτουργεί αφενός ως σημείο αναφοράς για τους εκπαιδευτές, από όπου θα 

μπορούν να αντλούν μέρος του περιεχομένου των προγραμμάτων, και το οποίο 

αφετέρου, θα διανέμεται υπό τη μορφή βιβλίου στους εκπαιδευόμενους, θα 

συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

στ) Θα πρέπει διασφαλιστεί μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας στη 

διοίκηση και οργάνωση του θεσμού, και αυτονομίας στα περιφερειακά ΚΕΕ, 

ώστε η λειτουργία τους να μην εγκλωβίζεται σε γραφειοκρατικές και 

«άνωθεν» δομές, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως «ανοιχτά 

συστήματα» και να αλληλεπιδράσουν με τις κοινωνίες στις οποίες 

απευθύνονται».  

ζ) Στην παραπάνω παράμετρο, κομβικό σημείο είναι η ανάπτυξη  

συνεργασιών με παράγοντες των τοπικών κοινωνιών, πέραν της ΤΑ, για την 
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περαιτέρω στήριξη και προώθηση των προγραμμάτων τους και την 

εναρμόνισή τους με διαπιστωμένες ανάγκες των πολιτών. 
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Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  

ΕΡΕΥΝΑ: Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) ως Θεσμός 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης  - Εξέλιξη, Προοπτική 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

1) ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΘΟΔΩΝ & 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

1. Περιγράψτε τους χώρους στους οποίους πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

 

Χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για τη 

συγκεκριμένη χρήση, ιδιόκτητοι ή 

ενοικιαζόμενοι. 

 

Σχολικές εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούνται εκτός των ωρών 

λειτουργίας του σχολείου. 

Χώροι που έχουν παραχωρηθεί από άλλους 

φορείς: 

εργασιακοί χώροι 

βιβλιοθήκες & πολιτιστικά κέντρα 

δημοτικές ή κοινοτικές εγκαταστάσεις 

 

Υπάρχουν βοηθητικές εγκαταστάσεις: 

καφετέρια / net-café 

κυλικείο 

βιβλιοθήκη  

 

Πιστεύετε ότι τα περιβάλλοντα αυτά 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενήλικων 

εκπαιδευόμενων; 

 

Θεωρείτε ότι οι παρούσες υποδομές 

δημιουργούν ελκυστικό μαθησιακό 

περιβάλλον; 
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2. Εφαρμόζονται κατά τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, νέες ή καινοτόμες μέθοδοι 

μάθησης και διδασκαλίας; Ποιες από τις μεθόδους που βρίσκονται σε εφαρμογή θα 

χαρακτηρίζατε καινοτόμες;  

 

Χρήση νέων τεχνολογιών Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

Προσομοίωση Επίδειξη 

 

Καθοδήγηση  

 

Μάθηση μέσω εμπειρίας 

Συνεργατική μάθηση 

 

Ομάδες συζήτησης 

 

Κριτικός στοχασμός 

 

Αυτομόρφωση 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 

Ανατροφοδότηση  

 

Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο πρακτικό και το θεωρητικό μέρος; 

 

 

3. Από ποιον, με ποια διαδικασία και βάσει ποιων κριτηρίων καθορίζονται οι 

θεματικές και τα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων; 

 

Διαθέτει το ΚΕΕ κάποιον μηχανισμό 

παρακολούθησης των εξελίξεων στην 

κοινωνία, την τεχνολογία και την αγορά 

εργασίας, ώστε να εναρμονίζει τα 

παρεχόμενα προγράμματα προς νέα 

δεδομένα και απαιτήσεις; 

 

Η διάγνωση αναγκών γίνεται σε επίπεδο: 

νομού 

περιφέρειας  

εθνικό επίπεδο 

 231



Ανταποκρίνονται τα παρεχόμενα 

προγράμματα στις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας; 

 

Γίνεται συσχέτιση των μαθησιακών 

αναγκών  των εκπαιδευομένων και των 

μαθησιακών ευκαιριών; 

 

Υπάρχει αντιστοίχηση των προγραμμάτων 

με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Θεωρείτε την τακτική που ακολουθείται 

στην επιλογή των θεματικών και του 

περιεχομένου των προγραμμάτων 

αποτελεσματική;  

 

 

4. Ποιες βασικές δεξιότητες καλλιεργούν τα προσφερόμενα προγράμματα:  

 

Γραφή και ανάγνωση 

 

Ξένες γλώσσες 

 

Βασικές γνώσεις μαθηματικών  

 

Βασικές επιστημονικές και τεχνολογικές 

γνώσεις 

Δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Μεθοδολογία της απόκτησης γνώσεων 

(εκμάθηση του πώς να μαθαίνεις)  

Δημιουργία επιχειρηματικού πνεύματος 

 

Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών 

σχέσεων 

Συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών  

 

Καλλιέργεια πολιτιστικών ευαισθησιών 

 

5. Υπάρχει ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό; 

 

Πώς και από ποιον αναπτύσσεται;  

 

Πώς προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα και το εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο των εκάστοτε εκπαιδευόμενων; 

 

Πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά η ανομοιογένεια των εκπαιδευομένων; 
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6. Με ποιους τρόπους ή μεθόδους καλλιεργείται η θετική στάση προς τη μάθηση και 

δημιουργείται «μαθησιακή κουλτούρα» στους εκπαιδευόμενους;  

 

Ενθαρρύνονται κύρια τα άτομα που έχουν 

μεγαλύτερη και άμεση ανάγκη να λάβουν 

εκπαίδευση. 

 

Αναπροσαρμόζεται η τυχόν αρνητική 

στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στη 

μάθηση και το εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Ανοίγονται νέοι δρόμοι ώστε οι 

συμμετέχοντες να επανεισαχθούν στο 

τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.  

 

Επιθυμούν να επανασυμμετάσχουν σε 

προγράμματα. 

 

 

7. Με ποιον τρόπο διεξάγεται αξιολόγηση των εκπαιδευομένων; 

 

Παίρνουν ανατροφοδότηση; Ποια η πρακτική αξία της μάθησης και των 

βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που 

απονέμονται στο τέλος των 

προγραμμάτων; 

 

 

8. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στη διακοπή της φοίτησης των εκπαιδευομένων; 

 

Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να τους φέρει πίσω; 

 

 

 

2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

1. Ποιος είναι ο αριθμός και  η επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού;  

 

Έχει σχέση με το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων;  

 

Διεξάγεται κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού και των εκπαιδευτών; Υπό ποια 
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μορφή και συχνότητα;  

 

 

2. Πώς γίνεται η επιλογή του προσωπικού;  

 

Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα   

κριτήρια; 

 

Από ποιόν καθορίζονται; 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του 

διοικητικού προσωπικού; 

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επιλογή του 

εκπαιδευτικού προσωπικού; 

 

 

3. Ποια είναι το εργασιακό πλαίσιο;   

 

Μόνιμες συμβάσεις εργασίας; Οι μόνιμες 

σχετίζονται με την ανάγκη συνέχειας και 

διασφάλισης ποιότητας. 

 

Προσωρινές συμβάσεις εργασίας; Οι 

προσωρινές συμβάσεις εργασίας 

σχετίζονται με την ανάγκη ευελιξίας.  

Τι προβλήματα απορρέουν από αυτές; 

 

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ιδανικό 

εργασιακό μοντέλο;  

 

 

4. Περιγράψτε τις συνθήκες εργασίας. Χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές;  

 

Υποδομές & περιβάλλον εργασίας 

 

Επαγγελματικές σχέσεις & συνεργασίες 

Ώρες εργασίας 

 

Αμοιβές 

 

3) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ & 

ΣΥΠ 

1. Πώς επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες για μάθηση και η 

ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση; 
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Στοχευμένη δράση για συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες: 

Μειονότητες, 

Αθίγγανοι  

Φυλακισμένοι 

Μετανάστες 

Νέοι πριν από την είσοδό τους στην αγορά 

εργασίας 

Άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση 

Ηλικιωμένοι 

Γυναίκες 

Άνεργοι 

Ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε αγροτικές 

περιοχές.  

 

Γεωγραφική κάλυψη σε όλο το Νομό.  

 

Πως προσελκύονται οι ευαίσθητες 

κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες;   

Προσεγγίζονται «άτομα-κλειδιά» της 

ομάδας στόχου ως πρώτοι εκπαιδευόμενοι 

ώστε να συμπαρασύρουν τους υπόλοιπους; 

 

Σε τι βαθμό είναι εφικτή η πραγματοποίηση 

των προγραμμάτων κοντά στον τόπο 

κατοικίας του εκπαιδευόμενου;  

 

Σε περίπτωση υπερκάλυψης του αριθμού 

των εκπαιδευομένων με ποια κριτήρια 

γίνεται η επιλογή; 

 

 

2. Υπάρχει ευελιξία στη λειτουργία του Κέντρου ώστε να προσαρμόζεται σε τυχόν νέες 

ή διαφοροποιημένες ανάγκες των εκπαιδευομένων; 

 

Αναπροσαρμόζονται: 

οι ώρες και ημέρες λειτουργίας 

οι θεματικές των μαθημάτων 

οι μέθοδοι διδασκαλίας; 
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3. Με ποιον από τους δυο εναλλακτικούς τρόπους επιτυγχάνεται η προσέλκυση των 

εκπαιδευομένων ; 

Επικεντρώνοντας στην προσφορά, 

παρέχοντας μεγάλο εύρος προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων και στοχεύοντας στην 

προσέλκυση ανάλογα διευρυμένων ομάδων;  

 

Επικεντρώνοντας στη ζήτηση, παρέχοντας 

προγράμματα εναρμονισμένα στις ανάγκες 

συγκεκριμένων ομάδων; 

 

4. Με ποιους τρόπους δραστηριοποιείται το Κέντρο στους τομείς της ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας; 

Μάρκετινγκ, και προώθηση των υπηρεσιών  

 

Διαφήμιση & πληροφόρηση 

 

 

Καλλιέργεια των δημοσίων σχέσεων, 

ιδιαίτερα με τους κοινωνικούς εταίρους 

 

Δημιουργία καλής φήμης 

 

Οφέλη που επιφέρουν 

 

 

Προβλήματα που επιφέρουν 

 

5. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα κίνητρα στην προσέλκυση 

εκπαιδευομένων; 

 

Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για την 

προσαρμογή στις απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου κοινωνικού χώρου δράσης. 

 

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας και απασχόληση. 
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Απόκτηση πιστοποιητικών και εξασφάλιση 

τυπικών προσόντων. 

 

Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου. 

Συμβουλευτική στήριξη. 

 

 

Ανταλλαγή εμπειριών και δημιουργία 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

 

6. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κύριες αιτίες της απροθυμίας συμμετοχής; 

 

Έλλειψη χρόνου 

 

Απόσταση 

Γλωσσικά εμπόδια Φόβος αποτυχίας 

 

Φόβος δημόσιας έκθεσης 

 

Προηγούμενη αρνητική εμπειρία από την 

εκπαίδευση 

 

7. Συμβάλλουν τα ΚΕΕ στην αποτίμηση της άτυπης μάθησης και μη-τυπικής 

μάθησης; 

Δίνεται η δυνατότητα σε άτομα να 

παρακολουθήσουν προγράμματα τα οποία 

προαπαιτούν την ύπαρξη εξειδικευμένων 

γνώσεων, δίχως να διαθέτουν τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά;  

 

Με το πέρας του προγράμματος τα άτομα 

διαθέτουν πιστοποίηση όχι μόνο των 

γνώσεων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του 

προγράμματος αλλά και της προηγούμενης 

εμπειρικής γνώσης; 

 

8. Παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και 

συμβουλευτικής;  

 

Από ποιον παρέχονται; Ποια η θέση τους και ο ρόλος τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία;  
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Ποια είναι τα πεδία δράσης ;  

Κατάρτιση στην εργασία  

Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος 

Βελτίωση της οικογενειακής & κοινωνικής 

ζωής 

 

Υπάρχει διαμεσολάβηση ανάμεσα σε 

εργοδότες και εκπαιδευόμενους;  

Βελτίωση της πρόσβασης στις θέσεις 

εργασίας 

Τοποθέτηση στην εργασία 

 

Ποια είναι η θεωρητική προσέγγιση που 

ακολουθείται;   

Ατομική συμβουλευτική 

Ομαδική συμβουλευτική 

 

Πού παρέχονται οι υπηρεσίες;  

Πόσες συναντήσεις συνήθως γίνονται με 

τον ενδιαφερόμενο; 

 

 

 

4) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ 

1. Σε ποιο επίπεδο λαμβάνονται οι αποφάσεις (κεντρικό – τοπικό);  

 

Ακολουθούνται αποκεντρωτικές πολιτικές;  

 

Ποιος ο καταμερισμός των ρόλων και των 

αρμοδιοτήτων; 

Πιστεύετε ότι η κρατική επιχορήγηση είναι δεσμευτική και περιοριστική της ευελιξίας και 

σύνδεσης των δομών με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας; 

 

 

2. Υπάρχει συσχέτιση των πρωτοβουλιών με την κοινωνική, επαγγελματική και 

οικονομική δραστηριότητα της περιοχής;  

 

Η παρεχόμενη εκπαίδευση εναρμονίζεται με 

τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας ως 

αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων 

τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης; 

 

Η δράση των ΚΕΕ επιδρά ενδυναμωτικά 

στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και 

την κοινωνική συνοχή; 
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Σε ποιον από τους δύο άξονες - τοπική ανάπτυξη / κοινωνική συνοχή - πιστεύετε ότι 

συνεισφέρουν περισσότερο; 

 

 

3. Προωθείται η ανάπτυξη συνεργασιών;  

Τι είδους συνεργασίες αναπτύσσονται; 

 

Βάσει ποιων κριτηρίων; 

Κυβερνητικοί οργανισμοί  

 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις  

 

Επαγγελματικοί σύλλογοι  

 

Αλλά Συμβουλευτικά Κέντρα  

 

Τυπικό Εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Τοπική αυτοδιοίκηση 

 

Μη κυβερνητικοί οργανισμοί  

 

Εκπρόσωποι των ομάδων στόχων 

Αναπτύσσονται κάθετες (πχ. σε εθνικό 

επίπεδο) συνεργασίες; 

 

 

Αναπτύσσονται οριζόντιες (καλύπτοντας 

όλο το φάσμα της τοπικής κοινότητας) 

συνεργασίες; 

 

4. Ποια είναι η συνεισφορά των συνεργασιών;  

 

Εξεύρεση πόρων 

 

Προσέλκυση συμμετεχόντων 

Αντιστοίχηση αναγκών εργοδοτών και  

προγραμμάτων. 

 

Στήριξη τοπικών πολιτικών για την 

κοινωνική συνοχή. 

Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων; Πιστεύετε ότι η ανάμειξη νέων εταίρων 

μπορεί να επηρεάσει τη δράση του 

Κέντρου; 
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Ποιοι είναι η όροι για προσέγγιση κέρδους-

κέρδους ως βάση των συνεργασιών; 

Ποιες θεωρείτε απαραίτητές συνεργασίες 

για την ομαλή λειτουργία και την 

υποβοήθηση του έργου Κέντρου; 

 

5. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι συνεργασίες που αναπτύσσονται να 

εναρμονίζονται με τους εκπαιδευτικούς στόχους και να διευκολύνουν τη λειτουργία 

του Κέντρου; 

Συνεργασία με Τυπικό Εκπαιδευτικό 

Σύστημα ώστε τα άτομα να 

επανακατευθύνονται στο σχολικό σύστημα 

και την ολοκλήρωση των σπουδών. 

 

Συνεργασία με επιχειρήσεις ώστε τα άτομα 

να υποβοηθούνται στην εξεύρεση εργασίας 

ή τη βελτίωση της επαγγελματικής θέσης. 

Συνεργασία με τον δήμο ή τα πολιτικά 

κόμματα ώστε τα άτομα να καλλιεργούν την 

ιδιότητα του ενεργού πολίτη αυξάνοντας τη 

συμμετοχή τους στα κοινά.  

 

 

Συνεργασία με άτομα που ασκούν  επιρροή 

σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες για την 

προσέλκυση ατόμων από τις ομάδες αυτές 

και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

 

6. Υπάρχουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη δικτύων και ποιος ο σκοπός αυτών; 

Ανταλλαγή εμπειριών  

 

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

Τοπικό επίπεδο 

 

Εθνικό επίπεδο 

Διακρατικό επίπεδο 
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5) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1. Ποια είναι η οικονομική οργάνωση του κέντρου; 

 

 

Ποιος έχει την οικονομική διαχείριση; 

 

 

Με ποιον τρόπο και σε ποια βάση γίνεται η 

χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΕ; 

Πως κατανέμονται οι πόροι; 

Είναι επαρκείς; 

Υπάρχει αυξητική τάση στη 

χρηματοδότηση; 

 Τι μεγέθους; 

 

 

2. Θεωρείτε ότι η εξωγενής χρηματοδότηση (από ευρωπαϊκούς πόρους) έχει θετικές 

ή αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Κέντρου; 

 

Ανελαστικότητα στην διοίκηση και τη 

λειτουργία. 

 

Επιβολή προγραμμάτων, ξένων προς τις 

ανάγκες της τοπικής κοινότητας. 

Προσπάθεια ταχείας απορρόφησης των 

πόρων, η οποία συχνά οδηγεί σε 

προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα. 

Χρηματοδότηση καινοτόμων 

πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν 

σημαντικά στην τοπική κοινότητα. 

Η απόδοση λόγου για την ορθή διαχείριση των κεφαλαίων οδηγεί σε διασφάλιση της 

ποιότητας. 

 

 

3. Υπάρχει σύνδεση του Κέντρου με την αγορά, αποσκοπώντας στην ανεύρεση 

οικονομικών πόρων; 

 

Ποιους εταίρους αφορούν οι συνεργασίες; 

 

Πως επηρεάζουν τη λειτουργία του 

Κέντρου; 
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Πιστεύετε ότι η κρατική επιχορήγηση είναι δεσμευτική και περιοριστική της ευελιξίας και 

συναρμογής των δομών με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας; 

 

4. Με το πέρας της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, θα αρχίσει η 

αναζήτηση εξεύρεσης πόρων. Έχουν γίνει σκέψεις ή ίσως και μελέτες επ’αυτού;  

 

Γίνονται προσπάθειες προσέγγισης των 

κοινωνικών εταίρων, αποβλέποντας σε 

μελλοντική σύμπραξη στη χρηματοδότηση 

του Κέντρου; 

 

 

Πιστεύετε ότι η ποικιλότητα στην 

προέλευση της χρηματοδότησης 

συνεπάγεται ασυνέχεια και 

αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων, 

ώστε αυτές να εξυπηρετούν τις εκάστοτε 

ανάγκες των χρηματοδοτών; 

 

Υπό ποια μορφή και προφίλ πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επιβιώσει το Κέντρο ώστε να 

εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αν στρέφονταν σε ιδιωτική 

χρηματοδότηση; 

 

 

5. Πώς πιστεύεται ότι θα επηρέαζε τη μορφή των δραστηριοτήτων καθώς και τη 

συμμετοχή των πολιτών ή επιβολή διδάκτρων; 

 

Επίπεδο κόστους χαμηλό για να διατηρηθεί 

η προσβασιμότητα. 

Μπορεί να αυξήσει τη δέσμευση του 

εκπαιδευομένου, καθώς συχνά οι 

δραστηριότητες που προσφέρονται δωρεάν 

εκλαμβάνονται ως ήσσονος σημασίας. 

 

Είναι ασύμβατο με τον κοινωνικό 

χαρακτήρα των ΚΕΕ. 

 

Θα μειώνονταν σημαντικά η συμμετοχή. 

 

 

 

 242



6) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

1. Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο σημαντική συνεισφορά της εκπαίδευσης που 

προσφέρει το Κέντρο; 

 

Εξυπηρετεί ατομικές ανάγκες και 

φιλοδοξίες των συμμετεχόντων. 

Προωθεί τη συλλογική ανάπτυξη και 

πρόοδο της κοινότητας. 

 

Εξυπηρετεί τις επιταγές των εργοδοτών. Υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των τριών 

παραμέτρων; 

 

 

2. Προς ποια κατεύθυνση θεωρείτε ότι πρέπει να κινείται η παρεχόμενη εκπαίδευση 

στα ΚΕΕ;  

 

Η έμφαση πρέπει να αποδίδεται στην 

εκπαίδευση καθεαυτή. 

 

Η έμφαση πρέπει να αποδίδεται στην 

αποτελεσματικότητα της μάθησης. 

Τα προγράμματα πρέπει να εστιάζουν στην 

μάθηση θεωρώντας ότι οι επαγγελματικές 

ευκαιρίες θα ακολουθήσουν ως παρεπόμενο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Τα προγράμματα πρέπει να επικεντρώσουν 

στην απασχόληση και την τοπική 

ανάπτυξη εξαρχής. 

  

3. Με ποιους τρόπους συνεισφέρουν τα ΚΕΕ στη δημιουργία μιας ευημερούσας 

κοινωνίας βασισμένης στη γνώση;  
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, 

το Μάρτιο του 2000 έθεσε για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το στρατηγικό στόχο να 

γίνει η δυναμικότερη οικονομία της γνώσης 

ανά την υφήλιο. 

 

Συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός 

κατώτερου γνωστικού επιπέδου όλων των 

πολιτών, απαραίτητου για να παραμείνουν 

λειτουργικοί σε προσωπική, κοινωνική και 

επαγγελματική ζωή, εν μέσω αδιάλειπτων 

αλλαγών. 

 

 

4. Διεξάγεται αξιολόγηση των προγραμμάτων, του προσωπικού και του κέντρου; 

Τι είδους αξιολόγηση; Με ποιους τρόπους και εργαλεία;  

 

 

Εξωτερική αξιολόγηση (Από σώμα 

εξωτερικών αξιολογητών) 

 

Αυτοαξιολόγηση 

 

 

Διαμορφωτική αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση 

 

Αναπτυξιακή αξιολόγηση (developmental) – 
(ευέλικτη αξιολόγηση που ελέγχει την πορεία 

ανάπτυξης του κέντρου, επικεντρώνοντας σε 

συγκεκριμένους στόχους και αποσκοπώντας στην 

εξέλιξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του) 
 

Αξιολόγηση απόδοσης ευθύνης 

(accountability) - (επίσημη αξιολόγηση που 

διατυπώνει κρίσεις και αφορά σε αποφάσεις για τη 

λειτουργία του Κέντρου και τα καθήκοντα και την 

εξέλιξη των εργαζομένων, βασιζόμενη σε 

συγκεκριμένα κριτήρια) 
 

Τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν αξιοποιούνται ανατροφοδοτικά στην 

αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων; 

 

5. Ακολουθεί follow up; Παρακολουθείται η μετέπειτα πορεία των συμμετεχόντων;  
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Με ποιον τρόπο;  

 

Σε τι εύρος; 

Σε τι συχνότητα; 

 

Τι ελέγχεται; 

Συνέβαλλε η συμμετοχή τους στην 

προσωπική τους ανάπτυξη και στη 

βελτίωση της προσωπικής, οικογενειακής, 

κοινωνικής και επαγγελματικής τους ζωής. 

 

Συνέβαλλε η συμμετοχή τους στην τοπική 

ανάπτυξη. 

 

 

6. Μετά το πέρας του προγράμματος, ποιες είναι οι κύριες αλλαγές που 

παρατηρούνται στους συμμετέχοντες; 

 

Έχουν αναπτύξει σημαντικές δεξιότητες 

 

Έχουν τοποθετηθεί σε εργασία 

Γίνονται πιο συνεργατικοί και δραστήριοι 

 

Έχουν βελτιώσει την κοινωνική τους θέση  

 

Έχουν αίσθημα προσωπικής ολοκλήρωσης 

 

Γίνονται πιο αυτάρκεις και ανεξάρτητοι 

 

7. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι αδυναμίες του Κέντρου;   

 

Ποια τα κύρια προβλήματα που 

αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζετε; 

 

Ποιοι οι τρέχοντες προβληματισμοί; 

 

 

 

 

8. Ποιο νομίζετε ότι είναι το μέλλον του Κέντρου; 
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Υπάρχουν προτάσεις για αναβάθμιση; 
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Πανιτσίδου Ευγενία 

Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπ/σης 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος  

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  

ΕΡΕΥΝΑ: Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) ως Θεσμός 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης  - Εξέλιξη, Προοπτική 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ   

Καθαριότητα  και θέρμανση χώρων   

Διάταξη θρανίων   

Ελκυστικότητα εγκαταστάσεων   

 

Ύπαρξη εποπτικών μέσων 

  

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  

Αναλογία ανδρών / γυναικών   

Ηλικιακή διακύμανση   

Γνωστικό επίπεδο   

Φιλική και συνεργατική ατμόσφαιρα   
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

  

Επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους 

εκπαιδευόμενους 

  

Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, που ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή τους 

  

Προσαρμόζει τη μάθηση στις εμπειρίες, 

τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά 

των εκπαιδευομένων  

  

Συντονίζει και επιβλέπει τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 

  

Δίνει στους εκπαιδευόμενους συνεχή 

ανατροφοδότηση σχετικά με την 

πρόοδο τους 

  

Εφαρμόζει τις αρχές μάθησης που 

ταιριάζουν σε ενηλίκους 

 

  

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

  

Ποικιλία περιεχομένων 

 

  

Προσαρμογή σε ενδιαφέροντα, 

προηγούμενη εμπειρία,  ατομικές 

ανάγκες και ικανότητες εκπ/νων 

  

Σύνδεση με την κοινωνική 

πραγματικότητα & 
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εφαρμοσιμότητα της γνώσης 

    

5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

  

Εισήγηση - Παρουσίαση 

θεωρητικού πλαισίου 

  

Ερωταποκρίσεις 

 

  

Επίδειξη 

 

  

Καταιγισμός ιδεών 

 

  

Παιχνίδι ρόλων 

 

  

Ομάδες Εργασίας  

 

  

Συζήτηση Ελεγχόμενη / Ανοιχτή 

 

  

Ισορροπία θεωρίας & πρακτικής 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΚΕΕ Αν. 

Θεσ/νικης 

Προφίλ Συνέντ. 1 

Στέλεχος, ΠΕ-ΜΤΣ 

σε Εκ.Εν. 

Συνέντ. 2, Στέλεχος, ΠΕ-

Διδακτορικό 

 

1) ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΘΟΔΩΝ & 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΤΙΚΕΤ

ΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, 

ΣΥΝ. 1 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝ. 2 

Γραφεία Παραχωρούνται από 

ΤΑ 

Προσωρινή στέγαση.  

- 

Χώροι 

διδασκαλί

ας 

Παραχωρούνται 

σχολικές 

εγκαταστάσεις, εκτός 

των ωρών λειτουργίας 

κ δημοτικές 

εγκαταστάσεις.  

Πλειοψηφία σε Δημόσιες σχολικές 

εγκαταστάσεις, ελάχιστοι σε 

πολιτιστικά κέντρα 

Χώροι 

ειδικά 

διαμορφω

μένοι 

 

Υπό δημιουργία 

Αυτόνομη Εκπ/κη 

Μονάδα. Μίσθωση 

ενίοτε χώρων από 

δήμους. 

Επιθυμητή η δημιουργία 

προσαρμοσμένων χώρων για 

Εκπ.Εν.- Δε διαφαίνεται ρεαλιστική 

προοπτική (για επόμενα 5-10 Δρ) 

Εξυπηρέτ

ηση 

αναγκών 

ενήλικων 

εκπαιδευό

μενων 

Ευρεία κάλυψη - 

Παράδοση εκπ/σης σε 

14 Δήμους 

Ευρεία κάλυψη, οικονομική λύση 

1. Υποδομές 

 

Ελκυστικ

ό 

μαθησιακ

Εναπόκειται σε 

εκπαιδευτές. 

Όχι-Παρατημένοι χώροι, 

απαράδεκτη αισθητική, 

προσαρμοσμένοι σε συμβατική 
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ό 

περιβάλλο

ν 

εκπ/ση κ όχι σε Εκ. Εν. Διάταξη 

θρανίων συμβατική. Οι εκπαιδευτές 

δεν είναι συνειδητοποιημένοι για 

αναδιάταξη των θρανίων, ούτε είναι 

πάντα εφικτό (δεν υπάρχει σχετική 

ελευθερία από σχολείο) 

Χρήση 

καινοτόμ

ων 

μεθόδων* 

 

Επιθυμητή η χρήση. 

Ανάλογα με μάθημα. 

Εναπόκειται σε 

εκπαιδευτή. 

Σύσταση για 

περιορισμό εισήγησης 

 

Κατά περίπτωση. Εξαρτάται από το 

βαθμό συνειδητοποίησης 

εκπαιδευτή (δεν έχουν δεχτεί 

επιμόρφωση). 

Κάποιοι έχουν εμπειρία από Εκ.ΕΝ, 

κάποιοι πειραματίζονται, κάποιοι 

αδιαφορούν.  

Σύγκρουση προσδοκιών 

εκπαιδευόμενων με Εκ.Εν λόγω 

στερεότυπου τυπικής εκπ/σης, πχ. 

είναι ικανοποιημένοι από εκπ/τες με 

παραδοσιακές μεθόδους. Αντιδρούν 

αρχικά σε κάτι καινοτόμο. 

2. Μέθοδοι 

μάθησης και 

διδασκαλίας 

Εποπτικά 

μέσα 

Τα υπάρχοντα στα 

σχολεία. Ελλιπής 

Των δημόσιων σχολείων… 

* Καθοδήγηση, Καταιγισμός ιδεών, Βιωματική μάθηση, Κριτικοστοχαστική μάθηση, Παιχνίδι ρόλων, Η/Υ 
υποβοηθούμενη μάθηση, Συνεργατική μάθηση, Εξατομικευμένη  μάθηση, Ομάδες συζήτησης κα. 
  

Καθορισ

μός 

θεματικ

ών 

αντικειμ

ένων 

Επιταγές ΕΕ 

 

Από Ομάδα Έργου. Ανοιχτή σε 

προτάσεις και αλλαγές (κάποιες 

εισακούονται και υλοποιούνται) 

3. Θεματικά 

αντικείμενα και 

περιεχόμενα  

Συναρμο

γή 

προγραμ

μάτων 

Σε αρχικό στάδιο. Από 

2006, κάθε κέντρο 

προτείνει μια θεματική 

ενότητα 

Ευελιξία ώστε να υπάρχει 

προσαρμογή σε τοπικές ανάγκες. 
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με 

τοπικές 

ανάγκες  

ανταποκρινόμενη σε 

τοπικά αιτήματα. 

Δημοφιλ

είς 

θεματικέ

ς- 

βασικές 

δεξιότητ

ες 

Αύξηση θεματικών: 

10/2003 - 95/2006 

Η/Υ, Ε.γλώσσες, 

οικονομικά. 

Κοινωνικές δεξιότητες 

επίσης. Η Εκ.Ε. 

επιδρά 

κοινωνικοποιητικά. 

Σε περιφερειακούς 

νομούς περισσότερα 

προγράμματα 

πολιτισμού σε σχέση 

με αστικά κέντρα  

Φαύλος κύκλος: κάθε 

εκπαιδευόμενος έχει 2 επιλογές-άρα 

φροντίζει να είναι δημοφιλείς, ώστε 

να υλοποιηθούν. Άρα Η/Υ κ Ξένες 

γλώσσες. 

Επιχειρήθηκε ελεύθερος αριθμός 

επιλογών (2005) αλλά διαπιστώθηκε 

ότι δεν ήταν συνειδητοποιημένες. 

Προτιμότερο 2 συνειδητές επιλογές. 

Συσχέτι

ση 

μαθησια

κών 

αναγκών  

και 

μαθησια

κών 

ευκαιρι

ών. 

Έργο συμβούλου-

Μεγάλος όγκος 

εκπαιδευομένων. Δεν 

μπορεί να 

αντεπεξέλθει  

Μερικώς, κατά 

προπαρασκευαστική 

συνάντηση. 

Υποβάλλουν αιτήσεις σε μέρη όπου 

οι υπάλληλοι δεν είναι ενήμεροι να 

τους καθοδηγήσουν (πχ. Δήμοι). 

Ρόλος Συμβούλου δε λειτουργεί 

αποτελεσματικά λόγω απόστασης 

έδρας. Αδρανοποίηση 

ενδιαφέροντος λόγω καθυστέρησης 

υλοποίησης αιτήσεων. 

 

Καθορισ

μός 

περιεχομ

ένων 

διδασκα

λίας-

Επιστημονική ομάδα 

ΙΔΕΚΕ. Μόνο 

κατευθυντήριες 

γραμμές.  

Χρήση εναπόκειται σε 

εκπαιδευτή. 

Ευελιξία, προσαρμογή 

Υπάρχει εκπ. υλικό σε λίγες 

ενότητες. Υπό σχεδιασμό-τελικό 

στάδιο. Κάποια είναι καλά. 

Το ειδικά σχεδιασμένο υλικό θα 

εξυπηρετήσει τη διαδικασία. Στην 

Εκ.Εν. δε νοείται αναλυτικό 

πρόγραμμα ή εγχειρίδιο, αλλά χωρίς 
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εκπαιδευ

τικό 

υλικό 

σε ομάδα. 

Επίκειται η 

δημιουργία υλικού για 

κάποιες θεματικές. 

επιμορφωμένους εκπ. καλύτερα να 

υπάρχει εγχειρίδιο και μεγάλος 

βαθμός ευελιξίας. 

Παγίωσ

η ΔΒΜ 

Συνεργασία με ΤΑ. 

Έχει ήδη δημιουργηθεί 

αναγκαιότητα ΔΒΜ σε 

πληθυσμό. 

Αυξανόμενη 

συνεργασία ΤΑ. 

Όσοι προσέρχονται έχουν ήδη 

θετική στάση για μάθηση. Το 

πρόγραμμα πρέπει να 

ανταποκρίνεται σε προσδοκίες.  

Πλειοψηφία επανασυμμετάσχει 

(σημείο ότι γίνεται έργο). Αρχίζει με 

χρηστικά και συνεχίζει σε ευρύτερα 

αντικείμενα. 

4. Δημιουργία  

«μαθησιακής 

κουλτούρας» 

Διακοπή 

φοίτηση

ς 

Αναμενόμενη ~25%, 

προσωπικοί λόγοι, 

εκπαιδευτής, αδυναμία 

παρακολούθησης. 

Δωρεάν-λειτουργεί 

ανασταλτικά. 

Έλεγχος δέσμευσης 

κατά 

προπαρασκευαστική 

συνάντηση. 

Στα πλαίσια που αναφέρει η 

βιβλιογραφία ~30%. 

Προσωπικοί λόγοι, βαθμός 

συνειδητοποίησης, μεγάλη διάρκεια, 

σύγκρουση προσδοκιών κ 

αντικειμενικότητας (πχ. 

εκπαιδευτής).  

Πρέπει να υπάρχει δέσμευση – 

ειδικά σε διά βίου χαμηλά δίδακτρα. 

Τελική 

αξιολόγη

ση 

Φύλλο αξιολόγησης: 

φυσική παρουσία, 

ατομική επίδοση, 

επίδοση σε ομαδικές 

εργασίες κ άσκηση 

αυτοαξιολόγησης.  

- 5. Αξιολόγηση 

εκπαιδευομένων 

Πρακτικ

ή αξία 

των 

βεβαιώσ

εων και 

Ισχύς καμία. Ωστόσο, 

επιθυμητή. Πιθανόν να 

γίνουν κινήσεις 

αναβάθμισης 

πιστοποιητικών. 

Καμία - εντάσσονται στον 

πληθωρισμό πτυχίων του Ελληνικού 

κράτους, χορηγεί βεβαιώσεις με 

σφραγίδα ΥΠΕΠΘ, χωρίς 

αντίκρισμα. Εξαίρεση 
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πιστοποι

ητικών 

Άτυπα 

χρησιμοποιείται ως 

προσόν. 

Πιστοποιητικά Διά Βίου-αρχίζουν 

σταδιακά να έχουν αξία. 25ώρα 

είναι υπερφίαλο να έχουν πρακτική 

αξία. 

 

2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Στελέχη 4 άτομα 

ΑΕΙ, 

Υπ. Εκ. Μετ. (σπουδές σε 

Εκ.Εν.) 

Συμ. Διδ 

Ο όγκος δουλειάς 

δυσανάλογος με το 

προσωπικό 

Σύμβουλος-

Διδακτορικό κ σχέση 

με Εκ.Εν. 

Εκπαιδευτές Επάρκεια (354 εκπ.) Ενίοτε 

έλλειψη σε δημοφιλείς 

ειδικότητες.  

Σχέση με εκπ.εν. «θέμα 

τύχης». Εφόσον 

απασχολούνται ως 

ωρομίσθιοι 

περιορισμένες 

δυνατότητες, ιδιαίτερα 

σε δημοφιλή 

αντικείμενα. 

1. Επιστημονική 

κατάρτιση του 

προσωπικού 

Σχέση με 

εκπαίδευση 

ενηλίκων 

Δεν είναι προαπαιτούμενο 

έως σήμερα. Συνεκτιμάται 

σε μοριοδότηση 

 

Επιμόρφωση 

Στελεχών 

Επιμορφωτικά σεμινάρια για 

στελέχη, στην Αθήνα σε 

τακτά διαστήματα. 

Διενεργείται προσπάθεια για 

μοριοδότηση για ΜΠΣ στο 

ΕΑΠ 

 2. Επιμόρφωση 

Επιμόρφωση 

εκπαιδευτών 

Έως σήμερα ανύπαρκτη. 

Προωθείται πρόγραμμα 

Δεν έχουν δεχτεί 

ουσιαστική κ 
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επιμόρφωσης εκπαιδευτών 

από ΓΓΕΕ. Ασαφές το πότε 

και πως θα υλοποιηθεί.  

Μηνιαίες Συντονιστικές 

Συναντήσεις. 

Συμβολή Συμβούλου. 

 

οργανωμένη 

επιμόρφωση για Εκ. 

Εν. Θα βοηθούσε η 

λήψη εκπαίδευσης 

σεμιναριακού τύπου κ 

ένταξη σε μητρώο 

εκπαιδευτών (είναι σε 

εξέλιξη). 

Υπεύθυνος 

για επιλογή 

προσωπικού 

ΓΓΕΕ. 

Επιλογή κατόπιν 

μοριοδότησης.  

Προσόντα κ συνέντευξη. 

Διαφάνεια … 

ΓΓΕΕ. Μοριοδότηση 

από επιτροπή. Σε 

επιλογή εκπαιδευτών 

συμμετέχουν και 

στελέχη ΚΕΕ. 

Λαμβάνεται υπόψη η 

προηγούμενη 

συνεργασία με το ΚΕΕ. 

3. Επιλογή 

προσωπικού 

Συγκεκριμέν

α   κριτήρια 

Εκπαιδευτές- διδακτική 

εμπειρία 

 

4. Εργασιακό 

πλαίσιο  Συνθήκες 

εργασίας 

Συμβάσεις 

έργου 

Δυσαρέσκεια. Αοριστία-

αβεβαιότητα/  

Στην ουσία συμβάσεις 

στελεχών ορισμένου 

χρόνου.  

Αγωνία για να 

αντεπεξέλθουν σε 

ποσοτικούς στόχους 

που θέτει η ΓΓΕΕ και 

επαναπροσληψιμότητα. 

Η μετατροπή σε 

αορίστου χρόνου 

επιφέρει εργασιακή 

ασφάλεια και 

διασφαλίζει την 

απόδοση.  

Συνέχεια, πχ. 

 255



υλοποιούν 

προγράμματα τα οποία 

θα συνεχιστούν το 

καλοκαίρι, όταν οι 

συμβάσεις τους θα 

έχουν λήξει. Δεν 

ξέρουν αν θα 

επαναπροσληφθούν για 

να διασφαλίσουν την 

ομαλή διεξαγωγή. 

Εκπαιδευτές-

ωρομίσθιοι 

Ώρες 

εργασίας 

 

Πολλές.  

Ανισοκατανομή εργασίας κ 

ευθυνών ανάμεσα σε ΚΕΕ, 

πχ. Αθήνα-Ευρυτανία 

Σύμβουλος αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στον υπέρογκο 

αριθμό αιτήσεων. 

Θεσμικά παρέχουν ένα 

καλό πλαίσιο που είναι 

στην ευχέρεια κάθε 

στελέχους να 

εκμεταλλευτεί. 

Λάθος οργανόγραμμα 

(πχ. Θεσ/νίκη 10% 

πληθυσμού=10% 

ΚΕΕ). Δεν μπορούν να 

υπάρχουν απαιτήσεις 

βάσει πληθυσμού, όταν 

τα κέντρα δεν 

κατανέμονται βάσει 

πληθυσμού. 

Επαγγελματι

κές σχέσεις 

& 

συνεργασίες 

Άριστες.   

Αμοιβές Ικανοποιητικές, ωστόσο σε 

άνιση βάση. Παράγοντας 

τμήματα να ληφθεί υπόψη.  

Επιθυμία για μικρή 

αύξηση ώστε να 

χαρακτηριστούν 
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ικανοποιητικές.  

 

 

3) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ & 

ΣΥΠ 

Γενικός 

πληθυσμός 

Ευρεία γεωγραφική κάλυψη 

(14/17 Ν). Δωρεάν. 

Ανοιχτότητα.  

Λεπτές ισορροπίες 

ώστε να παρασχεθούν 

προγράμματα σε όλους 

τους δήμους και 

παράλληλα να 

επιτευχθεί ο Ποσοτικός 

Στόχος που θέτει η 

«Αθήνα». 

Ανοιχτότητα. 

Στοχευμένη 

δράση  

Έγκλειστοι φυλακών. 

Αθίγγανοι, η πιο δύσκολα 

προσεγγίσιμη ομάδα. 

Μετανάστες 

 

Πριμοδοτείται 

Αθίγγανοι, έγκλειστοι, 

μετανάστες. 

Πριμοδοτούνται 

αιτήσεις ανέργων 

(τακτική του κέντρου). 

Προσέλκυση 

ευαίσθητων 

πληθυσμιακ

ών ομάδων  

«άτομα-κλειδιά», εκπρόσωποι 

ομάδων 

Εκπρόσωποι ομάδων, 

ώστε να αποκτήσει 

πρόσβαση σε αυτές 

Κριτήρια 

επιλογής 

Περιφέρεια-ικανοποιούνται 

όλες οι αιτήσεις. Κεντρικοί 

δήμοι-ενιαίο προφίλ ομάδας κ 

κοινωνικά κριτήρια (ανεργία) 

Επιλέγονται όσοι 

έχουν, μεγαλύτερη 

ανάγκη εκπ/σης. 

Πριμοδοτούνται 

συμμετοχές από 

ευαίσθητες ομάδες 

1. Διευκόλυνση 

πρόσβασης κ 

ενίσχυση ίσων 

ευκαιριών 

Ευελιξία 

λειτουργίας- 

Πρόγραμμα 

Συνδιαμορφώνεται από 

εκπαιδευτή κ ομάδα – 

εκπαιδευτικό συμβόλαιο 

(όχι Σαββατοκύριακα) 

Εκπαιδευτικό 

Συμβόλαιο σε έναρξη. 
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(εξαίρεση περίοδοι πίεσης) Συναποφασίζουν, είναι 

χρονοβόρο αλλά 

δημιουργεί δέσμευση. 

Δεν ισχύει όταν δεν 

υπάρχει ευχέρεια 

εκπαιδευτών. 

«Προπαρασκευαστικές 

συναντήσεις» πριν την 

έναρξη, παρών και 

εκπαιδευτής, 

επεξηγούνται στόχοι 

θεματικών ενοτήτων, 

γίνεται διάγνωση 

εκπαιδευτικού 

επιπέδου, συναινεί ο 

εκπ/της για συμμετοχή 

τους (δική τους 

τακτική). 

Παρέχεται 

μεγάλο εύρος 

προγραμμάτ

ων 

Προωθούνται όλες οι επιλογές 

κ καταγράφεται η ζήτηση 

Παρέχονται 

προγράμματα σε πολλά 

πεδία, τα οποία ίσως 

είναι θνησιγενή, αλλά 

θεωρείται σημαντικό 

για μια Δομή Εκ.Εν. 

(εύκολο κ επιτυχημένο 

θα ήταν προγρ. Η/Υ) 

Παρέχονται 

προγράμματ

α 

εναρμονισμέν

α σε ανάγκες 

ομάδων 

Όταν υπάρχει σχετική ζήτηση, 

στοχευμένη ενίσχυση ώστε να 

υλοποιηθεί 

Κατά περίπτωση. 

Συμβαίνουν και τα δύο. 

2. Προσέλκυση 

εκπαιδευομένων 

Κίνητρα Απόκτηση δεξιοτήτων, Δωρεάν (δόλωμα),  

 258



προσέλευσης  Δημιουργική αξιοποίηση 

ελεύθερου χρόνου (όχι 

απαραίτητα με δραστηριότητες 

όπως πχ. Θέατρο, αλλά 

λειτουργικές δεξιότητες, πχ. 

Υπολογιστές) 

Δημιουργία κοινωνικών & 

διαπροσωπικών σχέσεων 

Λειτουργικές 

δεξιότητες για Εύρεση 

εργασίας – βελτίωση 

εργασιακής θέσης.  

Μειοψηφία για 

ολοκλήρωση 

προσωπικότητας (τμ. 

Πολιτισμού). 

Κάποιοι για 

αξιοποίηση ελεύθερου 

λόγου, κάποιοι λόγω 

έλλειψης 

δραστηριοτήτων.  

Διαπροσωπικές 

σχέσεις-σημαντικός 

άρρητος ωστόσο, 

παράγοντας.  

Απροθυμία 

συμμετοχής 

Οικογενειακοί λόγοι, έλλειψη 

χρόνου 

Έλλειψη ενημέρωσης.  

Ενήλικος πληθυσμός 

δυσκολεύεται να 

ενταχτεί στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

(ανασφάλεια να 

ενταχθούν). 

Αισθάνονται ότι αυτές 

οι ευκαιρίες δεν τους 

αφορούν. Έχει 

αποκοπεί από 

εκπαιδευτική 

διαδικασία - η 

συνειδητοποίηση της 

αναγκαιότητας μπορεί 
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να τους επανεντάξει. Η 

αλλαγή στάσης για <50 

είναι δύσκολη.  

Προφίλ 

εκπαιδευομέν

ων 

¾ γυναίκες (λόγω ανεργίας, 

ανάγκης για κοινωνικές 

συναναστροφές, και στα 

αστικά κέντρα-όχι μόνο 

ύπαιθρο), Πλειοψηφία 

εργαζόμενοι 

Πλειοψηφία 

εργαζόμενοι. 

Διαφήμιση & 

πληροφόρησ

η 

Εφημερίδες, Περιοδικά, 

Ιστοσελίδες, Εκδηλώσεις,  

Διαδίκτυο, Τηλεόραση 

 

Δημόσιες 

σχέσεις με 

κοινωνικούς 

εταίρους 

ΔΕΘ, 

ΚΕΠ, ΟΑΕΔ, 

Δήμοι, Επαγγελματικοί 

Σύλλογοι, Πανεπιστήμια 

(γραφεία σταδιοδρομίας) 

 

Δημιουργία 

καλής φήμης 

Σημαντικό  

3. Ενημέρωση, 

ευαισθητοποίησ

η,  δημοσιότητα 

Προβλήματα 

που 

επιφέρουν 

Μόνο πλεονεκτήματα 

 

Τώρα, ισορροπία 

αιτήσεων και 

ικανοποίησης αυτών. 

Εάν διευρυνθεί η 

ενημέρωση αδυναμία 

ικανοποίησης αιτήσεων 

και ματαίωση των 

πολιτών. 

4. Αποτίμηση 

της άτυπης 

μάθησης και μη-

τυπικής 

μάθησης; 

Πιστοποίηση Προετοιμασία κ κατεύθυνση 

ομάδων, πχ. Έγκλειστοι 

φυλακών-προετοιμασία για 

Απολυτήριο Δημ., πιστ. 

Ελληνομάθειας, Η/Υ. 

Γενικός πληθυσμός-έκπτωση 

Άτυπη εκπαίδευση, δε 

δίνει πιστοποίηση. 

Αν ήταν καλύτερα 

οργανωμένα θεσμικά 

(επιμορφωμένους 

εκπαιδευτές, 

 260



Πιστ. Η/Υ, 

Μοριοδότηση αποφοίτων για 

ΕΑΠ (εξετάζεται) 

κατάλληλα 

εκπαιδευτικά υλικά, θα 

μπορούσαν να 

πιστοποιούν γνώσεις). 

Στο μέλλον μάλλον θα 

πάρει αυτή τη μορφή. 

Πιστοποιητικ

ά ΚΕΕ 

Χωρίς ισχύ. Υπάρχει αίτημα 

και κινητοποίηση για 

αναβάθμιση. 

Τώρα, ρόλος διαμεσολαβητή- 

εκπαιδεύει δωρεάν κ 

κατευθύνει σε φορείς 

πιστοποίησης 

Ξεκινάει αναβάθμιση 

πιστοποιητικών ΔΒ 

(είναι απαραίτητη. Σε 

αυτή την περίπτωση θα 

έχουμε πιστοποίηση 

μάθησης κ δεξιοτήτων. 

Συμβουλευτι

κή 

Εκπαίδευσης 

Ρόλος Συμβούλου – 

κατάλληλο πρόγραμμα για 

τους ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου. Συναντάται 

(ομαδικά) με τους υποψήφιους 

εκπ. Διεξάγεται διαγνωστική 

διαδικασία- αν ενταχθούν κ αν 

συνεχίσουν.  

Λίγα άτομα που 

επισκέπτονται τα 

γραφεία λίγα λόγω 

απόστασης. 

5. Υπηρεσίες 

επαγγελματικού 

προσανατολισμο

ύ και 

συμβουλευτικής 

Εξατομικευμ

ένη 

παρέμβαση 

Μόνο σε προγρ. 250 ωρών 

(Η/Υ, Οικονομία). Συμπλ. 

Φύλλο καταγραφής γνώσεων, 

δεξιοτήτων κ στάσεων για να 

εντάξει άτομα ( 20 από 100 

υποψήφιους) 

Κατά περίπτωση: 1) 

όσοι επισκέπτονται το 

κέντρο, 2) διά 

τηλεφώνου, 3) διά 

ζώσης σε 

προπαρασκευαστικές 

συναντήσεις. 

ΔΒ (250ω), απαραίτητη 

συνέντευξη για να 

ενταχθεί. Διεξάγεται 

πάντα με εκπαιδευτή 

ώστε να υπάρχει 
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γνωμοδότηση. 

Προγράμματ

α 

συμβουλευτι

κής 

– όχι ατομική 

Εκπαίδευση κ Συμβουλευτική 

Γονέων, παλιννοστούντων, 

μεταναστών κ τσιγγάνων (από 

2006) 

 

Βελτίωση 

πρόσβασης 

σε θέσεις 

εργασίας 

 

Ανεπίσημα μόνο 

(προσέλευση για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων, όχι για να βρουν 

εργασία)  

Μόνο κατευθύνσεις 

αξιοποίησης 

εκπαιδευτικών 

ευκαιριών, για να 

καλύψουν 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Περαιτέρω θα άλλαζε 

τη φυσιογνωμία. 

 

 

4) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ 

1. Εναρμόνιση 

πρωτοβουλιών 

με κοινωνικο-

οικονομική 

δραστηριότητα 

περιοχής 

Κεντρικές/ 

Αποκεντρωτι

κές πολιτικές 

Κεντρική διοίκηση. 

Περιοριστική της ευελιξίας και 

σύνδεσης με τοπικές ανάγκες 

δομών 

Συγκεντρωτισμός σε 

οικονομικό σκέλος.  

 

«Αθήνα» θέτει 

ποσοτικούς κ 

ποιοτικούς στόχους. Δε 

λαμβάνει υπόψη 

τοπικές ανάγκες, αρκεί 

να κατακτηθούν οι 

στόχοι. (Δε ζητάει 

κατανομή προγρ. σε 

νόμους, δεν ορίζει 

θεματικές). 

Μεγάλο βαθμό 

αυτονομίας, πχ. σε 

επιλογές τμημάτων. 

Σύμβουλος –αυτονομία 

αρκεί να αιτιολογεί 

αποφάσεις. 
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Τοπική 

ανάπτυξη / 

κοινωνική 

συνοχή 

Αλληλεξαρτώμενα. Η δράση 

του ΚΚΕ αφορά και στα δυο. 

Συνεργασία με ΤΑ-καλύπτει 

τοπικά εκπαιδευτικά αιτήματα 

Κυρίως κοινωνική 

συνοχή. 

Θετική παρέμβαση σε 

τοπική κοινωνία (πχ. 

τμήμα θεάτρου 

ανέβασε παράσταση). 

Μεγάλη συμβολή αλλά 

θα μπορούσε να 

ενδυναμωθεί, μέσω 

μεγαλύτερης 

συνεργασίας με 

ομάδες, συλλόγους και 

εργατικά σωματεία. 

Τοπική 

αυτοδιοίκησ

η 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας με 

Δ.(πρωτοβουλία ΓΓ) 

Αποδέχτηκαν να συμμετέχουν 

σε Δίκτυο Επιμόρφωσης 

Ενηλίκων.  

Τοπικές κοινωνίες εν 

γένει. 

Δεν μπορεί να 

λειτουργήσει χωρίς 

συνεργασία δήμων. 

Δήμοι-Κομβικό σημείο 

που θα αναβαθμιστεί 

περαιτέρω με 

Μνημόνιο. Οργάνωση-

Θα υπάρχει άτομο σε 

δήμο επιφορτισμένο με 

τη συνεργασία με ΚΕΕ 

(προς το παρόν 

επαφίεται σε καλή 

θέληση ορισμένων 

ατόμων). 

2. Ανάπτυξη 

συνεργασιών 

Ομάδες 

πολτών, 

Σύλλογοι  

Υλοποίηση προγραμμάτων πχ. 

Αγγλικά σε νοσηλευτές, Η/Υ 

σε καθηγητές 

Πρέπει να 

επικεντρώσει σε 

ομάδες, συλλόγους και 

σωματεία, ώστε να 
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μεγεθύνει συναρμογή 

τοπική κοινότητα. 

Τυπικό 

Εκπαιδευτικ

ό Σύστημα 

Προετοιμασία για απολυτήριο 

δημοτικού. 

Πρωτοβάθμια, ΣΔΕ, 

Τριτοβάθμια (απασχολούνται 

φοιτητές για άσκηση) 

 

Ιδιωτικές 

επιχειρήσεις 

Δεν επιδιώχθηκε. Είναι 

ωστόσο, ανοιχτοί, πχ. αίτημα 

για Γερμανικά σε μια 

επιχείρηση (έως τώρα μόνο 

ΔΥ) 

 

Κριτήρια 

επιλογής 

συνεργασιών 

Οι κατηγορίες συνεργασιών 

ορίζονται από ΓΓΕΕ. 

Αναπτύσσονται κυρίως 

οριζόντιες (καλύπτοντας όλο 

το φάσμα της τοπικής 

κοινότητας) συνεργασίες 

Οριζόντιες 

συνεργασίες. 

Δήμοι – κομβικό 

σημείο 

3. Συνεισφορά 

συνεργασίας με 

ΤΑ 

Οφέλη για 

ΚΕΕ 

Προώθηση προγραμμάτων, 

συγκέντρωση αιτήσεων, δελτία 

τύπου, εκδηλώσεις, 

παραχώρηση χώρων και 

υποδομών, χρηματοδότηση. 

Οργάνωση (μίσθωση) χώρων 

(προσπάθεια να 

χαρακτηριστούν Εργαστήρια 

ΔΒΜ-σταθερότητα χώρων κ 

πόρων) 

Στα πλαίσια του Μνημονίου 

ζητείται από δήμους ενεργά 

και έμπρακτα να καταθέτουν 

2/χρόνο εκθέσεις πεπραγμένων 

και τοπικών εκπαιδευτικών 

Δήμοι - χώροι, 

αιτήσεις, θέρμανση, 

προσέλκυση 

συμμετεχόντων. Πρέπει 

να οργανωθεί.  

Υπάρχει αύξουσα τάση 

συνεργασίας, ωστόσο η 

αλλαγή των αρχών 

μπορεί να 

μετασχηματίσει την 

ποιότητα συνεργασίας. 

Εμπεδώνεται σε 

συνείδηση ΤΑ η γνώση 

της λειτ. του ΚΕΕ.  
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αναγκών (αποσυμφόρηση 

όγκου εργασίας σε ΚΕΕ 

μεγάλων δήμων / να μην 

τίθενται ανεδαφικοί στόχοι 

από ΓΓΕΕ). 

Σύγκρουση 

συμφερόντων

ΟΧΙ. Λειτουργούν 

συμπληρωματικά με δημοτικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, 

λόγω πληθώρας αιτημάτων 

πολιτών. (Θετική στάση 

ελλήνων σε ΔΒΜ. Παγιώνεται 

η ανάγκη για ΔΒΜ) 

Όχι αλλά 

θεσμοθετημένη 

συνεργασία 

απαραίτητη. 

Οφέλη για 

ΤΑ 

Ικανοποίηση τοπικών 

αιτημάτων για ΔΒΜ. Στήριξη 

τοπικών πολιτικών για την 

κοινωνική συνοχή 

 

Εθνικό 

επίπεδο 

ΚΕΕ-Περιφερειακός κόμβος 

που συνδέεται με όλα τα ΚΕΕ 

σε εθνικό επίπεδο.  

 4. Ανάπτυξη 

δικτύων 

Διακρατικό 

επίπεδο 

Σύμπραξη με Δανία, Ρουμανία 

κ Βέλγιο στα πλαίσια προγρ. 

Ludwig 2, 

«Ανίχνευση εκπαιδευτικών 

αναγκών για ομαλή 

επανένταξη 

αποφυλακισθέντων». 

 

 

 

5) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Φύση 

χρηματοδότη

σης 

ΕΕ 75%-Εθνικοί πόροι 25%  1. 

Χρηματοδότηση 

 

Οικονομική Κεντρικά, ΓΓΕΕ -δημ.  
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διαχείριση προβλήματα: κάθε φορά 

υποβάλλουν αίτημα. Δεν 

γνωρίζουν την επιλεξιμότητα 

δαπανών, τι μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί και τι όχι, πχ. 

φωτοτυπικό, βασιλόπιτες για 

φυλακισμένους κλπ. 

Επάρκεια 

χρηματοδότη

σης 

καλή- αυξάνεται ο αριθμός 

των πιστωμένων 

προγραμμάτων. Μόνη μείωση- 

αποδοχές εκπαιδευτών 

 

Θετικές / 

αρνητικές 

επιπτώσεις 

Χρηματοδότηση 

πρωτοβουλιών που 

συνεισφέρουν στην τοπική 

κοινότητα Ανελαστικότητα σε 

διοίκηση και λειτουργία.. 

Μη εναρμόνιση 

προγραμμάτων με τοπικές 

ανάγκες. 

Προχειρότητα λόγω ταχείας 

απορρόφησης πόρων. 

 

Θετική συνεισφορά 

καταρχήν.  

Υπάρχει ευελιξία 

εφαρμογής 

προγραμμάτων σε 

τοπική κοινωνία. 

Σύνδεση με 

αγορά για 

ανεύρεση 

πόρων 

Αρχικά διερευνητικά στάδια. 

Πχ. αίτημα διάθεσης 

υπολογιστών 

Υλικοτεχνικοί πόροι- 

είναι θεμιτό. 

Οικονομική πόροι-θα 

αλλοίωνε φυσιογνωμία 

ΚΕΕ. 

Σε τοπικό επίπεδο δεν 

έχει τεθεί ως θέμα προς 

το παρόν. 

2. Μελλοντικοί 

πόροι 

Εθνικοί 

πόροι 

Επικρατέστερη.  Θα 

μετατραπεί σε ΝΠΔΔ. 

Να οργανωθεί θεσμικά 

όπως Α/θμια κ β/θμια 

εκπ/ση. Να γίνει 
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ΝΠΔΔ. 

Προσέγγιση 

κοινωνικών 

εταίρων 

Δεν είναι προς το παρόν υπό 

σκέψη 

 

Επιβολή 

Διδάκτρων 

Επίπεδο κόστους χαμηλό.  

Θετικό –θα αυξήσει τη 

δέσμευση του 

εκπαιδευομένου. Δεν είναι 

ασύμβατο με κοινωνικό 

χαρακτήρα. Δε θα μειώσει τη 

συμμετοχή. 

Συμβολικό κόστος-να 

μην χαρακτηριστεί 

«δίδακτρα», πχ. 

«αγορά εκπαιδευτικού 

υλικού» (όπως ΕΑΠ). 

Δε θεωρείται ότι 

αλλοιώνει κοινωνική 

φυσιογνωμία. Θα 

αυξήσει δέσμευση, αν 

συμμετέχει σε κόστος. 

 

 

6) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Συγκριτικό 

πλεονέκτημα 

Δωρεάν εκπαίδευση 

(λειτουργεί και ανασταλτικά), 

προσβάσιμη σε όλους 

Παροχή γνώσης δωρεάν. 

Προσωπικό 

επίπεδο 

Ατομικές ανάγκες και 

φιλοδοξίες συμμετεχόντων. 

Στην παρούσα φάση αφορά 

σε προσωπική ανάπτυξη. 

Συλλογικό 

επίπεδο 

Συλλογική ανάπτυξη και 

πρόοδος της κοινότητας. 

Θα μπορούσε μελλοντικά 

να λειτουργήσει σε πιο 

συλλογικό επίπεδο. 

1. 

Συνεισφορά 

του ΚΕΕ 

Δημιουργία 

μιας 

«ευημερούσα

ς κοινωνίας 

βασισμένης 

στη γνώση» 

Έχει αρχίσει να εδραιώνεται η 

ανάγκη για ΔΒΜ. Η λειτ του 

ΚΚΕ είναι απαραίτητη. 

 

2. 

Αξιολόγηση 

Εσωτερική 

(Αυτοαξιολόγ

Διαμορφωτική όχι. Τελική. 

Ποσοτικοί και Ποιοτικοί 

Ποσοτικοί κ ποιοτικοί 

στόχοι από ΓΓΕΕ. 
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ηση) δείκτες. 

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

αξιολογούν και αξιολογούνται. 

Αξιολόγηση εκπαιδευτή από 

εκπαιδευόμενους κ στελέχη. 

Αξιολόγηση προγράμματος 

από εκπαιδευόμενους και 

εκπαιδευτή. Αξιολόγηση 

προγράμματος, εκπαιδευτή, 

εκπαιδευομένων από σύμβουλο 

εκπαίδευσης 

 

Εξωτερική Από ιδιώτη-εταιρία συμβούλων  

Διασφάλιση 

ποιότητας 

μέσω 

απόδοσης 

λόγου  

Με νέο πλαίσιο θα διορθωθεί 

(πρωτοβουλία για σύστημα 

βελτίωσης της ποιότητας, σε 

πιλοτική εφαρμογή, 

αυτοαξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής μονάδας σε 

επίπεδο νομού). 

Τώρα πρόβλημα ποσοτικού 

δείκτη (δείκτης συμμετοχής σε 

προγράμματα μη τυπικής 

εκπαίδευσης) - ο ποσοτικός και 

ποιοτικός δείκτης δε 

συμβαδίζουν. 

 

Να είναι πιο ουσιαστική. 

Κάποιες αξιολογήσεις 

γίνονται στα χαρτιά. 

Ανατροφοδοτ

ική 

αξιοποίηση 

ευρημάτων  

Τα στατιστικά στοιχεία που 

προκύπτουν αξιοποιούνται για 

αναπροσαρμογή 

δραστηριοτήτων 

Όχι όπως θα έπρεπε. 

Ανεπίσημο Μέσω των εκπαιδευομένων 

που συνεχίζουν 

Όχι συστηματικά. 3. Follow up 

Επίσημο Έχει προταθεί. Δεν υπάρχει Θα μπορούσε να γίνει υπό 
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κινητοποίηση για υλοποίηση 

από Ομάδα έργου. 

μορφή έρευνας 

(δειγματοληπτικά κ 

περιοδικά), όχι 

συστηματικά, εφόσον δεν 

επιδιώκεται η κάλυψη 

επαγγελματικών αναγκών 

(να μη γίνει 

γραφειοκρατικό). 

Αλλαγές που 

παρατηρούντ

αι στους 

συμμετέχοντε

ς 

ανάπτυξη λειτουργικών κ 

κοινωνικών δεξιοτήτων,  

προσωπική ολοκλήρωση και 

αυτάρκεια 

Ενδυνάμωση 

αυτοπεποίθησης. 

Η κατοχή γνώσης και η 

ολοκλήρωση ενός 

εκπαιδευτικού 

προγράμματος ενώ 

απέχουν χρόνια από 

εκπ/ση, παρέχει 

αυτοπεποίθηση. 

Πλεονεκτήμα

τα του 

Κέντρου 

Προσβασιμότητα, μεγάλο 

εύρος προγραμμάτων, 

συνεργασία με πλειοψηφία ΤΑ, 

δωρεάν εκπαίδευση 

Δωρεάν εκπαίδευση, 

μεγάλο εύρος 

προγραμμάτων. 

4. 

Αυτοαξιολόγ

ηση 

Αδυναμίες 

του Κέντρου 

Κεντρική έδρα, λήψη 

αποφάσεων κεντρικά.  

Ανεδαφικοί κ Ποσοτικοί στόχοι

(ανταπόκριση ΓΓΕΕ στο 

αίτημα-υποβολή εκθέσεων 

πεπραγμένων και 

εκπαιδευτικών αναγκών από 

δήμους). 

Διευρυμένη ομάδα στόχου. 

Έλλειψη προσωπικού 

λόγω:  

1.γραφειοκρατικού 

μηχανισμού σχεδιασμού- 

δεν είναι ευέλικτος και δεν 

έχει ευελιξία προσαρμογής 

σε τοπικές ιδιαιτερότητες, 

πχ. σχεδιάζω ανά Νομό και 

ανάγκες αυτού. Όταν 

απευθύνεσαι σε πληθυσμό 

1.000.000 με 1 Υπεύθυνο 

 269



και 1 Σύμβουλο 

εκπαίδευσης, τότε 

αυτομάτως θα στοχεύσεις 

σε ποιοτική παρέμβαση  

2. Οικονομικοί λόγοι 

 

Συνέχεια Αισιοδοξία. Παροχή σοβαρού 

έργου. Ξεκίνησε ως ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα και πλέον χαρακτ. 

κρατική δομή. Απόδοση λόγου 

σε ΕΕ. Δεν μπορούμε να 

υπαναχωρήσουμε 

Πρέπει να συνεχίσει. Να 

παγιωθεί συνεργασία με 

Δήμους και να 

δημιουργηθεί δίκτυο 

συνεργασίας υπό την 

ομπρέλα του ΚΕΕ σε 

συνεργασία με ΤΑ. 

5. Μέλλον 

του ΚΕΕ 

Μελλοντική 

μορφή 

ΚΕΕ όχημα υπό το οποίο θα 

ενταχθούν όλα τα 

προγράμματα της ΓΓΕΕ 

(Ησίοδος, Ήρων κλπ). Στο 

μέλλον ίσως μεγάλη 

εκπαιδευτική μονάδα. Ίσως και 

τμηματοποίηση. Διεύρυνση 

Δραστηριοτήτων – ομπρέλα 

που θα καλύψει όλες τις 

δραστηριότητες ΔΒΕ σε μη 

τυπική εκπαίδευση. 

Αρνητική πιθανή εξέλιξη- 

Στοχεύση σε προγράμματα 

Η/Υ και οικονομίας. Θα 

έπρεπε σε Γλωσσικά κ 

Πολιτισμού. Να λειτ. ως 

Εκπαιδευτικό Κέντρο. 

Τεκμηριώνεται από τη 

δέσμευση για υλοποίηση 

ΔΒ προγ. σε Η/Υ και 

οικονομία, ενώ για 

Πολιτισμού υπάρχει 

ελαστικότητα. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ 

 

Απ.: Λοιπόν, κατ’ αρχήν οι χώροι που πραγματοποιούνται τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Εδώ πέρα βλέπω τους χώρους στους οποίους στεγάζεστε, να 

σας το εξηγήσω από την αρχή: Εδώ είναι *********** από κει και πέρα 

συνεργαζόμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την πλειοψηφία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε ένα 

δίκτυο επιμόρφωσης ενηλίκων. Αυτό τι σημαίνει; ότι μας έχουν παραχωρήσει 

σχολικές αίθουσες, δημοτικές αίθουσες ή ο,τιδήποτε άλλο. Άρα τα 

προγράμματά μας σε πρώτο επίπεδο ικανοποιούν τοπικά εκπαιδευτικά 

αιτήματα και υλοποιούνται σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή 

μιλάω με το ανατολικό κομμάτι και μπορώ να σου πω ότι από τους 17 δήμους 

της ανατολικής Θεσσαλονίκης στους 14 έχουμε ήδη αναπτυγμένα 

προγράμματα.  

Ερ.: Αν σε ρωτούσα τη γνώμη σου για *******, σαφώς γιατί είναι μία 

πρακτική η οποία εξυπηρετεί όλους, αλλά θα επιθυμούσατε να διαμορφώσετε 

δικούς σας χώρους; 

Απ.: Θα γίνει και αυτό. Είναι μάλιστα στον προγραμματισμό της Γενικής 

Γραμματείας. Αυτή τη στιγμή είναι προσωρινή αυτή η δομή. 

Ερ.: Δε μιλάω για διοικητικούς χώρους, έτσι, μιλάω για χώρους 

Απ.: Αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα. Θα γίνει κι αυτό και ήδη με 

πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα θα μεταφερθούμε άμεσα, απλώς δεν 

μπορώ να δεσμευτώ χρονικά ότι θα γίνει το Φεβρουάριο ή θα γίνει αρχές 

Μαρτίου σε κεντρικό σημείο στη Θεσσαλονίκη όπου θα έχουμε αυτόνομες 

αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια πληροφορικής, οι οποίες θα 

ικανοποιούν το κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όχι ότι θα σβήσει από 

το χάρτη η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παράλληλα.  

Ερ.: Για να εξυπηρετήσει την περιφέρεια, έτσι; 

Απ.: Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι μεγάλος δήμος 

και όσες αίθουσες έχει στη  

Ερ.: Απλώς εμένα η ένστασή μου είναι σ’ αυτό που λέμε το ελκυστικό 

μαθησιακό περιβάλλον για τους ενηλίκους, αν δηλαδή κατά πόσο οι σχολικές 

αίθουσες εξυπηρετούν. Ξέρεις υπάρχει κι ο συνειρμός συν τοις άλλοις, έτσι; 

Δηλαδή τον ενήλικο για να τον προσεγγίσεις ακριβώς εάν είχε προηγούμενη 
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κακή εμπειρία από την εκπαίδευση και τον ξαναβάλεις στη σχολική αίθουσα 

δημιουργείται έχω την εντύπωση ένα αρνητικό, μια αρνητική δυναμική 

εξαρχής, απ’ αυτή την άποψη ρωτάω. 

Απ.: Παρ’ όλα αυτά οι εκπαιδευτές μας, όχι όλοι αλλά η πλειοψηφία τους, 

διαμορφώνει ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Δηλαδή, θα δεις τη 

********διάταξη χώρων 

Ερ.: Να μην τους παραπέμπει στο σχολικό περιβάλλον. 

Απ.: Ακριβώς. 

Ερ.: Τους χρησιμοποιείτε δηλαδή κατ’ αποκλειστικότητα αυτούς τους 

χώρους εσείς ή πρωί έχει σχολείο; 

Απ.: Το πρωί έχει σχολείο και το απόγευμα μάθημα. 

Δεν υπάρχουν κάποιες αίθουσες εκεί στα σχολεία που είναι δικές σας ούτως ή 

άλλως. 

Μια και έθεσες το θέμα ακριβώς των εκπαιδευτών και του τρόπου 

προσέγγισής τους προς τους εκπαιδευόμενους, τη μέθοδο διδασκαλίας κλπ. θα 

μπορούσες να μου αναπτύξεις αυτό ********* χρήση τεχνολογιών, 

προσομοιώσεις κλπ. εκπαιδευτικό υλικό 

Κάθε εκπαιδευτής ανάλογα και με το γνωστικό του αντικείμενο εφαρμόζει 

διαφορετική μεθοδολογία. Αλλιώς διαπραγματεύονται ένα αντικείμενο οι 

καθηγητές πληροφορικής, αν και αυτοί έτσι δουλεύουν σε ομάδες με πολλές 

ασκήσεις κλπ. και αλλιώς σε ένα γλωσσικό μάθημα. Έχουμε πει, για αν με 

ρωτάς μεθοδολογικά πώς προσεγγίζουν το κομμάτι τους, εντάξει η εισήγηση 

είναι μία από τις μεθόδους. Τώρα για τα μέσα προσπαθούμε. διδακτικά μέσα  

Ερ.: Μήπως υπάρχει επιμόρφωση δηλαδή που μπορείτε προσπαθείτε να 

τους 

 

Απ.: Η Γενική Γραμματεία αυτή τη στιγμή προωθεί ένα πρόγραμμα 

επιμόρφωσης εκπαιδευτών, το οποίο θα ξεκινήσει σχετικά άμεσα. 

Ερ.: Δεν είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτών αυτή που γίνεται στα ΚΕΕΠ; 

Απ.: Δεν θέλω να το παρομοιάσω με την πιστοποίηση του ΕΚΕΠΙΣ, θα γίνει 

πάντως κάτι ανάλογο. Και δεν μπορώ να δώσω περισσότερες πληροφορίες 

γιατί είμαστε σε στάδιο αρχιδιαμόρφωσης. 
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Ερ.: Αλλά παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει κάποια επιμόρφωση για να τους 

βάλετε μέσ’ στο κλίμα που θέλετε να κινηθούν 

Απ.: Αυτό το κάνουμε στις μηνιαίες συντονιστικές συναντήσεις που έχουμε 

ούτως ή άλλως  στο ΚΕΕΠ 

Ερ.: Α, ωραία υπάρχουν. Πάρα πολύ ωραία. 

Και είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος ο σύμβουλος ο οποίος ασχολείται με θέματα 

εκπαιδευτικά, εκπαιδευτικής προσέγγισης, μεθοδολογίας κλπ. Ήδη έχουμε 

βιβλία εκπαίδευσης ενηλίκων τα οποία είναι στη διάθεση των εκπαιδευτών, 

τους έχουμε δώσει αρκετή βιβλιογραφία και είμαστε στη διάθεσή τους για 

περαιτέρω ζητήματα που προκύπτουν. Πέρυσι μάλιστα είχαμε δώσει και έναν 

μικρό οδηγό δικό μας αναφορικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, βασικές αρχές 

και μεθόδους. 

Ερ.: Θα τον δω αυτόν, φαντάζομαι ότι θα τον πάρω, έτσι; 

Απ.: Φωτοτυπίες ήταν, κάτι το οποίο συντάξαμε εμείς. 

Ερ.: Πώς καθορίζονται οι θεματικές κατά περίοδο ****** των 

προγραμμάτων; 

Απ.: Επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ερ.: Μάλιστα, μόνο έτσι; Συναρμογή δηλαδή με τοπικές ανάγκες; Έχετε .... 

Απ.: Κάθε χρόνο, γιατί ξεκίνησε από φέτος αυτό, ζητείται από μας να 

καταθέσουμε, να προτείνουμε ένα νέο θεματικό αντικείμενο το οποίο να 

ανταποκρίνεται σε τοπικά αιτήματα. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα 

συνδιαμόρφωσης. 

Ερ.: Από φέτος ξεκίνησε βέβαια.. 

Απ.: Από πέρσι δειλά-δειλά και φέτος πλέον έχει τεθεί σε μια πιο 

συστηματική βάση. 

Ερ.: Τα οποία βέβαια δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη αλλά μελλοντικά 

Απ.: Κάθε έτος τα καταθέτουμε Υπάρχει επιστημονική ομάδα η οποία τα 

επεξεργάζεται και μπορεί του χρόνου να έχουμε αύξηση θεματικών 

αντικειμένων. Να σου αναφέρω ότι το ΚΕΕ το 2003 ξεκίνησε με 10 

αντικείμενα θεματικά, το 2004 προστέθηκαν καμιά εικοσαριά και τώρα έχουμε 

95. Αν θα δεις το έντυπο της αίτησης όπως στο βιβλιαράκι.... Πέρυσι αν μου 

έκανες αυτή την ερώτηση ειλικρινά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα 

είχαμε τόσο μεγάλη γκάμα προγραμμάτων. 

Ερ.: Άψογα.  
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Απ.: Αυτό γίνεται σε επίπεδο νομού έτσι. Ο κάθε νομός, όχι ψέματα, δεν 

είναι επίπεδο νομού γιατί υπάρχουν κάποιοι νομοί οι οποίοι καλύπτονται από 

περισσότερα κέντρα. τα προγράμματα είναι κοινά σε όλη αυτό που ξεκίνησε 

από φέτος...  

Δηλαδή οι Σέρρες, η Φλώρινα ναι, μπορεί να έχει τις ίδιες ανάγκες με ένα 

μεγαλύτερο νομό. Και όπως επίσης αυτό το οποίο το διαπιστώνουμε και μέσα 

από τα προγράμματα που υλοποιούμε. Σαφώς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζεται σε προγράμματα ευρωπαϊκών γλωσσών, πληροφορικής και 

οικονομίας, δεν είναι τυχαίο όμως ότι οι πιο περιφερειακοί νομοί αναπτύσσουν 

έτσι και μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων ****. Τους ενδιαφέρει πολύ η 

τοπική ιστορία, η λαογραφία, κάτι που σε μας απαντάται έτσι σε μικρότερο 

βαθμό.  

Ερ.: Κύριες βασικές δεξιότητες που καλλιεργούν τα προγράμματα; 

Μου ανέφερες ήδη ξένες γλώσσες. Κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ξένων 

γλωσσών, δεξιότητες χειρισμού υπολογιστών και από κει και πέρα έχουμε και 

τα επιμέρους προγράμματα του πολιτισμού, του ενεργού πολίτη, και... 

Ερ.: Τα οποία βέβαια είναι σε μικρότερο βαθμό, έτσι; Οι στόχοι σας δηλαδή 

είναι κυρίως οι ξένες γλώσσες και τα ΠΕ, όχι οι δικοί σας,  

Απ.: Του κόσμου. 

Ερ.: Του κόσμου, ακριβώς. Εσείς πραγματοποιείτε τα προγράμματα 

σύμφωνα με τις ανάγκες  

Ερ.: Το εκπαιδευτικό σας υλικό από πού προέρχεται; 

Απ.: Όλα αυτά είναι απόρροια συνεργασίας, μελέτης, επεξεργασίας 

επιστημονικής ομάδας η οποία εδρεύει στην κεντρική υπηρεσία της Αθήνας. 

Ερ.: Στο ΙΔΕΚΕ δηλαδή. 

Απ.: Από κει και πέρα όμως ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει στη διάθεσή του 

και στη διακριτική του ευχέρεια να προσαρμόζει το εκπαιδευτικό υλικό ανά 

ομάδα στόχου και ανά περιοχή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκπαιδευτής 

ενηλίκων έχει ένα συγκεκριμένο.. κατ’ αρχήν δεν μπορούμε να μιλάμε με 

ωρολόγιο πρόγραμμα και αναλυτικά προγράμματα. Είμαστε ευέλικτοι και 

αυτό είναι και επιταγή, τρόπον τινά. Να προσαρμόζουν το υλικό στην 

εκάστοτε ομάδα.  

Ερ.: Παρ’ όλα αυτά υπάρχει δομημένο υλικό για κάθε θεματική, έτσι; 
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Απ.: Δίνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές αυτή τη στιγμή. Αλλά μας 

είπαν από την Αθήνα ότι κάποιες θεματικές θα έχουν και πιο συγκεκριμένο 

υλικό, το οποίο φυσικά και πάλι δεν αποτελεί πανάκεια. Ως σημείο αφετηρίας. 

Ερ.: Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή το αν τα ******** 

λειτουργούν ανασταλτικά στη θετική στάση προς τη μάθηση, εντάξει και μου 

είπες ότι ακριβώς προσαρμόζουνε τους χώρους  άλλα πράγματα που τίθενται 

σε λειτουργία και προσπαθούν να καλλιεργήσουν τη θετική στάση απέναντι 

στη μάθηση 

Απ.: Οι εκπαιδευτές; 

Ερ.: Εν γένει. Και της λειτουργίας του κέντρου γενικά. 

Απ.: Κοίτα να δεις Ευγενία. Αυτό το οποίο τώρα προσπαθούμε να κάνουμε 

και πάλι προωθείται μέσα από πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα είναι ένα 

μνημόνιο συνεργασίας το οποίο λέει πλέον ότι έχουμε λίγο πειραματιστεί, 

έχουμε δει τι τραβάει, με ποιες περιοχές συνεργαζόμαστε και ποιος είναι ο 

αριθμός των προγραμμάτων κάθε φορά που προκύπτει. Προσπαθούμε τώρα να 

οργανώσουμε τους χώρους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούμαστε και να 

τους χαρακτηρίσουμε ως εργαστήρια διά βίου μάθησης. 

Ερ.: Είναι ήδη σε εξέλιξη αυτό. 

Πλέον η συνεργασία που έχουμε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση  

 

Όπως σου είπα, οι δήμοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε έχουν αποδεχθεί να 

ενταχθούν σε ένα δίκτυο επιμόρφωσης ενηλίκων. Αυτό σημαίνει ότι μας 

βοηθούν στην προώθηση των προγραμμάτων σε επίπεδο δήμου, είτε στο να 

συγκεντρώνουν αιτήσεις, είτε στο να τους στέλνουν δελτία τύπου τα οποία 

μπαίνουν στις τοπικές εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες, συμμετοχή στις 

εκδηλώσεις του δήμου για προώθηση περαιτέρω, είτε στην παραχώρηση 

χώρου. Δεν θα πάω μεμονωμένα σε ένα σχολείο να ζητήσω χώρο, προσπαθώ 

να διεκδικήσω χώρους μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Είναι διαμεσολαβητής ουσιαστικά. 

Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο ρόλος του 

 

*********** 

Από τη στιγμή που οι δήμοι έχουν ενταχθεί σε ένα δίκτυο εκπαίδευσης-

επιμόρφωσης ενηλίκων ************ προσπαθούμε να συγκροτήσουμε 
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εργαστήρια δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων σε επίπεδο 

δήμων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πιο σταθερούς πόρους, πιο σταθερές 

δομές, τις οποίες, μπορεί να είναι σχολικές, μπορεί να είναι δημοτικές, μπορεί 

να είναι ο,τιδήποτε άλλο. Στη Θέρμη, τώρα σου δίνω ένα παράδειγμα, ο δήμος 

έχει μισθώσει χώρους γι’ αυτό. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου ούτε σχολικές 

ούτε δημοτικές εγκαταστάσεις. Έχει μισθώσει χώρους μόνο για να 

υλοποιούνται τα προγράμματα του ΚΕΕ. 

 

Αρχίζει πλέον και εδραιώνεται, παγιώνεται αυτό που λέμε η δια βίου μάθηση, 

η ανάγκη για δια βίου μάθηση. 

Η οποία από πού πηγάζει; 

Από το ενδιαφέρον των δημοτών. Πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και μάλιστα 

δήμοι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ οργανωμένα προγράμματα μέσω των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων τα οποία κάποιοι θα μπορούσαν να πουν: μα είναι 

ανταγωνιστικά. Γιατί να σου δώσω ένα εργαστήριο πληροφορικής, το οποίο 

είναι δωρεάν, γιατί τα προγράμματά μας είναι δωρεάν, όταν εγώ μ’ αυτή τη 

διαδικασία βγάζω λεφτά. Κι όμως, παρόλα αυτά σου λένε κάνε όσα 

προγράμματα προκύψουν. Δεν το βλέπουν ως αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα. 

Γενικώς στον κόσμο δεν βλέπεις να υπάρχει αρνητική στάση. 

Όχι, το αντίθετο. 

 

Και εσωτερική και εξωτερική. των εκπαιδευομένων αναφέρομαι μόνο στα 

προγράμματα. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αξιολογούν και αξιολογούνται. 

Αξιολόγηση εκπαιδευτή, τόσο από εκπαιδευομένους όσο και από τα στελέχη. 

Αξιολόγηση προγράμματος από εκπαιδευομένους και από εκπαιδευτή. 

Αξιολόγηση προγράμματος εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων από το σύμβουλο 

εκπαίδευσης. 

Η εξωτερική από ποιον γίνεται; Από γενική γραμματεία; 

Από ιδιώτη. Από εταιρία συμβούλων. Και μάλιστα τώρα ξεκινά μια 

πρωτοβουλία για να θεσπιστεί ένα σύστημα βελτίωσης της ποιότητας (ISO). 

Κι αυτό σε πιλοτική εφαρμογή. Ήδη έχουμε αποστείλει την αυτοαξιολόγηση 

της εκπαιδευτικής μας μονάδας σε επίπεδο νομού στην Αθήνα. Είναι όλα σε 

εξέλιξη όμως. Τώρα ξεκίνησε αυτό, τα Χριστούγεννα. 
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Οι γνώσεις που παίρνουν σε πρακτικό επίπεδο πιστεύεις ότι έχουν αντίκρισμα; 

Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν το λεγόμενο πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης, 

το οποίο ορίζεται και στο νόμο για τη συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης. 

Τώρα, αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή αν έχει ισχύ, όχι δεν έχει. Δεν ξέρω όμως 

αν θα υπάρξει στο μέλλον. 

 

Κατ’ αρχήν υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης, ένα φύλλο αξιολόγησης το 

οποίο το συμπληρώνει ο εκπαιδευτής στο τέλος και αξιολογεί τον κάθε 

εκπαιδευόμενο συνεκτιμώντας τέσσερις παραμέτρους: φυσική παρουσία, 

επίδοση ατομική, επίδοση σε συλλογικές εργασίες και στο τέλος, ή μάλλον στα 

τελευταία μαθήματα, συμπληρώνουμε κάποιες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και 

βάσει αυτών προσπαθούμε να δούμε τι έχουν κατακτήσει σε επίπεδο γνώσεων, 

στάσεων, δεξιοτήτων. 

 

Τώρα, αν με ρωτάς σε επίπεδο πιο χρηστικό τι γίνεται ναι. Προγράμματα τα 

οποία είχαν ως θεματικό αντικείμενο την ελληνική γλώσσα με πρωτοβουλία 

της ομάδας και του εκπαιδευτή έχουμε πάρει και πιστοποιητικά 

ελληνομάθειας. Κάποιοι με τις 100 ώρες των αγγλικών, γαλλικών ή 

γερμανικών πήγαν και δώσανε το πρώτο επίπεδο αντίστοιχου πιστοποιητικού 

ξένης γλώσσας. 

Υπάρχει διακοπή φοίτησης; 

Το αναμενόμενο. 

Σε τι ποσοστά; 

Νομίζω ότι γύρω στο 25% έχουμε διαρροές. Τώρα, λόγοι. Πού πιστεύω ότι 

οφείλεται αυτό. Κατ’ αρχήν, το συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο πολλές 

φορές λειτουργεί και ανασταλτικά, είναι το γεγονός ότι τα προγράμματά μας 

είναι δωρεάν, το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, με την ευκολία που μπαίνει κάποιος 

με τόση ευκολία αποφασίζει να διακόψει για πολύ προσωπικούς λόγους. 

 

Έχουμε μάθει δυστυχώς σε αυτό. Κάποια στιγμή θα αλλάξει. Ήδη έχει αρχίσει 

και αλλάζει. Έχουμε γίνει και πιο αυστηροί στις επιλογές. 

 

Ακριβώς. Και πλέον βάζουμε ως υποχρεωτική την πρώτη άτυπη συνάντηση, 

προπαρασκευαστική όπως τη λέμε, για να δούμε λίγο το ενδιαφέρον, την 
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προσδοκία από το πρόγραμμα προτού ενταχθεί επισήμως στο τμήμα μάθησης 

κάποιος. Κι αυτό σημαίνει ότι αν δεν παρευρεθεί και δεν ενοχλήσει το ΚΕΕ 

για μας σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται. 

Είναι δηλαδή έλλειψη ενδιαφέροντος. Θα μπορούσε πιστεύεις κάποιος να τους 

φέρει αυτούς πίσω; 

Κάποιοι διακόπτουν για προσωπικούς λόγους. Κάποιοι διακόπτουν γιατί δεν 

τους αρέσει ο εκπαιδευτής. 

Καλά, νομίζω ότι αυτή είναι δικαιολογία. 

Συνεννοούμαι μαζί τους. Και σ’ αυτό παίζει ρόλο και ο ρυθμός μάθησης του 

καθενός. Στα τμήματα π.χ. ξένων γλωσσών, βασικό επίπεδο τώρα αγγλικών, 

γαλλικών, γερμανικών, η πλειοψηφία της ομάδας ανταποκρινόταν πιο εύκολα, 

πιο γρήγορα στην ύλη την οποία έδινε ο εκπαιδευτής. Ε, κάποιοι οι οποίοι δεν 

είχανε... η εύκολη λύση ήταν η παραίτηση. 

 

Ο αριθμός που έχουμε είναι 15 με 20. Αλλά συνήθως καταλήγουμε 13-14 

άτομα είναι ο μέσος όρος μιας ομάδας. Είναι καλά. 

 

Τη δική σου επιστημονική κατάρτιση τη γνωρίζω. Προέρχονται και οι 

υπόλοιποι από την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Ο σύμβουλος είναι φιλόλογος, με μεταπτυχιακό, διδακτορικό και καθηγητής 

του ΕΑΠ. Τα παιδιά της τεχνικής στήριξης είναι ΠΕ. Άλλο νοητικό επίπεδο. 

Υπήρχε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων; 

Θεολόγος και Γεωπόνος. 

Τεχνική στήριξη. 

Γραμματείς. 

Σε ρώτησα και προηγουμένως για επιμόρφωση προσωπικού και εκπαιδευτών. 

Ούτως ή άλλως γίνεται. Μας επιμορφώνουν, κατεβαίνουμε στην Αθήνα, 

έχουμε επιμορφωτικά σεμινάρια, τόσο για το ρόλο μας όσο και για την 

εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο σου είπα θα 

παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτές θα το παρακολουθήσουν και τα στελέχη. 

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται κεντρικά, από κάτω; 

Κεντρικά. 

Απ’ το ΙΔΕΚΕ δηλαδή; 

Απ’ το ΙΔΕΚΕ. 
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Και τα κριτήρια όλα καθορίζονται από το ΙΔΕΚΕ; 

Ναι. 

Από την απόφαση σύστασης φαντάζομαι******* 

Είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει βασικός τίτλος σπουδών. Σίγουρα 

ζητείται ειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, η εμπειρία σε 

αντίστοιχους φορείς, αλλά η κάθε ειδικότητα έχει και αντίστοιχα κριτήρια. Δεν 

είναι τα ίδια κριτήρια για το σύμβουλο και για τον υπεύθυνο.  

Για τους εκπαιδευτές; 

Για τους εκπαιδευτές κοιτάμε εμπειρία, στη ********* εκπαίδευση ένα 

νούμερο. 

 

Δεν υπάρχει περιορισμός βέβαια να προέρχονται από εκπαίδευση ενηλίκων ή 

να έχουν κάποιες ώρες στην εκπαίδευση ενηλίκων, όχι προς το παρόν; 

Συνεκτιμάται. Δεν μπαίνει ως καθοριστικός παράγοντας, ως όρος ή αν δεν 

έχεις προϋπηρεσία στη μη τυπική εκπαίδευση ή στην εκπαίδευση ενηλίκων 

μην υποβάλεις τα χαρτιά σου. 

 

Ζητείται. 

Μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι μια ευρεία προκήρυξη στην 

οποία υποβάλλουν τα χαρτιά τους όλοι όσοι έχουν αντικείμενο διδασκαλίας 

και διδακτική εμπειρία. Τώρα αν εσύ έχεις περισσότερη διδακτική εμπειρία 

από εμένα στο κομμάτι της μη τυπικής εκπαίδευσης καταλαβαίνεις ότι η 

μοριοδότησή σου σαφώς θα είναι ανώτερη από τη δική μου. 

Έχετε επάρκεια εκπαιδευτών, έτσι; 

Δόξα τω Θεώ. Όχι όμως σε όλες τις ειδικότητες. Τώρα έχουμε 

επαναπροκήρυξη σε πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες, όχι ότι δεν έχουμε, αλλά 

για την περίπτωση που έχουμε περισσότερα τμήματα. 

354 εκπαιδευτές έχουμε αυτή τη στιγμή στο ΚΕΕ εν δυνάμει, ή ανενεργούς, να 

στο πω. 

Φαντάζομαι ότι απασχολείστε με συμβάσεις έργου. 

Σύμβαση έργου. 

Όλοι; 

Όλοι. 

Πιστεύεις ότι αν άλλαζε και γινόταν αορίστου χρόνου θα εξυπηρετούσε κάτι; 
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Σαφώς θα εξυπηρετούσε. 

Ερ.: Δηλαδή το ΚΕΕ δεν κλείνει. Συνεχίζει τη λειτουργία του. Δεν είναι ένα 

πρόγραμμα που έχει διάρκεια, είναι δομή. Κι αυτή η δομή θα συνεχίσει να 

υφίσταται. Τώρα με ποια μορφή θα στελεχωθεί ή θα ********* αυτό είναι 

άλλο ζητούμενο. 

Απ.: Ναι, ίσως ακριβώς βλέπουμε και μια μεταβατική περίοδο να δούμε πώς 

θα λειτουργήσει, γι’ αυτό ήταν με συμβάσεις έργου. Ούτως ή άλλως η 

χρηματοδότηση ήταν εξωγενής. 

Τώρα και παραμένει. 60% είναι οι εθνικοί πόροι. 

Ναι, αλλά εν πάσει περιπτώσει θα το συζητήσουμε παρακάτω. 

Ερ.: Υποδομές και περιβάλλον εργασίας. Απ’ ό,τι βλέπω είσαστε 

ικανοποιημένοι. 

Απ.: Ε, δόξα τω Θεώ, πάμε για καλύτερα όμως, στο κέντρο. 

Ερ.: Υπάρχει το καινούριο; 

Απ.: Υπάρχει αυτή η προοπτική. 

Ερ.: Επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες, φαντάζομαι ότι είσαστε 

ούτως ή άλλως... 

Απ.: Δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχουμε 

Ερ.: Ώρες εργασίας; 

Απ.: Ανεξάντλητες. 

Ερ.: Συγκρινόμενες με αμοιβές; 

Απ.: Λοιπόν, εάν δούμε μεμονωμένα το μισθό που έχουμε και τον 

συγκρίνουμε με αυτούς της αγοράς θα λέγαμε ότι είναι ένας ικανοποιητικός 

μισθός χωρίς να είναι... δεν τον λες ούτε μεγάλο ούτε μικρό. Είναι 

ικανοποιητικός. Αλλά για την απόδοση ευθυνών και για τις αρμοδιότητες που 

έχουμε πιστεύω ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί. Και τώρα εδώ θα βάλω και τον 

παράγοντα τμήματα. Δεν μπορεί να έχει το ΚΕΕ Ευρυτανίας με το ΚΕΕ 

Αττικής.... 

Ερ.: Περισσότερο εργασιακό φόρτο... 

Απ.: Τα πάντα. Όταν οι δικοί μας συνάδελφοι τεχνικής στήριξης περνάνε 

2000 αιτήσεις έκαστος τη χρονιά και τα αντίστοιχα ΚΕΕ 200 και 300 αιτήσεις 

ε, καταλαβαίνεις ότι και οι ρυθμοί... 

Ερ.: Το έχετε πει στη ..... αυτό; 

Απ.: Περισσότερο προσωπικό. 
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Ερ.: Ναι, όντως εκεί είναι ακριβώς που έχει περισσότερους 

εκπαιδευομένους, μεγαλύτερη περιφέρεια, περισσότερο προσωπικό. 

Απ.: Δηλαδή υπάρχουν δύο ******** τεχνικής στήριξης; Είναι δυνατόν να 

υπάρχει ένας σύμβουλος, ο οποίος θα πρέπει να καθοδηγεί εκπαιδευτικά έναν 

αριθμό 50-60 ανθρώπων ετησίως και να βλέπει 1200-1500 εκπαιδευόμενους, 

ν’ αφουγκραστεί τις ανάγκες τους, να καταγράψει, να κάνει το portfolio τους, 

είναι δυνατόν; Ρεαλιστικά να το δούμε. Τουλάχιστον δύο σύμβουλοι. 

Ερ.: Μάλιστα. Λοιπόν, ν’ αλλάξουμε άξονα. Μιλάτε για διευκόλυνση 

πρόσβασης, ευκαιρίες ίσες, ενίσχυση των ευκαιριών κλπ., τους τρόπους που το 

επιτυγχάνετε. 

Απ.: Λοιπόν, κατ’ αρχήν τα προγράμματά μας είναι δωρεάν και είναι 

προσβάσιμα σε όλους. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι άνεργοι, αν είναι 

εργαζόμενοι, από ποια χώρα προέρχονται, τίποτα. Αρκεί να είναι ενήλικα 

άτομα, δεκαοκτώ χρονών και πάνω. Έχουν τη δυνατότητα όλοι να υποβάλουν 

αίτηση οποιαδήποτε στιγμή, ανοιχτή διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, 

κανένας φραγμός, κανένα εμπόδιο, πλην το ηλικιακό. Δεκαοκτώ και κάτω πας 

αλλού, δεκαοκτώ και πάνω έρχεσαι στο ΚΕΕ. 

Ερ.: Στοχευμένη δράση για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες; 

Απ.: Λοιπόν, τα προγράμματά μας απευθύνονται σε γενικό πληθυσμό και σε 

ειδικό, σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ενεργές 

ομάδες εγκλείστων, δικαστική φυλακή Διαβατών. Θα μου πεις είναι δυτικά, τι 

σχέση έχεις εσύ και δεν είναι Πολίχνη. Απ’ το παρελθόν είχαμε αναλάβει τη 

δικαστική φυλακή Διαβατών και λόγω εμπειρίας συνεχίζουμε και έχουμε την 

παρέμβαση και πάμε πάρα πολύ καλά εκεί, πιστοποιούμε γνώσεις εγκλείστων, 

απολυτήρια δημοτικού, πιστοποιητικά ελληνομάθειας και τώρα θέλουμε να 

πιστοποιήσουμε τη γνώση υπολογιστών. 

Ερ.: ........φαντάζομαι και μετανάστες. 

Απ.: Οι μετανάστες είναι μια άλλη ομάδα και ένα πρόγραμμα το οποίο 

ξεκίνησε από φέτος να υλοποιείται είναι «Εκπαίδευση και συμβουλευτική 

γονέων παλιννοστούντων, μεταναστών και τσιγγάνων». Έχουμε ένα στα 

Βασιλικά, με Αλβανούς οι οποίοι είναι και γονείς, έχουν δηλαδή και τη 

γονεϊκή ιδιότητα ενεργή. 

Ερ.: Αθίγγανοι καθόλου; 
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Απ.: Έγινε προσέγγιση. Έχουμε μια ομάδα η οποία αναμένει στο ακουστικό 

της στην Περαία με ROM πληθυσμό. Εδώ τώρα το πρόβλημα το οποίο 

ανακύπτει σχετίζεται με την παραχώρηση σχολικών χώρων. Υπάρχει έτσι ένας 

δισταγμός. 

Ερ.: Αυτές οι ομάδες πώς πλησιάζονται, πώς τις προσεγγίζετε; 

Απ.: Επιτόπια έρευνα. 

Ερ.: Υπάρχει η ανάπτυξη σχέσης με κάποιον άνθρωπο κλειδί μέσα σ’ αυτή 

την ομάδα; 

Απ.: Σαφώς. Κατ’ αρχήν βλέπουμε ποιος είναι εκπρόσωπός τους, είτε μέσα 

από δήμο είτε μέσα από συλλόγους και μετά πηγαίνουμε στον καταυλισμό, 

στον οικισμό, εδώ τώρα είναι καταυλισμός. Πέρυσι ήμασταν στο 

Δενδροπόταμο και παρακαλώ κάναμε αγγλικά. Δεν κάναμε ελληνική γλώσσα, 

κάναμε αγγλικά. 

Ερ.: Με την γεωγραφική κάλυψη σε όλο το νομό είστε ικανοποιημένη; Θα 

θέλατε ίσως περισσότερη κάλυψη; 

Απ.: Σαφώς και θα θέλαμε να εντάξουμε και τους δήμους οι οποίοι δεν 

έχουν ενταχθεί, αλλά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 

έχουμε προγράμματα από Μηχανιώνα και φτάνουμε μέχρι και τα Βασιλικά. 

Ερ.: Για τους ανέργους, ή είναι κεφάλαιο που το έχει πάρει κυρίως το *** 

και τα ΚΕΚ; 

Απ.: Προσβασιμότητα δίνεται και σ’ αυτούς. 

Ερ.: Ναι, αν υπάρχει στοχευμένη δράση γι’ αυτούς, αυτό ρωτάω. 

Απ.: Στοχευμένη δράση δεν θα το έλεγα, γιατί αυτό το οποίο παρέχουμε δεν 

είναι κατάρτιση, εκπαίδευση κάνουμε. Τώρα, ποσοστά ανέργων έχουμε, αλλά 

αυτό το οποίο είναι άξιο λόγου η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουμε στα 

προγράμματά μας είναι εργαζόμενοι. Τυχαίο ******* αυτό, δεν είναι 

στοχευμένο. Δεν βγάζουμε εμείς ανακοινώσεις ή δελτία τύπου μόνο για 

ανέργους. Τώρα, αν με ρωτάς αν δίνουμε βαρύτητα, δίνουμε. Δηλαδή, όταν 

έχω ένα πρόγραμμα βασικών αγγλικών ή ένα πρόγραμμα πληροφορικής ή ένα 

πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή καινοτομίας και όλα αυτά, 

σαφώς ο σύμβουλος, ο οποίος προφανώς θα σου δώσει περισσότερες 

πληροφορίες γι’ αυτό, δίνει ένα μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας σ’ αυτές 

τις ομάδες. 
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Ερ.: Ίσως όμως η δράση των ΚΕΚ να είναι καθοριστική σ’ αυτόν τον 

τομέα, γιατί εκεί υπάρχει η επιδότηση συν τοις άλλοις, οπότε ο άνεργος 

προτιμάει, δεν διερευνά το τι γνώσεις θέλω να αποκομίσω αλλά το ότι θα 

επιδοτηθώ κιόλας σ’ αυτό. Ίσως. 

Απ.: Δεν είναι καθοριστικές .............. 

Ερ.: Γιατί περιπτώσεις ανέργων ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον 

ελεύθερο χρόνο τους; 

Απ.: Ξέρουν ότι είναι δωρεάν, ξέρουν ότι δεν χρειάζεται κάρτα ανεργίας, 

είναι διαφορετική η διαδικασία εδώ. 

Ερ.: Είπαμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευομένων είναι περισσότερες. Πώς 

γίνεται η επιλογή; 

Απ.: Κριτήρια μπαίνουν ανάλογα κατ’ αρχήν με το θεματικό αντικείμενο, με 

την περιοχή. Τώρα, δεν μπορείς να επικαλεστείς πολύ-πολύ αυστηρή επιλογή 

σε περιφερειακούς δήμους, όπου ικανοποιούνται, απορροφούνται πιο εύκολα 

οι αιτήσεις π.χ. αγγλικών ή πληροφορικής, του Δήμου Βασιλικών, του Δήμου 

Χορτιάτη απ’ ό,τι γίνεται με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Και σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις είναι πιο στοχευμένη η επιλογή. Και προσπαθούμε να 

σκιαγραφήσουμε ένα προφίλ ομάδας κάθε φορά. 

Ερ.: Ώρες, ημέρες λειτουργίας, όλα αυτά είναι καθορισμένα εκ των 

προτέρων; 

Απ.: Όχι. 

Ερ.: Γίνονται κάποιες συναντήσεις για να υπάρχει ευελιξία, να 

προσαρμόζονται στις ανάγκες τους; 

Απ.: Βασική αρχή μας: Αφήνουμε εκπαιδευτή και ομάδα να 

συνδιαμορφώσει εκπαιδευτικό συμβόλαιο, δηλαδή μέρες και ώρες λειτουργίας. 

Ερ.: Α, πρώτη φορά τον ακούω στην Ελλάδα αυτόν τον όρο: Εκπαιδευτικό 

συμβόλαιο. 

Απ.: Πρέπει να υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος λόγος του τύπου: Δεν έχουμε 

καθόλου εκπαιδευτές, τους έχουμε ήδη απορροφήσει όλους, είμαστε ήδη στο 

μήνα Δεκέμβρη ή Γενάρη και προκειμένου να γίνει το τμήμα μάς δίνει 

διαθεσιμότητα χρονική ο εκπαιδευτής. Αλλά η βασική αρχή, το οποίο το 

έχουμε υιοθετήσει και το εφαρμόζουμε, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη και τα 

δύο χρόνια, είναι ομάδα, εκπαιδευτής, τους αφήνουμε, η πρώτη συνάντηση 

είναι καθοριστική και το συναποφασίζουν. Και έτσι έχουμε και συμμετοχή και 
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ενδιαφέρον συλλογικό, δηλαδή κάνουμε αυτή τη στιγμή αγγλικά στο 

Ιπποκράτειο με τις μαίες, κάνουμε αγγλικά-πληροφορική με συλλόγους 

καθηγητών σε διάφορα σχολεία, όπου οι ίδιοι μας καλούν και μας λένε: 

Θέλουμε να κάνουμε το τάδε πρόγραμμα: «Πολυμέσα» και έχουμε 

διαθεσιμότητα χρονική κάπου Τετάρτη και Παρασκευή. Μπορείτε να μας το 

πραγματοποιήσετε; Διερευνούμε το εκπαιδευτικό μας κομμάτι, διαθεσιμότητα 

των εκπαιδευτών... 

Ερ.: Αυτή ακριβώς είναι η επόμενη ερώτηση. Πώς πιστεύεις ότι 

προσελκύονται οι εκπαιδευόμενοι, παρέχοντας εύρος προγραμμάτων ή 

εναρμονίζοντας τα προγράμματα προς τη ζήτηση; 

Απ.: Καλή ερώτηση αυτή. Κοίτα, παίζει ρόλο η χρονική στιγμή που θα 

κάνουμε την επικοινωνιακή μας καμπάνια, την προώθηση των προγραμμάτων. 

Όταν ξεκινούν τον Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, σε καμία περίπτωση δεν 

οριοθετούμε τις επιλογές. Προωθούνται όλες και ανάλογα καταγράφεται η 

ζήτηση. Τώρα, σε περιοχές όπου υπάρχει μια σχετική ζήτηση και θέλουμε να 

ενισχυθεί για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, εκεί θα μπούμε με πιο 

στοχευμένη πρόθεση. Δηλαδή, έχω ένα ενδιαφέρον για γερμανικά στην 

Πυλαία, το οποίο θέλει τόνωση, θέλει ενίσχυση. Για κάποιο χρονικό διάστημα 

θα βγουν επιμέρους πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Είναι αυτό που με ρώτησες; 

Ερ.: Όχι ακριβώς. Εγώ θέλω να πω ότι το ΚΕΕ πιστεύεις ότι την 

προσέλκυση των εκπαιδευομένων τη βασίζει κυρίως στο μεγάλο εύρος 

προγραμμάτων που καλύπτει ή στο ότι είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο προς 

τη ζήτηση; 

Απ.: Το ίδιο πράγμα είναι αυτό για το οποίο μιλάς. 

Ερ.: Δηλαδή συμβαίνουν και τα δύο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει 

περισσότερη έμφαση στο ένα από τα δύο. 

Απ.: Ναι, ναι, συμβαίνουν και τα δύο ανάλογα με τη στιγμή. 

Ερ.: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα. Πώς δραστηριοποιείστε; 

Απ.: Με πολλούς τρόπους. Κατ’ αρχήν έχουμε σύμμαχο πολύ καλό τις 

μεγάλες μας εφημερίδες του νομού. Ενδεικτικά μπορείς να δείς Μακεδονία, 

Αγγελιοφόρο. Λίγο πριν την έναρξη της σαιζόν το Σεπτέμβριο έχουμε μεγάλο 

αφιέρωμα στη δράση των ΚΕΕ, όπου γίνεται εκεί πλέον η πρόσκληση, η 

έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική περίοδο. Σε τακτά 
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χρονικά διαστήματα φροντίζουμε να δίνουμε πάλι ότι το ΚΕΕ υλοποίησε τόσα 

προγράμματα εκεί κι εκεί, η συμμετοχή είναι αυτή. Εκμεταλλευόμαστε και μας 

δίνεται έτσι η εναλλακτική των περιοδικών και των εφημερίδων και των 

ιστοσελίδων δήμων. Μέσω των πανεπιστημίων. Και το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο τα γραφεία σταδιοδρομίας και καριέρας 

έχουν φιλοξενήσει κατά καιρούς. Ιστοσελίδες όπως ο www.diorismos.gr , 

www.proslipsis.gr  , που είναι έτσι ευρείας κατανάλωσης, θα λέγαμε, 

ιστοσελίδες, επίσης έχουν φιλοξενήσει. Κάποιες συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα 

και σε τηλεοράσεις. Επίσης, μέσα από επιχειρήσεις, μέσα από τα ΚΕΠ, από 

ΟΑΕΔ ανάρτηση αφισών και ανακοινώσεων, και φυσικά υπάρχει κεντρική 

μέριμνα. Υπήρχε φέτος καμπάνια σε επίπεδο διαφημιστικό από την 

τηλεόραση. 

Ήδη τώρα το ΚΕΕ Επανομής συμπράττει εκπαιδευτικά συμμετέχουμε σε 

πρόγραμμα ****** με την εκπαίδευση μεσ’ στις φυλακές, οι εταίροι μας είναι 

η Δανία, η Ρουμανία και το Βέλγιο και ο στόχος μας είναι να ανιχνεύσουμε 

εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να γίνει μια πιο ομαλή μετάβαση, κοινωνική 

επανένταξη δηλαδή, κρατουμένων, αποφυλακισθέντων για την ακρίβεια. 

Ερ.: Εμείς παρέχουμε ένα κορμό προγραμμάτων. Αυτά τα προγράμματα τα 

οποία παρέχουμε ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

κρατουμένων; Μπορούν να τροποποιηθούν, να ενισχυθούν, να συμπληρωθούν; 

Αν έχετε κάποια απορία, επειδή σας βλέπω ότι με κοιτάτε συνέχεια μου λέτε, 

ε; 

Απ.: Μιλάμε τώρα για μεθόδους βασικά μάρκετινγκ. Για προώθηση των 

υπηρεσιών μας. Τα οφέλη που επιφέρουν είναι σαφή. 

Ερ.: ........εκδηλώσεις; 

Απ.: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε τοπικές εκδηλώσεις, δήμους 

συμμετέχουμε παρουσιάζουμε το έργο μας, τη δράση μας. 

Ερ.: Η δημιουργία καλής φήμης φαντάζομαι είναι σημαντικό. 

Απ.: Προσπαθούμε. 

Ερ.: Φαντάζομαι εκπαιδευόμενο το μεταφέρει στο κοινωνικό και 

οικογενειακό του περιβάλλον. Είναι σημαντικό. Προβλήματα; 

Απ.: Στο επίπεδο το επικοινωνιακό; 

Ερ.: Ναι. 

Απ.: Δεν θα το έλεγα, όχι. Αντιθέτως, λειτουργεί θετικά. 
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Ερ.: Μια δική σου εκτίμηση προσωπική, τα σημαντικότερα κίνητρα στην 

προσέγγιση εκπαιδευομένων ποια πιστεύεις ότι είναι; 

Απ.: Γ******** συμμετέχει; 

Ερ.: Ναι. 

Απ.: Είναι υποκειμενική καθαρά. Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και 

αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου και κοινωνική συμμετοχή σε διάφορα 

πράγματα. 

Ερ.: Σωστά. Αυτό από προσωπική ενασχόληση και ρωτώντας διάφορους 

συμμετέχοντες για τα ΚΕΕ έχω καταλήξει σε αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό. 

Η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Ιδιαίτερα για γυναίκες, έχω δίκιο; 

Απ.: Τα ¾ των συμμετεχόντων είναι γυναίκες. Αυτό με στατιστικά στοιχεία. 

Ερ.: Ειδικά στην περιφέρεια ............ 

Απ.: Και στην πόλη. Και στους κεντρικούς δήμους, όχι τόσο στους 

περιφερειακούς. Ο κόσμος νιώθει απομονωμένος, αποξενωμένος. Θέλει να 

βγει έξω, να συναναστρέφεται, ν’ αλλάζει παραστάσεις και η συμμετοχή του 

σε μια τέτοια διαδικασία είναι διττής σημασίας. 

Ερ.: Αυτό έλεγα. Έχει διττά οφέλη. Κοινωνικοποίηση και συν τοις άλλοις 

δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου. 

Απ.: Κι όταν λέμε αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, όχι απαραίτητα 

συμμετέχω σ’ ένα πρόγραμμα θεάτρου, ιστορίας τέχνης, κάνω αγγλικά, αλλά 

για μένα είναι σωστή επένδυση χρόνου. 

Ερ.: ***********απροθυμίας συμμετοχής να πάμε στο αντίθετο; 

Απ.: Οικογενειακοί λόγοι. Οικογενειακά προβλήματα που προκύπτουν, 

έλλειψη χρόνου, γλωσσικά εμπόδια. Η έλλειψη χρόνου συνδέεται με την 

οικογενειακή κατάσταση πολλές φορές. 

Ερ.: Επειδή είναι γυναίκες; 

Απ.: Ναι. Απόσταση, αυτό προσπαθεί να το υπερσκελίσει τουλάχιστον. 

Αυτό δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε, γιατί λειτουργούμε τμήματα σε όλες 

τις περιοχές. Ο δημότης στο δήμο του. 

Ερ.: Σωστά. Και από προηγούμενη εμπειρία από την εκπαίδευση, απ’ ό,τι 

μου είπες, δεν το διαπιστώσατε τουλάχιστον. Υπάρχει προθυμία.... 

Απ.: Προηγουμένως μου ανέφερες κάτι για την πιστοποίηση γνώσεων. 

Αυτό, αποτίμηση ***** και μη τυπικής μάθησης και με ποιους τρόπους 

επιτυγχάνεται. **** οι οποίοι έχουν πάρει πιστοποιητικό μπορούν με αυτό να 
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έχουν μια πολύ σημαντική έκπτωση. Ενδεικτικά αναφέρω: Σ’ ένα φορέα που 

τα εξέταστρα είναι 180 ευρώ συνολικά, με την έκπτωση σε μας θα πάει 110. 

Αρκεί να προσκομίσουμε το πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης. Και 

συνεργασία με το ΕΑΠ προβλέπεται τώρα, το οποίο θα αφορά ίσως μια 

μοριοδότηση στο κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων στην κλήρωση, και μια 

άλλου τύπου συνεργασία 

Ερ.: Μέχρι στιγμής υπάρχει μοριοδότηση; Δε νομίζω, έτσι; Όλοι 

συμμετέχουν επί ίσοις όροις στο ΕΑΠ. Και θα υπάρχει ειδικά γι’ αυτούς που 

έχουν παρακολουθήσει δηλαδή τμήματα, πρώτη φορά θα γίνει 

Απ.: Και γι’ αυτούς που έχουν παρακολουθήσει, αλλά και για το στελεχιακό 

δυναμικό. 

Ερ.: Είναι κάτι το οποίο θα δούμε, κι αυτό καλό, το οποίο έπρεπε να 

συμπληρώσει και το κομμάτι της επιμόρφωσης στελεχών. Λοιπόν, να το 

πιάσουμε από κει που το αφήσαμε. Πιστοποίηση άτυπης και μη τυπικής 

μάθησης. 

Απ.:  Είναι καθαρά πρωτοβουλία των συμμετεχόντων. Εμείς τους 

κατευθύνουμε προς αυτή τη.... 

Ερ.:  Μου είπες ότι πιστοποιείται γνώση των φυλακισμένων για 

παράδειγμα. 

Απ.:  Προετοιμάζουμε δωρεάν τις ομάδες κι από κει και πέρα δίνεται μια 

κατεύθυνση, τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο πιστοποίησης. 

Ερ.:  Μάλιστα. Εσείς απλώς κάνετε τη διεργασία για να πάρουν την 

πιστοποίηση. 

Απ.:  Και τη δωρεάν προετοιμασία. 

Ερ.:  Είσαστε ο διαμεσολαβητής δηλαδή. 

Απ.:  Ακριβώς. 

Ερ.:  Ουσιαστικά τα πιστοποιητικά δεν παρέχουν αυτή τη στιγμή... Θα 

μπορούσαν όμως, αν αλλάξει... 

Απ.:  Μελλοντικά το βλέπουμε. Έχω την αίσθηση ότι προς τα εκεί οδεύει. 

Αλλά είναι ακόμη σε πολύ αρχικό επίπεδο. Αυτό είναι προσωπική εκτίμηση. 

Δεν εκπροσωπώ το φορέα. 

Ερ.:  Σαφώς, το καταλαβαίνω. Επαγγελματικός προσανατολισμός στη 

συμβουλευτική. Υπάρχει σύμβουλος; 
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Απ.:  Σύμβουλος εκπαίδευσης. Η συμβουλευτική αφορά μόνο στην 

κατεύθυνση ποια προγράμματα θα μπορούσαν ν’ ανταποκριθούν στις 

ανάγκες... 

Ερ.:  Υπάρχει δηλαδή αποκλειστικά, έτσι; Σύμβουλος εκπαίδευσης και 

μόνο, τίποτα άλλο. Οι συναντήσεις γίνονται εδώ πέρα, στα γραφεία; 

Απ.:  Με τους εκπαιδευομένους; 

Ερ.:  Του συμβούλου. 

Απ.:  Ο ίδιος πηγαίνει. 

Ερ.:  Δεν το κατάλαβα αυτό. 

Απ.:  Δηλαδή, έχουμε αιτήσεις π.χ. αγγλικών στο Πανόραμα. Ο σύμβουλος 

έχει συνάντηση με τα μέλη, τους υποψήφιους εκπαιδευομένους και μετά μαζί 

με τον εκπαιδευτή έχουν μια διαγνωστική διαδικασία και για να ενταχθούν και 

για να συνεχίσουν αργότερα. Δεν έρχονται εδώ οι εκπαιδευόμενοι. Αυτοί που 

θέλουν να έρχονται εδώ και συζητούν μαζί του, αλλά από κει και πέρα ο ίδιος 

προσεγγίζει και τους βλέπει βέβαια ομαδικά. Εξατομικευμένη παρέμβαση 

γίνεται μόνο στην περίπτωση που έχουμε διά βίου προγράμματα, τα μεγάλα, τα 

250άρια. Τώρα την περασμένη εβδομάδα ολοκλήρωσε συνεντεύξεις για να 

εντάξει άτομα έχοντας συμπληρώσει ένα πολύ συγκεκριμένο φύλλο 

καταγραφής γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για να εντάξει άτομα στα 

προγράμματα της πληροφορικής και της οικονομίας στην Ελλάδα. Εκεί είδε 

πολλούς. Εκεί είδε 100 υποψήφιους για να καταλήξει σε 20. Και σ’ αυτή τη 

διαδικασία συμμετείχαν και οι εκπαιδευτές μας. 

Ερ.: .............. 

Απ.: Διαμεσολάβηση ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζομένους για να 

υπάρξει.. Ερ.: Δεν μπαίνουμε σ’ αυτή τη διαδικασία επίσημα, ανεπίσημα ναι. 

Αλλά, έτσι συστηματικά στοχευμένη δεν σας αφορά. 

 

Απ.: Δεν είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο.... 

Ερ.: Ούτε των εκπαιδευόμενων φαντάζομαι, γιατί μου είπες δεν είναι αυτό 

το προφίλ τους. 

Απ.: Δεν έρχονται εδώ πιστεύοντας ότι θα βρουν δουλειά. Αναπτύσσουν 

δεξιότητες και..... 

Ερ.: Μπορείς να μου περιγράψεις ********* οι αποφάσεις. Δηλαδή 

προέρχονται όλες κεντρικά από την Αθήνα  
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Απ.: Εξαρτάται. Αποφάσεις σε επίπεδο; 

Ερ.: Γενικά λειτουργίας, οργάνωσης 

Απ.: Κοίτα να δεις. Εκείνα τα προβλήματα τα οποία αφορούν το ΚΕΕ σε πιο 

τοπικό επίπεδο τα διαχειριζόμαστε εμείς εδώ τοπικά. Αν για κάτι πρέπει να 

ληφθεί κεντρική μέριμνα και απόφαση, το αίτημα προωθείται στην Αθήνα. 

Ερ.: Η ερώτηση είναι κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση πρωτοβουλιών με τη 

δραστηριότητα της περιοχής, κοινωνική επαγγελματική, οικονομική. Δηλαδή 

αν είστε ευέλικτοι στη λήψη αποφάσεων μπορεί …. 

Απ.: Οικονομικά όχι, δεν είμαστε. Ο οικονομικός διαχειριστής είναι στην 

Αθήνα και για οποιαδήποτε αγορά υποβάλλουμε αίτημα στην Αθήνα, χωρίς 

ωστόσο να γνωρίζουμε την επιλεξιμότητα των δαπανών και το ποσό το οποίο 

μπορούμε να διαχειριστούμε ανά περίπτωση. 

Ερ.: Δεν είναι ………. 

Απ.: Σαφώς και είναι. Το έχουμε εντοπίσει πάρα πολύ έντονα αυτό το θέμα. 

Όταν δεν ξέρω τι ποσό έχω να διαχειριστώ, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα. 

Είμαστε με ένα τηλέφωνο στο χέρι κάθε φορά. Θέλω να πάρω 10 μολύβια. 

Θέλω να πάρω βασιλόπιτες για τη φυλακή. Θέλω να πάρω, μου χάλασε το 

φωτοτυπικό. 

Ερ.: Εάν σου πω να επιλέξεις τοπική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή σε ποιον 

από τους δύο άξονες νομίζεις ότι συνεισφέρει περισσότερο η δράση του 

κέντρου; Κατ’ αρχήν πιστεύεις ότι συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη; 

Απ.: Σαφέστατα. Και στην κοινωνική συνοχή. 

Ερ.: Ανάπτυξη συνεργασιών κυρίως με ποιους; 

Απ.: Τοπική Αυτοδιοίκηση, ομάδες πολιτών, συλλόγους. 

Ερ.: Και τα κριτήρια με τα οποία επιλέξατε αυτές τις ομάδες για να 

συνεργάζεστε κυρίως; 

Απ.: Δεν είναι δική μας επιλογή. 

Ερ.: Έρχεται δηλαδή κεντρικά; 

Απ.: Έρχεται κεντρικά. Το μνημόνιο συνεργασίας ήρθε από ********* 

Ερ.: Φαντάζομαι ότι είναι κυρίως οριζόντιες συνεργασίες, δηλαδή καλύπτει 

τόπο και κοινότητα δεν σας ενδιαφέρει δηλαδή να αναπτύξετε τη συνεργασία 

και με κάποιο άλλο κέντρο, στην Κρήτη για παράδειγμα; Αυτό που σας 

ενδιαφέρει ****** ιδιωτικές επιχειρήσεις ακόμα; 
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Απ.: Δεν μας έχει τύχει, αλλά είμαστε ανοιχτοί. Δεν ξέρω σε τι πλαίσιο θα 

μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Μπορεί να τύχει μια επιχείρηση να υποβάλει 

αίτημα να επιμορφώσει τους εργαζομένους στα βασικά γερμανικά. Και θα 

μπορούσαμε να το καλύψουμε. 

Ερ.: Δεν υπάρχει προς το παρόν συνεργασία; 

Απ.: Μόνο με δημόσιες υπηρεσίες έχουμε, έτυχε να έχουμε. 

Ερ.: Κύρια συνεισφορά των συνεργασιών; 

Απ.: Τι εννοείς; 

Ερ.: Στην εξεύρεση χώρων, προσέλκυση συμμετεχόντων, αντιστοίχιση για 

****** κοινωνικών προγραμμάτων στήριξη τοπικών πολιτικών για την 

κοινωνική συνοχή ίσως; 

Απ.: Κρατάω το τελευταίο που μου είπες. 

Ερ.: Σύγκρουση συμφερόντων; 

Απ.: Όχι, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο. Ακόμη και στις περιπτώσεις των 

δήμων που τα ίδια προγράμματα προωθούνται από τις δημοτικές επιχειρήσεις, 

παρόλα αυτά είμαι ανοιχτή κι αυτό το οποίο 

Ερ.: Σας συνεπικουρεί δηλαδή **; 

Απ.: Καλύτερα να απορροφηθούν όλοι μας οι δημότες παρά να έχουμε 

παραπονεμένους και ανένταχτους 

Ερ.: Γιατί προς το παρόν η περυσινή συνεργασία σας ακριβώς είναι με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αν τώρα παρακάτω περάσει σε άλλο επίπεδο… 

Υπάρχει συνεργασία με το ******* εκπαιδευτικό σύστημα. 

Απ.: Ναι, σαφώς. Έχουμε προγράμματα που προετοιμάζουμε για 

απολυτήριο δημοτικού. Απ’ ό,τι έμαθα σε συνεργασία και με την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση για διαδικασίες με το ΣΔΕ φυσικά. Τώρα τριτοβάθμια, 

απασχολούμε φοιτητές για πρακτική άσκηση. Είναι κι αυτό μια μορφή 

συνεργασίας. Απ’ το τμήμα μας, οπότε μπορείς να το βάλεις και αυτό. 

Ερ.: Δραστηριότητες για ανάπτυξη δικτύων; 

Απ.: Αυτά ούτως ή άλλως τα αποκαλούμε δίκτυα. 

Ερ.: Έχετε δίκιο, σωστά. 

Απ.: Είμαστε περιφερειακός κόμβος, ο οποίος συνδέεται  

Ερ.: Σε εθνικό επίπεδο. Διακρατικό υπάρχει; 

Απ.: Υπάρχει, αυτό το πρόγραμμα, με το οποίο εμείς συνδεόμαστε ούτως ή 

άλλως. 
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Ερ.: Χρηματοδότηση είναι ίδια, σαφώς 

Απ.: 75-25 

Ερ.: Επίσης έχεις επισημάνει ήδη ότι γίνεται κεντρικά η διαχείριση και δε 

γνωρίζεις σε ποια βάση γίνεται η χρηματοδότηση των κέντρων. 

Απ.: Το τεχνικό δελτίο συντάσσεται από την Αθήνα. Η κεντρική υπηρεσία, 

η ομάδα έργου είναι στην Αθήνα. 

Ερ.: Αυξητική τάση στη χρηματοδότηση; 

Απ.: Ναι, ναι, υπάρχει. 

Ερ.: Τη θεωρείς επαρκή; 

Απ.: Καλά πάμε. Έχουν αυξηθεί τα προγράμματα, ο αριθμός των 

πιστωμένων προγραμμάτων. 

Ερ.: Ωραία. Τώρα αν σου ζητήσω να μου επισημάνεις αρνητικές επιπτώσεις 

από την εξωγενή χρηματοδότηση για τη λειτουργία του κέντρου; Δηλαδή να 

σου αναφέρω παραδείγματα, ανελαστικότητα στη διοίκηση και λειτουργία, 

επιβολή ξένων            προγραμμάτων, προγραμμάτων ξένων προς τις ανάγκες 

της τοπικής κοινότητας, προσπάθεια ταχείας απορρόφησης των πόρων η οποία 

οδηγεί σε προχειρότητα και αναποτελεσματικότητα. Ισχύουν τα τρία που είπα; 

Απ.: Ισχύουν. 

Ερ.: Είχατε απόδοση ******** από τη στιγμή που είναι εξωγενής. Αυτό 

πιστεύεις ότι  βοηθά τη διασφάλιση της ποιότητας; 

Απ.: Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά με το νέο πλαίσιο το οποίο προωθεί η Γενική 

Γραμματεία πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Γιατί πολλές φορές ο ποσοτικός 

δείκτης με τον ποιοτικό δείκτη δεν συμβαδίζουν. Κι είναι αυτό που λέγαμε. 

Ένας σύμβουλος δεν μπορεί να παρακολουθήσει 114 τμήματα σε μια 

εκπαιδευτική περίοδο, το οποίο συνεπάγεται χιλιάδες εκπαιδευόμενους και 

δεκάδες εκπαιδευτές. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, διότι πρέπει 

να ξεσκαλώσουμε από το δείκτη συμμετοχής σε προγράμματα μη τυπικής 

εκπαίδευσης. 

Ερ.: ****** σε διακρατικό επίπεδο το δίκτυο; 

Απ.: Ήδη συμμετέχουμε, συμπράττουμε εκπαιδευτικά με άλλες χώρες στο 

κομμάτι εκπαίδευσης φυλακών. 

Ερ.: Α, μόνο σε αυτό. Ωραία, να συνεχίσουμε στη χρηματοδότηση. 

Απ.: Και κρατικό ******* μέσα από το ΙΚΥ. 
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Ερ.: Το να απευθυνθείτε στην αγορά για ανεύρεση πόρων, δεν το κάνετε 

τώρα ούτε υπάρχει υπό σκέψη; 

Απ.: Έχουμε απευθύνει αιτήματα διάθεσης υπολογιστών μόνο, έτσι μικρή 

πτυχή, για να εξοπλίσουμε εργαστήρια πληροφορικής φυλακών. 

Ερ.: Εμένα η ερώτησή μου αφορά κυρίως στο θέμα ότι τώρα είναι στην 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Άντε να υπάρξει και 4ο ΚΠΣ. 

Απ.: Εθνικοί πόροι, αυτή είναι η σκέψη. 

Ερ.: Δηλαδή θέλετε να γίνετε δημοσίου δικαίου; 

Απ.: Θα γίνει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα στερέψει η ευρωπαϊκή 

πηγή. 

Ερ.: Μήπως θα μπορούσε ακριβώς να οδηγήσει μόνο με πόρους, είτε της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, να δείτε κι εσείς έξω για συμπράξεις με άλλους 

κοινωνικούς εταίρους; 

Απ.: Αυτή ήταν η εναλλακτική. Το να γίνει δημοσίου δικαίου και να είναι 

εθνικοί πόροι είναι η μία κατεύθυνση. 

Ερ.: Θα μπορούσε όμως να υπάρξει και αυτή η εναλλακτική. 

Απ.: Θα μπορούσε. Αυτή τη στιγμή όμως δεν το σκεφτόμαστε. Δεν είμαστε 

σε θέση. 

(ΜΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ) 

Απ.: Το συζητήσαμε και το ********. Εμείς αυτό το θέλουμε. Ενδεικτικό. 

Ερ.: Με χαμηλό ποσό σαφώς. 

10 ευρώ συμμετοχή. 

Ερ.: Ναι, για ν’ αποκτήσει απλά τη δέσμευση. 

Απ.: Έτσι ακριβώς. 

Ερ.: Και δεν το θέλεις εσύ **** κοινωνικό χαρακτήρα φυσικά. Κάτι τόσο 

μικρό. Πιστεύεις ότι θα μειωθεί η συμμετοχή; 

Απ.: Δε νομίζω. 

Ερ.: Αν σου πω να μου ονομάσεις την πιο σημαντική συνεισφορά της 

εκπαίδευσης που προσφέρει το κέντρο, δηλαδή ατομικές ανάγκες και 

φιλοδοξίες, ηθική ανάπτυξη.. 

Απ.: Όλα αυτά μαζί. Πριν σου είπα κάτι. Ποιο είναι το συγκριτικό 

πλεονέκτημα, το οποίο λειτουργεί και ανασταλτικά, το ότι είναι δωρεάν και 

είναι προσβάσιμα σε όλους. 

…………………………………………………………………………… 
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Ερ.: Λοιπόν, μια που είσαι και απόφοιτη του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής να σου θέσω την ερώτηση «Πώς πιστεύεις ότι 

συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ****** 

(ΜΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΖΙ) 

Απ.: Εγώ θα σου απαντήσω διαφορετικά. Έχει αρχίσει πλέον και 

εδραιώνεται η ανάγκη για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση. 

Ερ.: ******** κατώτερου γνωστικού επιπέδου.  

Απ.: Ενεργοί πολίτες. 

Ερ.: ******** αξιολόγηση. Διαμορφωτική και τελική φαντάζομαι συν τοις 

άλλοις. 

Απ.: Τελική έχω εγώ. Διαμορφωτική δεν …………. … του προγράμματος. 

Ερ.: Και τα στατιστικά φαντάζομαι που προκύπτουν χρησιμοποιούνται 

φαντάζομαι λογικά στην προσαρμογή των δράσεων κλπ 

Απ.: Ναι, ναι. 

Ερ.: …………….. 

Απ.: Σε τι επίπεδο; 

Ερ.: Των εκπαιδευομένων. 

Απ.: Αυτοί που συνεχίζουν ναι. Μόνο αυτοί που συνεχίζουν ********* 

Ερ.: ………………Δεν το σκέφτεστε ούτε το έχετε υπό σκέψη. 

Απ.: Εμείς έχουμε προτείνει. Τώρα είναι καθαρά θέμα ομάδας έργου και 

****  

Ερ.: …………Περισσότερο προσωπικό κάποιος θα πρέπει να κάνει αυτή τη 

δουλειά. Σαφώς θα πρέπει να απασχολήσετε κι άλλο προσωπικό. 

Ερ.: Μετά το πέρας του προγράμματος, ποια νομίζεις ότι είναι η κύρια 

αλλαγή που έχεις παρατηρήσει στους συμμετέχοντες, με όσους τέλος πάντως 

έχεις επαφή. 

Απ.: Αλλαγή σε τι επίπεδο; 

Ερ.: Σε επίπεδο δεξιοτήτων, σε επίπεδο κοινωνικής θέσης, προσωπική 

ολοκλήρωση, ανεξαρτησία, *** πιο δραστήριοι. Είναι υποκειμενική η 

ερώτηση. 

Απ.: Όλα αυτά τα συναντούμε. 

Απ.: Αυτοί οι οποίοι εντάσσονται και συνεχίζουν ένα πρόγραμμα είναι 

συνειδητοποιημένοι. Θέλουν να πετύχουν κάτι μέσα από ένα πρόγραμμα. 

Ερ.: Πλεονεκτήματα και αδυναμίες του κέντρου; 
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Απ.: Προσβασιμότητα. Πολλές κατηγορίες, μεγάλη γκάμα δηλαδή, 

προγραμμάτων. Συνεργασία με την πλειοψηφία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

δωρεάν για όλους. Αδυναμίες. Αυτή την εποχή ήδη έχουμε πει η κεντρική έδρα 

είναι ένα ζητούμενο. 

Ερ.: Αλλά το οποίο θα αλλάξει τουλάχιστον. 

Απ.: Μάλλον θα αλλάξει. Είμαστε αισιόδοξοι γι’ αυτό. 
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