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Πρόλογος 

 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Δια 

Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» στην κατεύθυνση «Δια Βίου Μάθηση» του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με θέμα «Δευτεροβάθμια και Μετα-δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση Ενηλίκων σε Ελλάδα και Σουηδία». Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να αναδείξει πτυχές 

της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού και του σουηδικού κράτους που εφαρμόζονται στο 

πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) Ενηλίκων. 

Στη σύγχρονη κοινωνία συντελούνται αλλαγές σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, 

τεχνολογικό επίπεδο που δημιουργούν μία σειρά προκλήσεων. Υπό το πρίσμα αυτών των 

αλλαγών, η ΕΕΚ Ενηλίκων καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της. Στο πλαίσιο αυτό κάθε 

χώρα καλείται να αναπτύξει με βάση τις αρχές και τις προτεραιότητές της τη δική της 

εκπαιδευτική πολιτική σχετικά με την ΕΕΚ Ενηλίκων προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις. Επομένως τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, υπάρχουν ομοιότητες ή διαφορές 

μεταξύ των εκάστοτε εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών ΕΕΚ Ενηλίκων; 

Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα το οποίο καλείται να διερευνήσει η παρούσα εργασία. 

Οι δύο χώρες που θα μελετηθούν πάνω στο πεδίο της ΕΕΚ Ενηλίκων με συγκριτικό τρόπο είναι 

η Ελλάδα και η Σουηδία. Η έρευνα μάλιστα επικεντρώνεται σε δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, τη 

δευτεροβάθμια και τη μετα-δευτεροβάθμια οι οποίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμμετοχής. Για την υλοποίηση της έρευνας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

συμπληρωματικά μόνο για την Ελλάδα συνέντευξη με τη συμβολή δέκα εκπαιδευτών και 

εκπαιδευτριών σε δομές ΕΕΚ Ενηλίκων της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να 

καταγραφούν οι απόψεις τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη 

συγκριτική προσέγγιση των δύο χωρών και τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τον τρόπο που 

θα μπορούσε η ΕΕΚ Ενηλίκων να συμβάλλει θετικά στην αποτελεσματική ένταξη ή επανένταξη 

στη σύγχρονη αγορά εργασίας. 
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Περίληψη 

 
Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται από μία σειρά προκλήσεων. Οι ραγδαίες εξελίξεις που 

συντελούνται στον οικονομικό και τεχνολογικό τομέα επηρεάζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, ο 

οποίος προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός και ικανός να ανταπεξέλθει στις ταχύτατες 

αλλαγές της κοινωνίας καλείται να αναβαθμίζει και να ανανεώνει διαρκώς τις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις, τα προσόντα και τις δεξιότητές του. Μέσα σε αυτήν τη διαρκώς εξελισσόμενη και 

ανταγωνιστική κοινωνία, εφόδια όπως η οργανωτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία 

του τρόπου σκέψης και δράσης για την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη, καθίστανται 

απαραίτητα για κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, καταγωγής και ηλικίας. 

Η ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) και ειδικότερα της ΕΕΚ Ενηλίκων αποτελεί 

το κλειδί για την επιτυχή ανταπόκριση στις νέες προσδοκίες. Το γεγονός αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα χώρες που αφουγκράστηκαν έγκαιρα την ανάγκη της κοινωνίας για συνεχή 

αναβάθμιση προσόντων του πληθυσμού τους και δημιούργησαν ένα ισχυρό σύστημα ΕΕΚ 

Ενηλίκων με υψηλά ποσοστά συμμετοχής και ορθές πρακτικές, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, να 

αποτελούν ισχυρό παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο και να λαμβάνουν όλο και 

μεγαλύτερη προσοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επιδιώκει να μελετήσει 

το πεδίο της ΕΕΚ Ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί μία προσπάθεια ανάλυσης και σύγκρισης 

των συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων της Ελλάδας και της Σουηδίας, που παρέχουν δευτεροβάθμια 

και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον επιδιώκει μέσω της επιλογής της ποιοτικής 

μεθόδου για την Ελλάδα και της βιβλιογραφικής μελέτης για τη Σουηδία να διερευνήσει τον ρόλο 

και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων για την ενήλικη μάθηση και στη συνέχεια να 

προβάλει ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση του συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα, 

καθώς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας προέκυψαν δυσλειτουργίες που συνδέονται με 

την ιδιαιτερότητα του/της ενήλικα/ης εκπαιδευομένου/ης και τον ρόλο του/της εκπαιδευτή/τριας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, απασχόληση, εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, Ελλάδα, 

Σουηδία 



11  

Abstract 

 
Contemporary society is characterized by a series of challenges. The rapid advances in the 

economic and technological sector affect the modern human who needs to continuously upgrade 

and renew his existing knowledge, skills and qualifications in order to remain competitive and 

capable of coping with the rapid changes in society. Within this constantly evolving and 

competitive society, traits like organization, adaptable and flexible thinking and action are essential 

for every person regardless of gender, race, background and age for his/her individual and social 

development. 

The development of Lifelong Learning and in particular Vocational Education and Training 

(VET) for adults, is the key to successfully meeting new expectations of society. This results in 

the fact that countries that have early correspond to the need of society to continuously upgrade 

their population's qualifications and have created a strong VET system for adults with high 

participation rates and good practices, such as the Nordic countries, consist a powerful example 

for the rest world and receive more and more attention. 

In this context, this master research study seeks to study the field of VET for adults. More 

specifically, it is an effort to analyze and compare VET system for adults in Greece and Sweden, 

providing in the levels of basic and upper-secondary education. In addition, through qualitative 

method for Greece and bibliographic study for Sweden, this study tries to explore the role and 

perceptions of adult educators on adult learning and then to put forward suggestions for improving 

the VET system for adults in Greece, because according to outcomes of current study malfunctions 

related to peculiarity of adult learner and role of adult educator were found. 

 

 

 

 
Key words: Vocational education and training, adult education, basic education, upper- 

secondary education, employment, adult educators, Greece, Sweden. 
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Εισαγωγή 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

έχει ως αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών. Ο λόγος 

που συμβαίνει αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαρκείς τεχνολογικές εξελίξεις και ο παγκόσμιος 

οικονομικός ανταγωνισμός που λαμβάνουν χώρα στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό 

και εργασιακό περιβάλλον έχουν τροποποιήσει τον χάρτη των ζητούμενων δεξιοτήτων, με 

αποτέλεσμα να απαιτείται εργατικό δυναμικό υψηλού επιπέδου, με ευρύ φάσμα τεχνικών, 

επαγγελματικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο η γνώση φαίνεται να 

αναδεικνύεται ως σημαντικό προσόν για τον άνθρωπο. Η σύγχρονη κοινωνία, η «κοινωνία της 

γνώσης», απαιτεί ολοκληρωμένους πολίτες, άτομα δηλαδή ικανά να εμπλουτίζουν διαρκώς τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές τους προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, 

ακόμη και σε περιπτώσεις που διαθέτουν ήδη εξειδικευμένες γνώσεις ή προχωρημένο σύνολο 

δεξιοτήτων σε έναν επιστημονικό τομέα (Ιακωβίδης, 2003). 

Αυτή η ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση οριζόντων των ατόμων αποτυπώνεται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, σύμφωνα με 

το οποίο η ΕΕΚ Ενηλίκων μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση των 

ατόμων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας εξασφαλίζοντας ανάπτυξη των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων και συμβάλλοντας στην οικονομική ανταγωνιστικότητα και τη μείωση της ανεργίας 

(CEDEFOP, 2017b). Όπως υποστηρίζουν πρόσφατες έρευνες η βελτίωση της πρώιμης εισόδου 

των ατόμων στην αγορά εργασίας μέσω της ΕΕΚ Ενηλίκων μπορεί να επιφέρει μακροχρόνια 

οικονομική ανταγωνιστικότητα, περισσότερες πιθανότητες απασχόλησης σε θέσεις εργασίας 

αντίστοιχες των δεξιοτήτων των ατόμων και καλύτερους μισθούς κατά τη μεταγενέστερη 

επαγγελματική ζωή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα κοινωνική ένταξη (Gregg, 2001). Είναι φανερό 

ότι τα οφέλη που προσφέρει η ΕΕΚ Ενηλίκων αφορούν όλους τους εμπλεκόμενούς της: για 

τους/τις εκπαιδευομένους/ες αποτελεί μία ευκαιρία απόκτησης εθνικά αναγνωρισμένων 

προσόντων για όσους δεν έχουν κλίση στις ακαδημαϊκές σπουδές και επιθυμούν να ακολουθήσουν 

μία επαγγελματική καριέρα που θα τους προσφέρει οικονομική ανταμοιβή μετά τη μακροχρόνια 

σχολική τους σταδιοδρομία, για τους εργοδότες είναι ένας τρόπος να έρθουν σε επαφή με νέους 

ανθρώπους που θα τους προσφέρουν καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις στην επιχείρησή τους και 

θα βελτιώσουν παράλληλα την παραγωγικότητα της επιχείρησης με ένα νέο, υψηλά εξειδικευμένο 
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εργατικό δυναμικό και τέλος για την κοινωνία είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν σημαντικά 

κοινωνικά προβλήματα όπως η ανεργία μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικής δράσης. 

Με όλα τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι ο ρόλος της ΕΕΚ Ενηλίκων στην αναβάθμιση 

της ποιότητας της αγοράς εργασίας είναι σημαντικός. Ωστόσο το βασικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η ΕΕ σχετίζεται με την απουσία επαρκών προγραμμάτων ΕΕΚ Ενηλίκων σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι δύο. Ο πρώτος λόγος συνδέεται με την 

εσωτερική σύγκρουση την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις στα πλαίσια 

ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αφενός οι κυβερνήσεις χρειάζεται να μειώσουν τα 

δημοσιονομικά τους ελλείματα προκειμένου να αποφεύγουν τον κίνδυνο της υπερχρέωσης την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης και αφετέρου χρειάζεται να προωθήσουν την ΕΕΚ Ενηλίκων 

προκειμένου να αναβαθμίσουν τον ανθρώπινο κεφάλαιο και να μετριάσουν την ανεργία. Σύμφωνα 

με έρευνα που διενέργησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) οι 

περισσότερες κυβερνήσεις δήλωσαν πως η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τον κεντρικό 

προϋπολογισμό για την εκπαίδευση (Damme & Karkkainen, 2011). Συγκεκριμένα για την ΕΕΚ, 

παρόλο που η ζήτηση αυξήθηκε ως επακόλουθο της κρίσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, η 

χρηματοδότηση σε μερικές χώρες όπως η Ελλάδα μειώθηκε, ενώ σε άλλες όπως η Σουηδία 

αυξήθηκε (Damme & Karkkainen, 2011). 

Διάγραμμα 1. Πίνακας αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στους κεντρικούς 
προϋπολογισμούς για την ΕΕΚ στις χώρες του ΟΟΣΑ μεταξύ 2007 και 2010 

 

 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Χώρες ΟΟΣΑ Προϋπολογισμός 2007-2010 Μπορεί να αποδοθεί στην 

κρίση 

Βέλγιο ↑ /↓ Υ 

Δανία ↑ Y 

Ελλάδα ↓ Y 

Ιρλανδία ↑ /↓ Υ 

Ισπανία ↑ N 

Ολλανδία ↑ Υ 

Ουγγαρία ↑ /↓ Υ↓ 

Πολωνία ↑ N 
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Σλοβενία ↓ Υ 

Σουηδία ↑ Y 

Φιλανδία ↑ Y 

↑ = Ξεκάθαρα αυξήθηκε.- ↓ = Ξεκάθαρα μειώθηκε. -↑ /↓ = Και τα δύο αυξήθηκε και 

μειώθηκε. − Y = Ναι. − Y↓ = Ναι, αλλά μόνο η μείωση. − N = Όχι. 

Πηγή: Damme, D.V. & Karkkainen Κ. (2011), OECD Education today Crisis Survey 2010: The Impact 

of the Economic Recession and Fiscal Crisis on Education in OECD Countries, OECD Education 

Working Papers no. 56, Paris 

Όπως αποδεικνύεται από το διάγραμμα, τα αυξημένα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα 

επηρέασαν αρνητικά την ΕΕΚ, δυσχεραίνοντας τη λειτουργία της. Οι αλλαγές που επέφερε η 

μείωση των δημόσιων δαπανών για την ΕΕΚ Ενηλίκων δημιουργούν πλήθος προβλημάτων σε 

διάφορους τομείς της. Οργανωτικές αλλαγές με καταργήσεις εκπαιδευτικών μονάδων ή 

ειδικοτήτων, θεσμικές αλλαγές με ελλείψεις στους υλικοτεχνικούς πόρους, υπηρεσιακές 

μεταβολές των εκπαιδευτών με μειώσεις μισθών και προσλήψεων και τέλος αλλαγές στη 

συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους με μείωση των προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης 

αποτελούν μερικά παραδείγματα. Η πτώση της ποιότητας της ΕΕΚ έχει ως αποτέλεσμα τη 

μειωμένη ελκυστικότητά της (CEDEFOP, 2014a). Στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη χαμηλή 

απήχηση της ΕΕΚ το ελληνικό κράτος με μία σειρά νόμων, υπουργικών αποφάσεων και 

προεδρικών διαταγμάτων, με πιο πρόσφατο το νόμο 4186/2013 που αφορά την αναδιάρθρωση της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσπαθεί να αναδείξει τη συμβολή της ΕΕΚ στην κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη (CEDEFOP, 2014a). 

Αντιθέτως η Σουηδία, όπως διαφαίνεται στο διάγραμμα 1, ανταποκρίθηκε ταχέως στην 

οικονομική κρίση και διαπιστώνεται ότι κρατά χαμηλά τα ποσοστά ανεργίας, εισάγοντας κατά 

συχνά διαστήματα πρωτοβουλίες και μέτρα. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσφατη πρόταση της 

σουηδικής κυβέρνησης για το έτος 2018 που αφορά την πρόσθετη χρηματοδότηση στην ΕΕΚ 

Ενηλίκων με 31 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας και τη διερεύνηση της 

επιλογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ΕΕΚ Ενηλίκων (Eurydice, 2018). Γενικότερα το 

σουηδικό κράτος προωθεί την ΕΕΚ με πολυάριθμες μορφές χρηματοοικονομικής πολιτικής. 

Παραδείγματα τέτοιας πολιτικής είναι η φοίτηση χωρίς δίδακτρα για τους/τις εκπαιδευομένους/ες, 

η παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για τους εργοδότες που απασχολούν εκπαιδευόμενους της 
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ΕΕΚ και οι συμπληρωματικές κρατικές επιδοτήσεις για ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΕΚ, από τη 

δημοτική εκπαίδευση ενηλίκων μέχρι την ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση (Eurydice, 2018). 

Εκτός από τον τρόπο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην ΕΕΚ, 

η ποικιλομορφία που παρουσιάζουν οι πολιτικές ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες συνδέεται επίσης 

με την απουσία επαρκών προγραμμάτων ΕΕΚ Ενηλίκων σε όλη την ΕΕ. Παρά τις γενικές κοινές 

κατευθύνσεις της ΕΕ σχετικά με τη μάθηση και την απασχόληση, οι πολιτικές της ΕΕΚ 

προσαρμόζονται κάθε φορά στο εκάστοτε εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Έτσι υπάρχουν χώρες που 

διαθέτουν υψηλής ποιότητας συστήματα ΕΕΚ Ενηλίκων με ισχυρά θεσμικά θεμέλια που 

προάγουν τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και χώρες που διαθέτουν χαμηλής ποιότητας 

συστήματα ΕΕΚ Ενηλίκων με χαλαρά θεμέλια συνεργασίας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας 

(Thelen, 2004). Η Σουηδία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα υψηλής ποιότητας 

συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων, γεγονός που αποδεικνύεται από τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής που 

καταγράφει, την αποτελεσματικότητα και την αναπροσαρμογή του συστήματος στις εκάστοτε 

κοινωνικοοικονομικές ανάγκες (Nilsson, 2008). Αντιθέτως, η Ελλάδα παρά τις προσπάθειες που 

καταβάλλει να διαγνώσει έγκαιρα τις τάσεις με τις οποίες διαμορφώνονται οι ανάγκες της αγοράς 

εργασίας ώστε να τις αξιοποιήσει ως βάση στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν φαίνεται 

να καταφέρνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της οικονομίας 

(CEDEFOP, 2014a). Επομένως παρατηρείται μία ποικιλομορφία πολιτικών ΕΕΚ Ενηλίκων στην 

ΕΕ. 

Εξαιτίας αυτού του ποικιλόμορφου πλαισίου προσφέρεται η δυνατότητα στους 

υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής να βελτιώσουν την ποιότητα του εθνικού τους 

συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων. Να στραφούν δηλαδή σε χώρες που παρουσιάζουν επιτυχημένα 

συστήματα ΕΕΚ Ενηλίκων, να τα μελετήσουν, να συγκρίνουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν 

και να παραδειγματιστούν από αυτά. Άλλωστε σύμφωνα με τον Ragin «η σκέψη χωρίς σύγκριση 

είναι αδιανόητη» (Ragin, 1987, p. 1). Σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται και η παρούσα 

εργασία, η οποία έχει ως κύριο άξονα μελέτης την ΕΕΚ Ενηλίκων. Ειδικότερα η συγκεκριμένη 

εργασία έχει ως βασικό σκοπό τη συγκριτική θεώρηση των συστημάτων ΕΕΚ της Ελλάδας και 

της Σουηδίας, εξετάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των δομών δευτεροβάθμιας και μετα- 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάδειξη των κυριότερων πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων που παρουσιάζει κάθε εθνικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων. Επιμέρους στόχος αυτής 
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της συγκριτικής μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων εκπαιδευτών σχετικά με 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η ΕΕΚ Ενηλίκων και τέλος η 

ανάδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο πλήθος 

φορέων όπως η ΕΕ προωθούν πολιτικές που αναδεικνύουν τη ζωτική συμβολή της ΕΕΚ Ενηλίκων 

στην οικονομική ανάπτυξη, τη διατήρηση της δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή. Το 

Συμβούλιο της ΕΕ ανάμεσα στη συνολική ατζέντα της «Ευρώπη 2020» αναφέρει πολλά οράματα 

για την ΕΕΚ μέχρι το 2020, μεταξύ των οποίων είναι η υψηλή ποιότητα στην αρχική ΕΕΚ (ΑΕΕΚ) 

και τα ευέλικτα συστήματα ΕΕΚ που χαρακτηρίζονται από εύκολη πρόσβαση και σύνδεση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων με την αγορά εργασίας (Council of the European Union, 2011). 

Επίσης o Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον 

Πολιτισμό (ΟΗΕ) ανάμεσα στους «Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» επισημαίνει ως 4ο στόχο 

τη σημασία της ΔΒΜ και κατ’ επέκταση της ΕΕΚ ως κινητήριο μοχλό για έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, παρέχοντας ευκαιρίες για ΔΒΜ μέχρι το 2030 (UNESCO, 2017). 

Δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τυχαίο ότι μετά από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες πολλά κράτη 

μέλη της ΕΕ έδωσαν έμφαση στην ΕΕΚ Ενηλίκων και προσπάθησαν να την ενισχύσουν στη χώρα 

τους με την προοπτική ότι με την επένδυση στη γνώση η ΕΕ θα μπορέσει να αποτελέσει 

ανταγωνιστικότερη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο (Hix, 2005). 

Το πλήθος όλων αυτών των πολιτικών προβάλλει την ΕΕΚ Ενηλίκων ως ένα κυρίαρχο και 

επίκαιρο θέμα εκπαιδευτικής πολιτικής σε διεθνή διάσταση (Hodgson, 2000). Παρόλα αυτά 

εντοπίζονται σημαντικά κενά στην ερευνητική δραστηριότητα καθώς οι περισσότερες έρευνες της 

ΕΕΚ Ενηλίκων εστιάζουν την προσοχή τους στην κατάρτιση των ενηλίκων και παραμερίζεται η 

διερεύνηση των αντιλήψεων άλλων καθοριστικών παραγόντων της, όπως οι εκπαιδευτές/τριες 

ενηλίκων (Lattke & Jütte, 2015). Συνεπώς η συγκεκριμένη έρευνα επιδιώκει να ρίξει φως σε αυτή 

τη μερικώς διερευνημένη πτυχή της ΕΕΚ Ενηλίκων και μάλιστα σε μία εποχή που η ανεργία λόγω 

της οικονομικής κρίσης βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα μελέτη 

ειδικεύεται στη διεξοδική σύγκριση συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων δύο ευρωπαϊκών χωρών, της 

Ελλάδας και της Σουηδίας, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

χαρακτηρίζουν κάθε σύστημα. Παράλληλα επιδιώκει να καταγράψει τις στάσεις και τις απόψεις 

των Ελλήνων εκπαιδευτών ΕΕΚ Ενηλίκων σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης ΕΕΚ 
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Ενηλίκων, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη σπουδαιότητα της μελέτης η οποία δύναται να 

εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία προέκυψαν μετά από βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και πάνω στα οποία βασίστηκε η παρούσα έρευνα αφορούν την αναγκαιότητα της 

ΕΕΚ Ενηλίκων, τη λειτουργία των δομών δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας ΕΕΚ 

Ενηλίκων σε Ελλάδα και Σουηδία, τη σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες και την ερμηνεία της 

ενήλικης μάθησης από την οπτική των Ελλήνων εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη της λειτουργίας της δευτεροβάθμιας και μετα- 

δευτεροβάθμιας ΕΕΚ Ενηλίκων σε Ελλάδα και Σουηδία. Για την διεξαγωγή της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος, χάρη στην ευελιξία του τρόπου υλοποίησής της. Για την 

οργάνωση της έρευνας μάλιστα θεωρήθηκε κατάλληλος ο συνδυασμός δύο εργαλείων ποιοτικής 

έρευνας: η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η συνέντευξη. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει 

σκοπό την ανάλυση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα και 

στη Σουηδία ενώ η συνέντευξη επιδιώκει την ερμηνεία και την κατανόηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτών ενηλίκων για τις προκλήσεις που βιώνει η ΕΕΚ Ενηλίκων στην ελληνική κοινωνία 

και την αξιολόγηση ενδεχόμενων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Ωστόσο λόγω περιορισμού των μεταβλητών του χώρου, του χρόνου και της γλώσσας που 

υπάρχουν για την περίπτωση της Σουηδίας το κομμάτι της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε μόνο 

για την περίπτωση της Ελλάδας. 

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας είναι η εξής: 

 
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο, με τις εννοιολογικές και 

θεωρητικές προσεγγίσεις. Επιχειρείται μία εννοιολογική διασαφήνιση των όρων ΔΒΜ, 

Εκπαίδευση Ενηλίκων και ΕΕΚ. Εξετάζεται επίσης ο ρόλος της ΕΕΚ Ενηλίκων στο σύγχρονο 

οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο και παρουσιάζεται η θεωρία της κοινωνικής επιτάχυνσης του 

Χάρτμουτ Ρόζα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε η 

εργασία και συγκριμένα ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα, η μεθοδολογία, η δειγματοληψία, η 

εγκυρότητα, η αξιοπιστία καθώς επίσης και οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων των δύο υπό μελέτη 

χωρών, της Ελλάδας και της Σουηδίας, επιχειρώντας την κατανόηση των ομοιοτήτων και των 

διαφορών τους μέσω από μία συγκριτική αποτίμηση. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στις δομές που παρέχουν ΕΕΚ 

Ενηλίκων στην Ελλάδα στη δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα όσον 

αφορά το θεσμικό πλαίσιο, το προφίλ των εκπαιδευομένων, τη φιλοσοφία, το πρόγραμμα 

σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας, το προφίλ των εκπαιδευτών και τη συνεργασία με την αγορά 

εργασίας. 

Με βάση τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά ανάλυσης στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται η 

προσέγγιση των δομών που παρέχουν ΕΕΚ Ενηλίκων στη Σουηδία σε δευτεροβάθμιο και μετα- 

δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται, αναλύονται και κατόπιν ερμηνεύονται τα ερευνητικά 

ευρήματα που αναδύθηκαν από τις συνεντεύξεις των Ελλήνων εκπαιδευτών ενηλίκων σε δομές 

της δευτεροβάθμιας ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με το έβδομο κεφάλαιο, όπου επιχειρείται μία κριτική 

συζήτηση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με το 

σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων των δύο χωρών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις 

 
1.1 Εισαγωγή 

Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης του όρου ΕΕΚ Ενηλίκων, 

θεωρείται χρήσιμο να γίνει αναφορά στην κλασσική τυπολογία των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Οι τρεις βασικές κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν οι διαδικασίες μάθησης 

είναι: η τυπική εκπαίδευση που περιλαμβάνει το ιεραρχικά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα από 

την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η μη τυπική εκπαίδευση στην οποία 

εμπεριέχεται κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα που υλοποιείται εκτός του 

καθιερωμένου εκπαιδευτικού συστήματος και η άτυπη εκπαίδευση με τη μορφή της δια βίου 

διαδικασίας κατά την οποία το άτομα αποκτά γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες μέσα από τις 

καθημερινές εμπειρίες και την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον (Coombs & Amhed, 1974). 

1.2 Εννοιολογική Διασαφήνιση Βασικών Όρων 

Βέβαια ο όρος της ΔΒΜ που αναφέρεται στους Coombs και Amhed δεν παραμένει αναλλοίωτος 

με το πέρασμα των χρόνων, μεταβάλλεται ανάλογα με τα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα της κάθε 

εποχής (Καραβάκου, 2011α). Έτσι στην εποχή της κοινωνίας της γνώσης η έννοια της ΔΒΜ έχει 

επικρατήσει να αναφέρεται ως ένα εκπαιδευτικό συνεχές που εστιάζει και στους τρεις τύπους της 

εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφέρει ως ΔΒΜ 

«δραστηριότητες μάθησης που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, με στόχο τη 

βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων για την προσωπική, πολιτική, 

κοινωνική και/ή επαγγελματική προοπτική» (Commission of the European Communities, 2000, p. 

9). Αυτός ο ορισμός υποδηλώνει ότι η ανθρώπινη μάθηση δεν είναι απλώς μία γνωστική 

δραστηριότητα που στοχεύει στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη των επιστημών αλλά αφορά κάθε 

διάσταση ανθρώπινης ύπαρξης (Καραβάκου, 2011β). Για το λόγο αυτό πέρα από τις μαθησιακές 

ανάγκες των ανθρώπων που επεκτείνονται δια βίου θα πρέπει ταυτόχρονα να αναπτύσσονται κι οι 

προϋποθέσεις της ανθρώπινης μάθησης όπως για παράδειγμα η κριτική σκέψη, η λογική κι οι 

ανθρώπινες αξίες, δυνατότητες που δύναται να βοηθήσουν το άτομο να καταστεί ολοκληρωμένος 

πολίτης (Καραβάκου, 2011α). Ως φυσικό επακόλουθο η ικανότητα μάθησης σαν συνιστώσα της 

ΔΒΜ μπορεί να θεωρηθεί μία ικανότητα «κλειδί» για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

ατόμου και τη συμμετοχή του στην κοινωνική και πολιτιστική σφαίρα (European Commission, 

2007). Με τον τρόπο αυτό η ΔΒΜ αναδεικνύεται ως διευρυμένος όρος, ένα κράμα σχολικής 
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γνώσης και ηθικής παιδείας που συνιστά παράγοντας προόδου και κοινωνικής ευημερίας 

(Κυρίτσης, 2011). 

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι περισσότερο οριοθετημένος όρος. Σύμφωνα με τον ορισμό 

του ΟΟΣΑ, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά «οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή 

πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο 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 πλέον δεν είναι η εκπαίδευση. Η σφαίρα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων επομένως καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές 

και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό» (Rogers, 1999, 

p. 55). Κατά τον ορισμό αυτό, η Εκπαίδευση Ενηλίκων φαίνεται να παραπέμπει στην τυπική και 

μη τυπική εκπαίδευση, εξαιρώντας την άτυπη με βάση την τυπολογία των Coombs και Amhed, 

θέτοντας το κριτήριο απόστασης από την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όχι το 

κριτήριο της ενηλικιότητας. Από την άλλη πλευρά ο ορισμός του ΟΗΕ για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων αφορά «εκπαιδευτικές διαδικασίες με τη βοήθεια των οποίων άτομα που θεωρούνται 

από την κοινωνία στην οποία ανήκουν ενήλικα βελτιώνουν την τεχνική ή επαγγελματική τους 

κατάρτιση, αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους 

προκειμένου να ολοκληρώσουν ένα επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης ή να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες σε ένα νέο τομέα ή να ανανεώσουν ή να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις 

τους σε ένα συγκεκριμένο τομέα» (UNESCO, 2016). Ο ορισμός του ΟΗΕ όπως και ο ορισμός του 

ΟΟΣΑ δεν περιλαμβάνει την άτυπη εκπαίδευση αλλά σε αντίθεση με αυτόν θέτει σαφέστερα το 

κριτήριο της ενηλικιότητας, την οποία ορίζει σε συνάρτηση με την εκάστοτε κοινωνία. 

Ο όρος ΕΕΚ επιχειρεί να συνδέσει τις δύο προηγούμενες έννοιες. Κατά τη διάρκεια των 

ετών, έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί για την ΕΕΚ, επομένως η προσπάθεια να βρεθεί ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός της ΕΕΚ δημιουργεί δυσκολίες. Σύμφωνα με το Moodiee (2002), όλοι 

οι υπάρχοντες ορισμοί μπορούν να αναλυθούν σε τέσσερις διαστάσεις: επιστημολογική, 

ιεραρχική, τελεολογική και ρεαλιστική (Moodie, 2002). Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει σωστός ή 

λάθος ορισμός της ΕΕΚ, αλλά ο ορισμός που αποδίδεται κάθε φορά εξαρτάται από την προοπτική 

που θέλει να δώσει μεγαλύτερη σημασία το άτομο. Ένας ορισμός της ΕΕΚ, σύμφωνα με τη 

φιλοσοφία του πραγματισμού, προσεγγίστηκε από τον ΟΗΕ, ο οποίος χρησιμοποιείται ως 
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αποδεκτός από τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς. Ο όρος της ΕΕΚ αναφέρεται στην 

«επαγγελματική εκπαίδευση που αποσκοπεί στην απόκτηση ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και γνώσεων στους διάφορους τομείς της ζωής, οικονομικούς και κοινωνικούς» 

(UNESCO, 2001, p. 1). Ο ορισμός του ΟΗΕ φαίνεται να αποδίδει έμφαση στην προετοιμασία ή 

την ανέλιξη των ατόμων για συγκεκριμένες επαγγελματικές θέσεις, προσφέροντάς τους πρακτικές 

δεξιότητες και εμπειρία. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ο βασικός διαχωρισμός της ΕΕΚ μεταξύ 

αρχικής ΕΕΚ (ΑΕΕΚ) και συνεχιζόμενης (ΣΕΕΚ). Αφενός με τον όρο ΑΕΕΚ υποδηλώνεται η 

«εκπαίδευση ή κατάρτιση για την απόκτηση βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

που πραγματοποιείται στις αρχικές δομές εκπαιδευτικού συστήματος, συνήθως πριν από την 

είσοδο στην αγορά εργασίας, στα πλαίσια ανάπτυξης της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής» 

(CEDEFOP, 2014c, p. 117). Αφετέρου ο όρος ΣΕΕΚ αναφέρεται στην «εκπαίδευση ή κατάρτιση 

που ακολουθεί την αρχική εκπαίδευση ή την ένταξη στην αγορά εργασίας και στοχεύει να 

βοηθήσει τα άτομα προκειμένου να βελτιώσουν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους, αποκτώντας νέες δεξιότητες ώστε να αλλάξουν επαγγελματική πορεία ή να 

επανεκπαιδευτούν στην ίδια και να συνεχίσουν την προσωπική ή επαγγελματική τους ανάπτυξη» 

(CEDEFOP, 2014c, p.51). Και στους δύο ορισμούς γίνεται αντιληπτή η επισήμανση της 

ανθρωποκεντρικής και κοινωνικοκεντρικής διάστασης της ΕΕΚ. Έτσι πέρα από τις πρακτικές 

δεξιότητες στην ΕΕΚ αναγκαία κρίνεται κι η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

όπως είναι η κριτική σκέψη κι η επίλυση προβλημάτων (Βεργίδης, 2011). Άλλωστε απώτερος 

σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ευελιξία του ατόμου να αναβαθμίζει δια βίου τις δεξιότητές του 

ώστε να ενεργεί με κριτική σκέψη στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες (Καραβάκου, 2011α). 

Όσον αφορά την παρούσα μελέτη το αντικείμενο μελέτης είναι η ΕΕΚ Ενηλίκων. Για το 

λόγο αυτό η κυρίαρχη έννοια της ΕΕΚ οριοθετείται με βάση το κριτήριο της ενηλικιότητας, άτομα 

δηλαδή ηλικίας 19 ετών και άνω, περιλαμβάνοντας την ΑΕΕΚ και τη ΣΕΕΚ (CEDEFOP, 2009a). 

Μάλιστα οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες επικεντρώνεται αφορούν τις βαθμίδες 

δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων άμεσης συνάφειας με την επαγγελματική σφαίρα. 

1.3 Το Σύγχρονο Οικονομικό και Κοινωνικό Πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης Ενηλίκων 

Το σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από μεταβάσεις. Πρόκειται για 

μία εποχή προκλήσεων που περιλαμβάνουν πλήθος τομέων από την οικονομία μέχρι την κοινωνία 
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(Eichengreen & O'Rourke, 2009). Έτσι παρά την οικονομική και κοινωνική πρόοδο σε παγκόσμιο 

επίπεδο, προβλήματα όπως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και οι κοινωνικές ανισότητες, 

εξακολουθούν να αποτελούν προκλήσεις για τις περισσότερες χώρες. Ειδικότερα η ανεργία 

αποτελεί σημαντική πηγή ανησυχίας στην ΕΕ. Όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία, το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ έχει αυξηθεί σε αντίθεση με άλλες περιοχές του κόσμου. Συγκεκριμένα 

όπως διαφαίνεται στο διάγραμμα 2, το ποσοστό ανεργίας είναι 6.7% για την ΕΕ και 8.1% για το 

σύνολο της Ευρωπαϊκής περιοχής (Eurostat, 2018). Το διάγραμμα 2 ωστόσο καθιστά ξεκάθαρο 

ότι επικρατεί ποικιλομορφία ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Μερικές χώρες όπως η Ελλάδα 

(19.0%), η Ισπανία (14.9%) και η Ιταλία (10.1%) αντιμετωπίζουν πιο έντονα το πρόβλημα της 

ανεργίας ενώ άλλες χώρες όπως η Τσεχία (2.3%), η Ιρλανδία (2.6%) και η Γερμανία (3.4%) 

παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας (Eurostat, 2018). 

Διάγραμμα 2. Ποσοστά εποχιακής ανεργίας στην Ευρώπη Σεπτέμβριος 2018 (%) 

 

Πηγή: Eurostat (2018). Unemployment rates, seasonally adjusted, September 2018 (%) Eurostat. 

Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 

Η κατάσταση αυτή πιθανόν θα μπορούσε να αποδοθεί σε δύο λόγους. Ο πρώτος αφορά τις 

μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης. Οι οικονομίες των χωρών αυτών αδυνατούν να παρέχουν θέσεις εργασίας 

για όλους με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανεργία. Επομένως όσοι διαθέτουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες και ικανότητες έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Ο 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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δεύτερος λόγος που επιτάχυνε την αύξηση της ανεργίας συνδέεται στενά με τον πρώτο και αφορά 

τις δεξιότητες των ανθρώπων, οι οποίες παρουσιάζουν αναντιστοιχίες ή θεωρούνται ανεπαρκείς 

σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης το 40% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη ανέφερε 

δυσκολίες στην πρόσληψη επαρκώς εξειδικευμένου προσωπικού (CEDEFOP, 2014b). Σε 

μεταγενέστερη έρευνα το Ινστιτούτο Στατιστικής Αρχής του ΟΗΕ εκτίμησε ότι 757 εκατομμύρια 

ενήλικες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν διέθεταν βασικές ικανότητες γραμματισμού με 

αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένες ευκαιρίες εισόδου σε περαιτέρω εκπαίδευση ή στην αγορά 

εργασίας (UIS, 2015). Επίσης τα δεδομένα του ΟΟΣΑ αποδεικνύουν ότι 15.6% νέων ηλικίας 20- 

24 ετών και 13.4% ατόμων ηλικίας 15-29 ετών δεν απασχολείται σε κάποια θέση εργασίας ούτε 

παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (OECD, 2018). Αυτές οι τάσεις 

αποτελούν πραγματικότητα στη σύγχρονη εποχή. Επομένως η έλλειψη δεξιοτήτων, η 

αναντιστοιχία δεξιοτήτων, τα μη ικανοποιητικά προσόντα και οι ανεπαρκείς δεξιότητες για τις 

απαιτήσεις της αγοράς επιδεινώνουν τα ποσοστά ανεργίας. 

Σε αυτήν την έντονη περίοδο κρίσης της παγκόσμιας οικονομίας η προσοχή στρέφεται στο 

εργατικό δυναμικό και στην εκπαίδευσή του. Άλλωστε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

των Ηνωμένων Εθνών «οι άνθρωποι είναι ο πραγματικός πλούτος ενός έθνους» (UNDP, 1990 in 

Marshall, 2014, p. 100). Ως εκ τούτου, όλες οι κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα οι ευάλωτες όπως 

νέοι άνεργοι, ενήλικες και μετανάστες χρειάζεται να καλλιεργούν ικανότητες και δεξιότητες που 

θα τους βοηθήσουν να ακολουθήσουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας και να διατηρήσουν ενεργή 

την επαγγελματική τους ιδιότητα. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις 

επαγγελματικές ανάγκες φαίνεται να αποτελεί επίκεντρο διαλόγου για τη διεθνή πολιτική, καθώς 

παρατηρείται μία στροφή από την παραγωγή στην κοινωνία της μάθησης. Η αγορά εργασίας 

έπαψε να βασίζεται σε υλικά αγαθά και πόρους και επικεντρώνεται σε δεξιότητες υπηρεσιών, 

γεγονός που ενισχύει τη σημασία της κατάρτισης για την απόκτηση μίας επιθυμητής θέσης 

εργασίας (CEDEFOP, 2013). Οι εργαζόμενοι καλούνται να έχουν ικανότητες με το χαρακτήρα 

της επένδυσης προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της ταχείας 

οικονομικής αναδιάρθρωσης (Κουτίδου, 2014). Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των απαιτούμενων 

δεξιοτήτων προσανατολίζονται κι οι διεθνείς οργανισμοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 

σχετική ανακοίνωση με τίτλο «Επανεξέταση της εκπαίδευσης: Επένδυση στις δεξιότητες για 

καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (European Commission, 2012) ενώ ο ΟΟΣΑ 
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αναφέρεται στις νέες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της 

απασχόλησης ως το νέο «νόμισμα» του 21ου αιώνα (OECD, 2013). 

Όλες αυτές οι πολιτικές αναγνωρίζουν τη σημασία της ΕΕΚ Ενηλίκων και την καθιστούν 

πιο επίκαιρη από ποτέ. Η ΕΕΚ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως λύση στο πρόβλημα 

αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που συχνά θεωρείται πηγή του υψηλού βαθμού ανεργίας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες (Almeida et al., 2012). Αυτό υποδηλώνει η προσοχή που αποδίδεται στο 

συγκεκριμένο πεδίο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Διαρκώς αναδύονται 

εκπαιδευτικές πολιτικές σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της 

ΕΕΚ Ενηλίκων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ενδεικτικό παράδειγμα σε διεθνές 

πλαίσιο αποτελεί η δέσμευση της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη με τίτλο «Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: Η ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 

2030». Στην ατζέντα αυτή μεταξύ των 17 στόχων περιλαμβάνεται ο 4ος στόχος για βιώσιμη 

ανάπτυξη ο οποίος υποστηρίζει την ισότιμη, χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση η οποία 

προωθεί ευκαιρίες ΔΒΜ για όλους (United Nations, 2015). Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο στη διάρκεια 

της δεκαετίας 2000-10 υπογράφηκαν δύο σημαντικές συμφωνίες, η Στρατηγική της Λισαβόνας 

και η Διαδικασία της Κοπεγχάγης, οι οποίες έθεσαν την εκπαίδευση ως βασική προϋπόθεση για 

την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω του βασικότερου πόρου της, του 

ανθρώπινου κεφαλαίου (Κουτίδου, 2014). Η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή διάσταση της ΕΕΚ 

εμπεριέχεται στην ατζέντα της ΕΕ για την ΕΕΚ έως το 2030. Η ατζέντα αυτή έθεσε πολλά οράματα 

για την ΕΕΚ μέχρι το 2030, ανάμεσα στα οποία επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση όλων των 

κοινωνικών ομάδων σε κάθε βαθμίδα της ΕΕΚ συμπεριλαμβάνοντας άτομα από ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, άνδρες και γυναίκες, νέους και ενήλικες (Council of Europe, 2018). 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέλος αξίζει να αναφερθεί η πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε 

αποκλειστικά για την προώθηση της ΕΕΚ. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 

της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), το οποίο ίδρυσε η ΕΕ το 1975 σύμφωνα με τον 

κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 337/75. Ο οργανισμός αυτός υποστηρίζει την 

προσπάθεια της ΕΕ να διερευνήσει το πεδίο ΕΕΚ και να διαμορφώσει το πλαίσιο που θα την 

περιγράφει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια. Ειδικότερα στις αρμοδιότητές τους 

περιλαμβάνονται ο εντοπισμός των αναγκών της αγοράς σε δεξιότητες και προσόντα, η ανάπτυξη 

πολιτικών ΕΕΚ με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ΕΕΚ και την ομαλότερη μετάβαση 
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από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας (CEDEFOP, 2011). Παράλληλα ο ρόλος του 

συγκεκριμένου οργανισμού επεκτείνεται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την έρευνα και 

την πρακτική της ΕΕΚ στην ΕΕ, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στο ευρύτερο δίκτυο 

ευρωπαϊκής πολιτικής και υποστηρίζοντας την προσπάθεια της ΕΕ για ανάπτυξη (CEDEFOP, 

2013). 

1.4 Η Θεωρία της Κοινωνικής Επιτάχυνσης στη Μετα-νεωτερικότητα 

Μία κριτική ανάλυση του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου πραγματοποιείται από τον 

Γερμανό κοινωνιολόγο Χάρτμουτ Ρόζα, ο οποίος έχει αναπτύξει μία θεωρία για το παράδοξο 

επιτάχυνσης του χρόνου στις σημερινές ανθρώπινες κοινωνίες. Ο Ρόζα διακρίνει τρεις 

αλληλένδετες μορφές επιτάχυνσης στο ρυθμό της σύγχρονης κοινωνικής ζωής: την τεχνολογική 

επιτάχυνση που είναι εμφανής στις μεταφορές, στην επικοινωνία και στην παραγωγή, την 

επιτάχυνση της κοινωνικής αλλαγής η οποία αντανακλάται στις αλλαγές των κοινωνικών σχέσεων 

και δομών και τέλος την επιτάχυνση του ρυθμού ζωής που συμβαίνει με την αύξηση των 

δραστηριοτήτων που καλείται να πραγματοποιήσει το άτομο ανά ώρα (Rosa, 2013, p.9). 

Οι αυξανόμενοι ρυθμοί αλλαγής που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία με τις ραγδαίες 

εξελίξεις στην τεχνολογία, την πολιτική και την οικονομία οδηγούν σε επιτάχυνση. Επιτάχυνση η 

οποία σύμφωνα με την ορθή λογική θα έπρεπε να εξασφαλίζει την προοπτική εξοικονόμησης 

χρόνου κι ως τέτοια υπόσχεση προόδου και αυτονομίας υιοθετήθηκε από τις δυτικές κοινωνίες. 

Ωστόσο σύμφωνα με τον Ρόζα η επιτάχυνση κατέληξε να λειτουργεί εντελώς διαφορετικά, 

συρρικνώνοντας το χρόνο (Rosa, 2013, p. 26). Όπως επισημαίνει ο Ρόζα η επιτάχυνση οδηγεί στην 

έλλειψη χρόνου, διότι αν και μειώνει τη διάρκεια των διαδικαστικών ενεργειών καταλήγει να 

πολλαπλασιάζει τον αριθμό τους, καθώς υπάρχει ένας συνεχής κατακλυσμός από κεφάλαια, 

αγαθά, ιδέες που αναδύονται από παντού. Αυτή η συνεχής ροή δεν συμβαίνει διαδοχικά αλλά 

ταυτόχρονα και με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα τον αποσυγχρονισμό του ατόμου και τη 

ρευστότητα του τρόπου κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης (Rosa, 2013, p. 114). 

Ρευστότητα που επηρεάζει όλους τους τομείς, ατομικούς και κοινωνικούς, από το ρυθμό ζωής 

μέχρι την εκπαίδευση και το εργασιακό περιβάλλον, δημιουργώντας μία ασφυκτική επιτάχυνση 

από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει (Rosa, 2013, p. 174). Σε ατομικό επίπεδο, το άτομο 

δεν έχει χρόνο να αναστοχαστεί και να αναλάβει πρωτοβουλίες ενώ σε συλλογικό επίπεδο οι 

πολιτικές κοινωνίες χάνουν τον έλεγχο οργάνωσης των διάφορων θεσμών της κοινωνικής ζωής. 
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Η τρέχουσα κρίση στην ΕΕ αποτελεί τρανταχτή απόδειξη της ριζικής μεταμόρφωσης του 

χρόνου. Οι πολιτικές ενέργειες επικεντρώνονται περισσότερο στην άμεση προσαρμογή στη νέα 

κατάσταση με σκοπό να αποφύγουν τα χειρότερα και λιγότερο στη δημιουργία μίας καλύτερης 

κοινωνίας. Με άλλα λόγια η κοινωνία λόγω της ανάγκης επιτάχυνσης τοποθετείται σε μία 

εφήμερη κατάσταση κάτω από ωραιοποιημένες ταμπέλες των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως για 

παράδειγμα αειφορία ή ΔΒΜ. Επικρατεί μία μη στατική πολιτική που δεν προλαβαίνει να 

αφομοιώσει και να αναμορφώσει το σχέδιό της εξαιτίας της εκθετικής ταχύτητας με την οποία 

εκδηλώνονται οι αλλαγές (Rosa, 2013, p. 229). Για αυτό το λόγο προτείνονται κοινές πολιτικές 

αποφάσεις από την ΕΕ καθώς οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία λόγω της μεγάλης 

ετερογένειας των ευρωπαϊκών χωρών θα ήταν χρονοβόρα. 

Ένας τομέας που βρίσκεται υπό πίεση προκειμένου να συμβαδίσει με τις αλλαγές που 

προκαλούν η οικονομική και τεχνολογική επιτάχυνση είναι κι η εκπαίδευση (Rosa, 2013, p. 190). 

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της συγκυρίας της οικονομικής κρίσης και της αύξησης της 

ανεργίας, η ΕΕΚ Ενηλίκων μπορεί να αναδειχθεί ως κρίσιμος παράγοντας αύξησης της 

απασχόλησης και διευκόλυνσης της επαγγελματικής κινητικότητας. Έτσι η ΕΕΚ Ενηλίκων 

προωθείται εντατικά προκειμένου τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις αλλαγές και να 

προσαρμόσουν τα προσόντα του εργατικού τους δυναμικού στις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας, 

διαφορετικά τα άτομα κινδυνεύουν να οδηγηθούν στην πρόωρη αποχώρηση από τον χώρο 

εργασίας και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Λόγω της επιτάχυνσης οι συμβατικές επαγγελματικές 

ακολουθίες καταρρίπτονται και η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση φαίνεται να 

συνιστά επιτακτική ανάγκη. Στη σύγχρονη μετα-νεωτερική κοινωνία καμία δεδομένη εκπαίδευση 

δεν μπορεί να οδηγήσει πλέον αναγκαστικά σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα (Rosa, 2013, p. 232). 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Richard Sennett, σήμερα ένας άνθρωπος με δύο χρόνια 

εκπαίδευσης στο κολλέγιο υπολογίζει ότι θα αλλάξει 11 φορές εργασιακές θέσεις και θα 

επανακαταρτιστεί 3 φορές μέσα σε 40 χρόνια εργασίας (Sennett, 1998, in Rosa, 2013, p. 112). 
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Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της Έρευνας 

 
2.1 Σκοπός και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Από την ανασκόπηση της σχετικής ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας προκύπτει 

ότι παρόλο που η ΕΕ έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την ΕΕΚ Ενηλίκων δεν υπάρχει 

αντίστοιχο ερευνητικό ενδιαφέρον στη συγκριτική προσέγγιση του συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων 

της Ελλάδας με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Για το λόγο αυτό η παρούσα εργασία 

αναπτύσσεται γύρω από τον προβληματισμό του τρόπου με τον οποίο η Ελλάδα προσεγγίζει το 

σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων. Με τον τρόπο αυτό δύναται να εξαχθούν συμπεράσματα που θα 

βοηθήσουν στην επισήμανση των αδυναμιών του ελληνικού συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων και στην 

αναθεώρησή του με σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. 

Η μελέτη περίπτωσης που επιλέχθηκε να συγκριθεί σε επίπεδο συστημάτων ΕΕΚ 

Ενηλίκων με την Ελλάδα είναι η Σουηδία. Η επιλογή της χώρας δεν είναι τυχαία, καθώς οι 

Σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα η Σουηδία σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών 

αποτελούν αποδεδειγμένα χώρες πρότυπα στην κατασκευή συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων 

(Γουγουλάκης, 2012). Το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στην ανάδειξη των 

βασικότερων ομοιοτήτων και διαφορών που παρουσιάζει κάθε εθνικό σύστημα, εξετάζοντας δύο 

βαθμίδες εκπαίδευσης, τη δευτεροβάθμια και τη μετα-δευτεροβάθμια, οι οποίες συγκεντρώνουν 

και το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας επιμερίζεται σε 

επιμέρους στόχους οι οποίοι διατυπώνονται υπό μορφή των ακόλουθων ερευνητικών 

ερωτημάτων: 

1) Ποια είναι η αναγκαιότητα της ΕΕΚ Ενηλίκων; 

 
2) Πώς λειτουργούν οι δομές δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας ΕΕΚ Ενηλίκων σε 

Ελλάδα και Σουηδία; 

3) Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες, εναρμονίζονται, συγκλίνουν ή αποκλίνουν οι 

εκπαιδευτικές τους πολιτικές για την ΕΕΚ Ενηλίκων; 

4) Πώς ερμηνεύουν οι Έλληνες εκπαιδευτές την ενήλικη μάθηση; 
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2.2 Μεθοδολογία Έρευνας 

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η ποιοτική μέθοδος η 

οποία θεωρείται καταλληλότερη για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων κοινωνικών 

φαινομένων (Robson, 2007). Πιο συγκεκριμένα για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε η 

χρήση δύο εργαλείων ποιοτικής έρευνας: η βιβλιογραφική ανασκόπηση για το μεγαλύτερο μέρος 

της έρευνας και συμπληρωματικά για το ελληνικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων οι προσωπικές 

συνεντεύξεις. Επειδή οι πηγές της έρευνας έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, το ερευνητικό κομμάτι 

της παρούσας έρευνας διακρίνεται σε δύο μέρη. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που περιέχει τα 

νομικά κείμενα μελετάται στο πρώτο μέρος και οι συνεντεύξεις μελετώνται στο δεύτερο μέρος. 

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων διευκόλυνε τη συγκέντρωση και τη μελέτη ενός επαρκούς 

πλήθους δεδομένων, προκειμένου να αποδοθεί το υλικό στη γραπτή εργασία και έπειτα με κριτική 

διάθεση να εξαχθούν συμπεράσματα και προτάσεις για το θέμα διερεύνησης της παρούσας 

μελέτης. 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι μία τεχνική που βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και έχει στόχο τη σφαιρική εξέταση του θέματος, συγκεκριμένα δηλαδή τη 

λειτουργία της δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας ΕΕΚ Ενηλίκων σε Ελλάδα και Σουηδία. 

Η δομή που ακολουθήθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση για την ανάλυση των δομών ΕΕΚ 

Ενηλίκων αφορά τον τρόπο οργάνωσης και χρηματοδότησης, τις προϋποθέσεις εγγραφής, το 

σκοπό και την αποστολή τους, το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τέλος τη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών δομών με την αγορά εργασίας. Βασικές πηγές πληροφόρησης της 

ερευνήτριας για όλους αυτούς τους τομείς αποτέλεσαν κείμενα θεσμικού πλαισίου της ΕΕ που 

αφορούν την ΕΕΚ Ενηλίκων. Ειδικότερα καθοριστικό ρόλο στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων των δύο χωρών διαδραμάτισαν οι εκθέσεις ΕΕΚ για τα κράτη-μέλη 

της ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-Cedefop και οι 

εκπαιδευτικές περιγραφές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση- 

Eurydice. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν αρχεία και κάθε τύπου υπογεγραμμένα και επίσημα 

έγγραφα από τους κατά τόπους αρμόδιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα 

το Υπουργείο Παιδείας κάθε χώρας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενημέρωση για τα 

χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων. Επίσης σημαντική πηγή 

επιστημονικής βιβλιογραφίας αποτέλεσαν η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
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σημαντικές βάσεις δεδομένων όπως επιστημονικά εγχειρίδια, περιοδικά, άρθρα, έρευνες και 

μελέτες για τον εντοπισμό στοιχείων που αφορούν την ΕΕΚ Ενηλίκων. Τέλος χρήσιμες 

θεωρήθηκαν αξιόπιστες διαδικτυακές πηγές σχετικές με τους φορείς παροχής ΕΕΚ, οι οποίες 

συνέβαλλαν με τις έγκυρες πληροφορίες και τα στατιστικά τους στοιχεία στην επίκαιρη και 

ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα ανάλυσης. 

Η δεύτερη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας ήταν 

η συνέντευξη. Η συνέντευξη αποτελεί ένα εργαλείο ποιοτικής έρευνας που διευκολύνει την 

εμβάθυνση, την ανάλυση και την ερμηνεία των αντιλήψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων για τη 

βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕΚ Ενηλίκων. Μάλιστα για μεγαλύτερη ευελιξία στη συλλογή 

των δεδομένων επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη με οδηγό συνέντευξης που απαρτιζόταν 

από προκαθορισμένες ερωτήσεις (Παράρτημα) και παράλληλα υποβάλλονταν διευκρινιστικές 

ερωτήσεις για περαιτέρω κατανόηση των απαντήσεων στις προκαθορισμένες ερωτήσεις (Cohen 

et al. 2008; Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Οι τέσσερις θεματικοί άξονες στους 

οποίους βασίστηκε ο οδηγός συνέντευξης αφορούν ερωτήσεις με θέμα: τη διερεύνηση 

δημογραφικών στοιχείων, τις προκλήσεις της ΕΕΚ Ενηλίκων, τα προσόντα του/της 

εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων ΕΕΚ και τέλος τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των 

εκπαιδευτών από τη λειτουργία της δομής απασχόλησης. Μέσω της όχι τόσο αυστηρής δόμησης 

της συγκεκριμένης μεθόδου ο/η συνεντευξιαζόμενος/η απέφευγε την επιβολή ή υποβολή μίας 

συγκεκριμένης απάντησης με αποτέλεσμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του/της και 

παράλληλα η συνεντεύκτρια είχε την ευκαιρία να εμβαθύνει εκτενέστερα στις απαντήσεις του/της 

εκάστοτε συντεντευξιαζομένου/ης (Cohen et al., 2008; Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2005). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μία σειρά παραγόντων όπως ο λιγοστός χρόνος για την 

απόκτηση των σχετικών αδειών, η δυσκολία πρόσβασης στις εκπαιδευτικές δομές κι ο 

περιορισμένος αριθμός υποψήφιων συνεντευξιαζόμενων για την διεξαγωγή της συνέντευξης στην 

αγγλική γλώσσα κι όχι στη μητρική τους τη σουηδική αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες για 

τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε αντίστοιχες δομές ΕΕΚ Ενηλίκων στη Σουηδία. Αντιθέτως, στην 

Ελλάδα όπου υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το χρόνο, το χώρο και τη γλώσσα διεξαγωγής 

των συνεντεύξεων, αυτές κατεστάθησαν δυνατές και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη 

διεξαγωγή τους παρέχονται στην υποενότητα 2.3 που ακολουθεί. 
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2.3 Δείγμα, Δειγματοληψία και Τρόπος Ερμηνείας Ευρημάτων 

Η διεξαγωγή της συνέντευξης αποσκοπεί στην εμβάθυνση των απόψεων Ελλήνων εκπαιδευτών 

ενηλίκων για τη λειτουργία των δομών ΕΕΚ Ενηλίκων την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οι 

εκπαιδευτές/τριες δομών ΕΕΚ Ενηλίκων αποτέλεσαν τον πληθυσμό αναφοράς της έρευνας. Για 

την εξεύρεση του δείγματος καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένας συμμετέχων, ο οποίος ήταν γνωστός 

στην ερευνήτρια από παλιότερη ερευνητική συνεργασία και λειτούργησε ως πληροφοριοδότης για 

να προσδιοριστούν άλλα μέλη του πληθυσμού τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και αυτά ως 

πληροφοριοδότες. Ακολουθήθηκε δηλαδή με επιστημονική ορολογία αλυσιδωτή δειγματοληψία 

ή δειγματοληψία χιονοστιβάδας (Cohen et al., 2008). Επιπλέον κατά την επιλογή των 

συμμετεχόντων του δείγματος εφαρμόστηκε και δειγματοληψία σκοπιμότητας-κριτηρίου (Cohen 

et al., 2008). Ως κριτήριο στην επιλογή των εκπαιδευτών τέθηκε να έχουν τουλάχιστον τα 

τελευταία χρόνια μία τάξη εκπαίδευσης στη δομή που εξετάζεται προκειμένου έχουν εμπειρία 

σχετικά με την επίδραση της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία της δομής. 

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν επιτόπια και πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά έγιναν 10 συνεντεύξεις, 5 εκπαιδευτές/τριες από Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας και 5 εκπαιδευτές/τριες από Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 3 Ιουλίου-25 Αυγούστου 2018 και παράλληλα 

γινόταν η απομαγνητοφώνησή τους για τη διευκόλυνση της ερευνήτριας στην ανάλυση των 

δεδομένων. Μάλιστα για να κριθεί η λειτουργικότητα και η πληρότητα των ερωτήσεων που 

εμπεριέχονταν στον οδηγό συνέντευξης, πριν από τη διεξαγωγή της πρώτης συνέντευξης 

πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή της συνέντευξης σε 2 εκπαιδευτές του πληθυσμού στόχου 

για να εκτιμηθούν τα ενδεχόμενα επίπεδα ανταπόκρισης, να αποφευχθούν πιθανά σφάλματα 

απάντησης που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και να υπάρχει η 

επιθυμητή πληροφόρηση (Robson, 2007). Ωστόσο παρά τις προσπάθειες της ερευνήτριας να είναι 

όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα, αυτό όπως είναι προφανές δεν μπορεί συμβεί 

καθώς δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε πολυπληθές για να μπορεί να επιτευχθεί γενίκευση στον 

ευρύτερο πληθυσμό των εκπαιδευτών της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά για τους 

σκοπούς της παρούσας εργασίας το δείγμα θα μπορούσε να κριθεί ικανοποιητικό (Παπαναστασίου 

& Παπαναστασίου, 2005). 

Κατά την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Έγινε αρχικά 

μια προσεκτική ανάγνωση του απομαγνητοφωνημένου υλικού, κωδικοποιήθηκε ο λόγος των 
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συμμετεχόντων μέσα από επαναλαμβανόμενες λέξεις, φράσεις, ιδέες ή θέματα και στη συνέχεια 

οι κωδικοί που είχαν κοινά μεταξύ τους δημιούργησαν κατηγορίες οι οποίες αποτέλεσαν τους 4 

θεματικούς άξονες των αποτελεσμάτων. Η ανάλυση περιεχόμενου επιλέχθηκε γιατί διακρίνεται 

για τον αντικειμενικό και συστηματικό τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων (Ιωσηφίδης, 2003). 

2.4 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Έρευνας 

Σύμφωνα με τους Cannell και Kahn η χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου της συνέντευξης 

μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην εγκυρότητα της έρευνας (Cohen et al., 2008). Ο λόγος 

που συμβαίνει αυτό οφείλεται στη μεροληψία είτε του/της συνετευκτή/τριας είτε του/της 

συνεντευξιαζόμενου/ης που πηγάζει γύρω από τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Ως μεροληψία 

ορίζεται η «συστηματική ή επίμονη τάση των υποκειμένων της έρευνας να διατυπώνουν με 

υπερβολή ή να υποβαθμίζουν την πραγματική αξία μίας ιδιότητας» (Lansing et al., 1961 in Cohen 

et al., 2008). Πρόκειται με άλλα λόγια για παρανοήσεις που μπορεί να υπάρξουν είτε από τους/τις 

συνεντευξιαζόμενους/ες σχετικά με τις ερωτήσεις της συνέντευξης είτε από την πλευρά του/της 

συνεντευκτή/τριας με την τάση να αναζητά στους/στις συνεντευξιαζόμενους/ες απαντήσεις που 

επιβεβαιώνουν τις ήδη υπάρχουσες απόψεις του/ της (Cohen et al., 2008). Στην παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια επιδιώχθηκε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή αμεροληψία, καθώς 

οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με προσοχή ώστε το μήνυμά τους να είναι απολύτως σαφές και να 

μην υπάρχουν παρανοήσεις. 

Όσον αφορά την αξιοπιστία της συνέντευξης, σημαντικό είναι ο/η ερευνητής/τρια να έχει 

εκπαιδευτεί στη διεξαγωγή συνεντεύξεων (Oppenheim, 1992 in Cohen, 2008). Στην προκειμένη 

περίπτωση, η ερευνήτρια διέθετε εμπειρία και επιμόρφωση στη διεξαγωγή συνεντεύξεων στα 

πλαίσια μαθημάτων του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματός της. Για το λόγο 

αυτό προσπάθησε να διατηρήσει όσο είναι εφικτό την ίδια δομή και αλληλουχία λέξεων για όλους 

τους/τις συνεντευξιαζόμενους/ες καθώς οποιεσδήποτε αλλαγές στη διατύπωση των φράσεων ή 

στο περιεχόμενο των ερωτήσεων θα έθεταν σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της συνέντευξης. 

Με βάση τα παραπάνω, η ερευνήτρια έχει επίγνωση ότι το προφίλ της μπορεί να επηρεάσει 

την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Ο λόγος είναι ότι διαφορετικοί ερευνητές είναι πιθανό 

να ερμηνεύσουν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα την ιδεολογία τους, τις ίδιες συνεντεύξεις. 

Έχοντας αυτό υπόψη της, η ερευνήτρια προσπάθησε να προβεί σε ερμηνείες και επιχειρήματα που 

προέκυψαν κατά την ανάλυση των δεδομένων με ιδιαίτερη προσοχή. 
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2.5 Περιορισμοί Έρευνας 

Αν και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας, επιδιώχθηκε η τήρηση των κανόνων 

δεοντολογίας, όπως σε κάθε έρευνα έτσι και στην παρούσα υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι 

μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμά της. Όσον αφορά τη βιβλιογραφική έρευνα, η μελέτη της 

ΕΕΚ Ενηλίκων περιορίζεται σε δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, δευτεροβάθμια και μετα- 

δευτεροβάθμια και μάλιστα σε συγκεκριμένες δομές ΕΕΚ Ενηλίκων. Το σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σουηδία εξελίσσεται σε περισσότερες βαθμίδες και δομές. Κατά 

συνέπεια η μελέτη συγκεκριμένων βαθμίδων και δομών ενδέχεται να μην είναι αρκετά συγκρίσιμη 

για την ανάπτυξη της ΕΕΚ Ενηλίκων σε κάθε χώρα. 

Επιπλέον περιορισμοί υπάρχουν και σχετικά με την συνέντευξη. Το δείγμα της είναι 

αρκετά μικρό σε αριθμό καθώς αναζητήθηκαν οι απόψεις 10 εκπαιδευτών/τριών, δεν λαμβάνεται 

υπόψη το φύλο των συνεντευξιαζόμενων δεδομένου ότι υπάρχει άνιση κατανομή αντρών και 

γυναικών, περιλαμβάνονται εκπαιδευτές/τριες αποκλειστικά από δημόσιες δομές ΕΕΚ Ενηλίκων 

και μάλιστα δομές μόνο της Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως όλα αυτά αποτελούν 

περιορισμούς, διότι εάν τροποποιούνταν ενδεχομένως οι εκπαιδευτές/τριες να εξέφραζαν 

διαφορετικές απόψεις και να εξάγονταν διαφορετικά συμπεράσματα. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους τα ευρήματα της έρευνας λόγω έλλειψης 

αντιπροσωπευτικότητας δεν μπορούν να γενικευτούν. Παρόλα αυτά εάν οι μελλοντικοί ερευνητές 

κατανοήσουν αυτούς τους περιορισμούς, η παρούσα έρευνα μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία 

για περαιτέρω έρευνα σχετικά με το θέμα της ΕΕΚ Ενηλίκων. 
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Κεφάλαιο 3: Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων σε 

Ελλάδα και Σουηδία 

 
 

3.1 Εισαγωγή 

Το ενδιαφέρον της ΕΕ στρέφεται στην ΕΕΚ Ενηλίκων στην προσπάθεια να καταπολεμηθεί η 

ανισορροπία εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας που έχουν δημιουργήσει οι σημερινές προκλήσεις. 

Παρόλα αυτά οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα με τη μορφή επιβολής 

κυρώσεων και λειτουργούν ως μια ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, θέτοντας μονάχα στόχους και 

αφήνοντας περιθώρια δράσης στα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις στρατηγικές που ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις του εκάστοτε κοινωνικοοικονομικού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι τα εθνικά 

συστήματα ΕΕΚ Ενηλίκων μπορούν να προσεγγίσουν την ΕΕΚ Ενηλίκων με βάση τις εθνικές 

τους οικονομίες (Ante, 2016). Επομένως είναι πιθανό για την επίτευξη του ίδιου στόχου τα κράτη 

μέλη να αναπτύξουν διαφορετικές στρατηγικές. Για το λόγο αυτό το ενδιαφέρον των ερευνητών 

εστιάζεται στον τρόπο που κάθε κράτος επιλέγει να μετασχηματίσει το σύστημα ΕΚΚ Ενηλίκων. 

Σε αυτό το πλαίσιο κατευθύνεται κι η παρούσα μελέτη, η οποία εξετάζει τα συστήματα ΕΕΚ 

Ενηλίκων της Ελλάδας και της Σουηδίας συγκριτικά προκειμένου να διερευνήσει τη διαμόρφωση 

των διαφορετικών συστημάτων, ρυθμίσεων, δομών, θεσμών και προγραμμάτων που αυτά 

παρουσιάζουν. Πριν από την περιγραφή του συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων κάθε χώρας είναι 

απαραίτητο να αναλυθούν οι εξωτερικοί παράγοντες, πληροφορίες δηλαδή σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνίας και οικονομίας, που επηρεάζουν τη λειτουργία του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού συστήματος. Οι εξωτερικοί παράγοντες όπως οι εθνικές δημογραφικές και 

οικονομικές τάσεις και το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι σημαντικοί να εξεταστούν γιατί δομούν τη 

μορφή και τη λειτουργία των συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων. 

3.2 Το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, έχει έκταση 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 

ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 10.738.000 άτομα (Eurostat, 2018) και το κατά κεφαλήν 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) καταγράφεται σε 18.613,42 δολάρια ΗΠΑ κατατάσσοντας 

τη χώρα στη θέση 24 μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ (Eurostat, 2018). Σχετικά με τα κύρια 

δημογραφικά στοιχεία της χώρας παρατηρούνται τάσεις υπογεννητικότητας και εκτεταμένη 

μεταναστευτική ροή (CEDEFOP, 2014a). Αυτές οι δημογραφικές αλλαγές υποδηλώνουν τη 

συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και αποτελούν πρόκληση για την οικονομική ανάπτυξη της 
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χώρας. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας αναμένεται 

να μειωθεί έως το 2050 κατά 12% (OECD, 2011). Από το 2009 που παρουσιάστηκε ο κίνδυνος 

πτώχευσης, η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης. Αυτό έχει ως επακόλουθο αυξημένα 

μέτρα λιτότητας, χαμηλές επενδύσεις νέων κεφαλαίων και μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Σύμφωνα 

με στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα έχει το ταχύτερο αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας σε ολόκληρη 

την ΕΕ, σε ποσοστό 19.0% (Eurostat, 2018). Εξίσου σημαντικός είναι και ο κοινωνικός 

αντίκτυπος της κρίσης. Εξαιτίας της αύξησης της ανεργίας δημιουργήθηκε κοινωνική ανισότητα 

η οποία πηγάζει από τα υψηλά ποσοστά φτώχειας και τον αυξημένο κοινωνικό αποκλεισμό 

(CEDEFOP, 2014a). Η άνοδος της ανισότητας ωστόσο δεν συνεπάγεται και άνοδο της κοινωνικής 

προστασίας στην Ελλάδα, αφού οι κοινωνικές δαπάνες δεν μεταβλήθηκαν κατά την ύφεση και 

εξακολούθησαν να παραμένουν μειωμένες (Matsaganis, 2013 in CEDEFOP, 2014a). Όσον αφορά 

τον εκπαιδευτικό τομέα, το ποσοστό συμμετοχής των Ελλήνων στη γενική εκπαίδευση θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί υψηλό. Το ποσοστό των ατόμων που ολοκληρώνει την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 94% (OECD, 2018). Ωστόσο το ποσοστό των ατόμων 25-64 

ετών που συμμετέχει σε προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης φτάνει το 17% 

(OECD, 2018). 

Χαμηλή συμμετοχή των ενηλίκων παρουσιάζεται και στην ΕΕΚ, η οποία υπολείπεται 

σταθερά σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση (CEDEFOP, 2017b). Μόλις 12% των ατόμων 15-24 

ετών συμμετείχε σε προγράμματα ΕΕΚ (OECD, 2018). Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε δύο λόγους. 

Αρχικά οι Έλληνες φαίνεται να προτιμούν την ακαδημαϊκή σε σχέση με την επαγγελματική 

εκπαίδευση, διότι όπως αποδεικνύουν σχετικές έρευνες έχουν συνδέσει την πρώτη με την 

προοπτική βελτίωσης της εργασιακής και της κοινωνικής θέσης και τη δεύτερη με τη 

χειρωνακτική εργασία (Valkanos et al., 2013). Ειδικότερα στην ΕΕΚ γίνεται λόγος για χαμηλές 

σχολικές επιδόσεις, υπεροχή του ανδρικού φύλου των εκπαιδευομένων, χαμηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο των οικογενειών των εκπαιδευομένων και μειωμένες δυνατότητες κοινωνικής 

κινητικότητας (Παϊδούση, 2016). Πρόκειται για αρνητικά στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας 

εις βάρος της EEK που επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην ελκυστικότητά της (Βαλάση, 2017). 

Ο δεύτερος λόγος χαμηλής συμμετοχής στην ΕΕΚ Ενηλίκων αφορά τα μη νομικά κατοχυρωμένα 

επαγγελματικά δικαιώματα μερικών ειδικοτήτων. Για την άσκησή τους δεν απαιτείται η κατοχή 

συγκεκριμένου (ακαδημαϊκού ή μη) τίτλου σπουδών με αποτέλεσμα οι ανάγκες να καλύπτονται 

από εργαζόμενους που εκπαιδεύονται μέσα στην εργασία (CEDEFOP, 2014). Το αντίθετο 
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συμβαίνει με τις ειδικότητες που έχουν καθιερωμένα επαγγελματικά δικαιώματα όπως η υγεία, η 

ομορφιά και η ηλεκτρονική τεχνολογία, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση (Valkanos et al., 

2013). 

Το ελληνικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων είναι δομημένο σε συγκεντρωτική βάση. Αυτό 

αποδεικνύει ο πρωταγωνιστικός ρόλος της κεντρικής εξουσίας στη λήψη αποφάσεων μέσω των 

αρμόδιων υπουργείων. Για την ΑΕΕΚ υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) και για την ΣΕΕΚ το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας. Τα δύο υπουργεία διαθέτουν επιμέρους φορείς και οργανισμούς για την ίδρυση την 

οργάνωση και την εποπτεία των δομών ΕΕΚ Ενηλίκων όπως προβλέπει το Εθνικό Σύστημα ΔΒΜ 

σύμφωνα με το Ν. 3879/2010. Το σύνολο των εκτελεστικών οργάνων της ΕΕΚ Ενηλίκων 

παρατίθενται στο διάγραμμα 3: 

Διάγραμμα 3. Όργανα διοίκησης ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα 
 

Πηγή: Διάγραμμα της Ερευνήτριας με βάση την πηγή: Athanasouli, A., Georgiadis, N., Karnemidou, A., 

Mavris, D. (2016). Vocational education and training in Europe – Greece. Cedefop ReferNet VET in 

Europe reports. Retrieved from http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_GR.pdf 

Σε επίπεδο χρηματοδότησης η συμβολή της κεντρικής εξουσίας εμφανίζεται 

περιορισμένη, καθώς η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού τομέα 

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_GR.pdf
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πραγματοποιείται με τη μορφή συγχρηματοδότησης μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων 

(Litsardakis et al., 2003) Υπεύθυνο για την κατανομή και την επίβλεψη των κονδυλίων είναι το 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ενώ το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει τη 

διανομή της χρηματοδότησης στα διάφορα υπουργεία και φορείς, με αποτέλεσμα οι 

χρηματοδοτικές διαδικασίες να πραγματοποιούνται σε μία γραφειοκρατική βάση και να μειώνεται 

η ευελιξία του συστήματος. Η οικονομική αστάθεια που βιώνει η Ελλάδα επηρεάζει όπως είναι 

αναμενόμενο και τις επενδύσεις των δημόσιων δαπανών στην ΕΕΚ Ενηλίκων με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται μία σειρά προβλημάτων από την οργάνωση με καταργήσεις εκπαιδευτικών 

μονάδων ή ειδικοτήτων, θεσμικές αλλαγές εξαιτίας της έλλειψης υλικοτεχνικών πόρων, 

υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτών με μειώσεις μισθών ή προσλήψεων μέχρι τη συνεργασία 

με την αγορά εργασίας με μείωση των προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης. 

Ειδικότερα όσον αφορά τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, από το 1998 και 

μετά αρχίζει η δραστηριοποίησή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών που υλοποιεί 

προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους κι η Γενική 

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, άνεργους και 

συνδικαλιστικά στελέχη. Η δράση πολλών κοινωνικών εταίρων επεκτείνεται και με τη συμμετοχή 

σε διοικητικά συμβούλια οργανισμών που ασχολούνται με την ΕΕΚ (όπως ο ΟΑΕΔ και το Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας). Επίσης προγράμματα ΕΕΚ Ενηλίκων υλοποιούν κι αρκετές επιχειρήσεις 

για τους εργαζομένους τους με τη μορφή ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Ωστόσο στη σύγχρονη 

εποχή της κρίσης η δραστηριοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων έχει 

περιοριστεί (Litsardakis et al.,2003). 

Πέρα από τους κοινωνικούς φορείς, σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία της 

ΕΕΚ Ενηλίκων διαδραματίζει και το εκπαιδευτικό δυναμικό της. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της 

ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα προέρχεται από δύο κατηγορίες. Για τις δομές τυπικής εκπαίδευσης 

προσλαμβάνονται αποκλειστικά εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν 

πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιεί την εκπαιδευτική τους επάρκεια ενώ για τις 

δομές μη τυπικής εκπαίδευσης υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον και εμπειροτεχνών που 

διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο διδακτικό αντικείμενο (Eurydice, 

2018). Στην περίπτωση αυτή εξαιτίας της έλλειψης διδακτικής επάρκειας, η οποία θεωρείται 
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πλέον απαραίτητη σύμφωνα με το Ν. 4342/2015, οι εμπειροτέχνες χρειάζεται να 

παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων από 

ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. Η πρόσληψη των εκπαιδευτών 

ενηλίκων για τις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές γίνεται από το κράτος γι’ αυτό κι η αξιολόγησή 

τους αποτελεί εθνική ευθύνη. Το κράτος μέσω του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) αξιολογεί την επάρκεια 

διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης μέσα από τη διεργασία 

εξετάσεων, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Η επιτυχή πιστοποίηση δύναται να οδηγήσει στην 

ένταξη στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων. Πέρα από την εκπαιδευτική επάρκεια 

υπάρχουν κι άλλα κριτήρια μοριοδότησης για τους εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων που ορίζονται από 

το Ν.3007/2018 όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η επιμόρφωση, η διδακτική και εργασιακή 

εμπειρία, οι ξένες γλώσσες και οι γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έτσι οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων ανάλογα με τα προσόντα τους κατατάσσονται σε δύο πίνακες: 

πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων. Όσον αφορά το συνολικό 

αριθμό εγγεγραμμένων εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα αυτός ανέρχεται σε 11.5000 

(ΕΟΠΠΕΠ, 2011). Παρά τον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτών ενηλίκων, φαίνεται να παρουσιάζονται 

δυσλειτουργίες στο εκπαιδευτικό έργο λόγω του χαμηλού βαθμού επαγγελματικότητας των 

εκπαιδευτών. Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, οι Έλληνες εκπαιδευτές ενηλίκων δεν 

διαθέτουν κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση (Γεωργιακώδης, 2005; Κόκκος, 2004). Η 

έλλειψη αυτή φαίνεται να πηγάζει από την απουσία παιδαγωγικής επιμόρφωσης πάνω στην 

εκπαίδευση ενηλίκων (Βεργίδης, 2002). Στο σύνολό τους οι μελέτες αυτές, όπως κι άλλες που 

διενεργήθηκαν από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, το 

Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, επισημαίνουν την έλλειψη 

κατάλληλης εκπαίδευσης και την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων (Ζιώμας & 

Χρυσάκης, 2002). Για να αντιμετωπίσει αυτή την αδυναμία μετά από οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής το 2002 το ελληνικό κράτος υλοποίησε το Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών (Καραλής, 2005). Ωστόσο σε περίοδο οικονομικής κρίσης το ελληνικό κράτος 

δυσκολεύεται να αναπτύξει αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 

της ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Οι δραστηριότητες ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες 

με σκοπό να προετοιμαστούν καλύτερα οι νέοι για την αγορά εργασίας και να προσαρμοστούν οι 
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ενήλικες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σημαντικά βήματα υπήρξαν το τομεακό 

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-13» για την αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού ως μοχλός ανάπτυξης της χώρας και το «Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2008-10» για τη σύνδεση της ΕΕΚ με 

την απασχόληση με στόχο τη μείωση της ανεργίας και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οι πιο πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν το Ν. 3191/2003 με τη θεσμοθέτηση του 

Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της ΕΕΚ με την απασχόληση σε μία προσπάθεια να ενοποιηθούν 

τα διαφορετικά συστήματα που εποπτεύονται από διαφορετικά υπουργεία, το Ν. 3369/2005 για 

τη συστηματοποίηση της ΔΒΜ με την προσπάθεια οριοθέτησης του πεδίου της ΑΕΕΚ και της 

ΣΕΕΚ, το Ν. 3879/2010 για την ανάπτυξη της ΔΒΜ και τέλος το πιο πρόσφατο Ν. 4186/2013 για 

την αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εμπεριέχει την ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Ο τελευταίος νόμος Ν. 4186/2013 διαμόρφωσε την πιο πρόσφατη δομή του συστήματος 

ΕΕΚ Ενηλίκων. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η ΕΕΚ Ενηλίκων αναπτύσσεται σε διάφορες 

βαθμίδες με τη μορφή ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες της ΑΕΕΚ 

και της ΣΕΕΚ Ενηλίκων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα πραγματοποιούνται στα πλαίσια της 

τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης, χωρίς καμία αναφορά στην άτυπη. Έτσι η ΑΕΕΚ 

Ενηλίκων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας, παρέχεται από τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια με τη 

μορφή τυπικής εκπαίδευσης ενώ από τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας και τις Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με τη μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι τελευταίες σύμφωνα με το 

Ν. 4386/2016 πρόκειται να καταργηθούν οριστικά στις 31.08.2019 και να ενσωματωθούν στα 

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε επίπεδο μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

η ΑΕΕΚ Ενηλίκων παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε επίπεδο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις Ανώτατες Επαγγελματικές Σχολές με τη μορφή μη τυπικής 

εκπαίδευσης. Η ΣΕΕΚ Ενηλίκων προσφέρεται στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης από τα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης από τα Κέντρα Δια 

Βίου Μάθησης, τις Ανώτατες Επαγγελματικές σχολές, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και 

όλες τις δομές που παρέχουν προγράμματα κατάρτισης τόσο για συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες (όπως κέντρα εκπαίδευσης ανέργων, σχολές γονέων) όσο και για το γενικό πληθυσμό. Στο 

διάγραμμα 4 παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης της 

ΕΕΚ (γκρι πλαίσιο) καθώς και πιθανές διαδρομές εκπαιδευτικής ανέλιξης (CEDEFOP, 2014a): 
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Διάγραμμα 4. Εκπαιδευτικό Σύστημα Ελλάδας 
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3.3 Το σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στη Σουηδία 

Η Σουηδία βρίσκεται στη βόρεια Ευρώπη, έχει έκταση 450.295 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο 

πληθυσμός της ανέρχεται σε 10.120.000 άτομα (Eurostat, 2018) και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 

53.358 δολάρια ΗΠΑ, κατατάσσοντάς την στην έβδομη θέση στην ΕΕ (Eurostat, 2018). 

Αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία η Σουηδία βιώνει έντονα γήρανση πληθυσμού και 

μεταναστευτική ροή, δημιουργώντας κινδύνους στο εργατικό δυναμικό της χώρας (Skolverket, 

2016b). Παρά τις προκλήσεις αυτές η σουηδική οικονομία γνωρίζει σταθερή οικονομική 

ανάπτυξη. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι σήμερα, η Σουηδία διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά 

ανεργίας της ΕΕ μόλις 6.5% (Eurostat, 2018). Ωστόσο όπως οι περισσότερες χώρες η Σουηδία 

καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση εξασφάλισης επαρκούς εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού. Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Σουηδικής Υπηρεσίας Απασχόλησης η σύνθεση των 

ατόμων που αναζητούν εργασία αποτελείται από άτομα χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης με 

αποτέλεσμα να επικρατεί ανισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων των εργοδοτών και των 

δεξιοτήτων των δυνητικά εργαζομένων (Arbetsförmedlingen, 2018). Μία διέξοδο στην ταχεία 

απασχόληση μπορεί να θεωρηθεί η εκπαίδευση, η οποία ελκύει μεγάλο ποσοστό Σουηδών. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το ποσοστό των ατόμων 25-64 ετών που συμμετείχε σε μορφές τυπικής 

και μη τυπικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, ξεπερνά 

το 60% (OECD, 2018; Statistiska centralbyrån, 2018). 

Όσον αφορά τη συμμετοχή στην ΕΕΚ παρατηρείται ποικιλομορφία. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα του ΟΟΣΑ μόλις το 12% των ατόμων 15-24 ετών συμμετείχε σε προγράμματα ΕΕΚ 

(OECD, 2018). Γενικότερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση των νέων ατόμων που 

επιλέγουν προγράμματα ΕΕΚ στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 37% το 2008 στο 

27% το 2013 (Gougoulakis & Herrera, 2018). Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση η 

σουηδική κυβέρνηση επιδιώκει τη διαρκή ανάπτυξη του συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων. Αρχικά ως 

θεμελιώδη αρχή προτάσσει σύμφωνα με τη Σχολική Νομοθετική Πράξη «Skollagen 2010:800» 

την ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας και 

κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου (Riksdagen, 2010 in Skolverket, 2016b). Επίσης μέσω μίας 

σειράς μεταρρυθμίσεων όπως η ίδρυση της Δημοτικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων το 1967, η 

ενσωμάτωση προγραμμάτων ΕΕΚ στο σχολείο ανώτερης δευτεροβάθμιας το 1970, η εισαγωγή 

των ίδιων βασικών μαθημάτων για τα προγράμματα γενικής και επαγγελματικής ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 1994, η αύξηση της πρακτικής άσκησης στα προγράμματα ΕΕΚ 
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το 2015 και αρκετές ακόμη πρωτοβουλίες που ακολούθησαν στοχεύουν στη δημιουργία 

διαφορετικών εκπαιδευτικών διαδρομών και στην αναβάθμιση του κύρους της ΕΕΚ, καθιστώντας 

την ισότιμη με τη γενική (Eurydice, 2018). Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δημοκρατικοποίηση 

και ο εκσυγχρονισμός του σουηδικού εκπαιδευτικού συστήματος (Rubenson, 2001). 

Το σουηδικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων μπορεί να χαρακτηριστεί αποκεντρωτικό, καθώς με 

βάση την πρόταση 1990/91:18 η ευθύνη εκπαιδευτικής πολιτικής μεταφέρθηκε από το εθνικό στο 

τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα η κατανομή των ευθυνών ξεκινάει από τη Βουλή και την 

κυβέρνηση που προσδιορίζουν τους αντικειμενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και καταλήγει 

στους δήμους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εξασφαλίζουν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (Eurydice, 2018). Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση ορίζει υπουργεία αρμόδια για 

τη χάραξη πολιτικών ΕΕΚ Ενηλίκων. Για την ΑΕΕΚ είναι το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών 

ενώ για την ΣΕΕΚ το Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνίας. Οι φορείς 

οργάνωσης παρουσιάζονται συνοπτικά στο διάγραμμα 5: 

Διάγραμμα 5. Όργανα διοίκησης ΕΕΚ Ενηλίκων στη Σουηδία 
 

 
Πηγή: Διάγραμμα της Ερευνήτριας με βάση την πηγή: Eurydice (2018) Education system in Sweden 

2017/2018. Retrieved from https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/sweden_en 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/sweden_en
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Ωστόσο η παροχή της ΕΕΚ Ενηλίκων στη Σουηδία πραγματοποιείται αποκλειστικά σε 

τοπικό επίπεδο. Τα τοπικά διοικητικά όργανα και κυρίως οι δήμοι έχουν την ευθύνη για την 

οργάνωση της εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας να κάνουν το σχεδιασμό της κυβέρνησης πράξη. 

Συγκεκριμένα καθορίζουν μία επιτροπή για τη σύνταξη του σχολικού σχεδίου το οποίο 

περιλαμβάνει αποφάσεις που πρόκειται να εφαρμοστούν εντός των εκπαιδευτικών δομών 

(Skolverket, 2017). Την εποπτεία και την ετήσια αξιολόγηση του σχεδίου αυτού αναλαμβάνουν 

οι δήμοι. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύματος, η εκπαιδευτική δομή συντάσσει το αναλυτικό 

πρόγραμμα με τις περιγραφές και τους στόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σκοπεύει 

να αναπτύξει. Οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος καθορίζονται από τις ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. 

Σε επίπεδο χρηματοδοτικής αυτονομίας, το σουηδικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων διακρίνεται 

για την επάρκεια των χρηματοδοτικών του πόρων καθώς αυτοί μοιράζονται ανάμεσα στην 

κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές. Έτσι το κράτος μεταφέρει τις επιχορηγήσεις απευθείας στους 

δήμους ή σε μερικές περιπτώσεις στις περιφέρειες. Συμπληρωματικά οι δήμοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ως πηγή εσόδων τους δημοτικούς φόρους (Eurydice, 2018). Σύμφωνα με το 

ειδικό σύστημα εξισορρόπησης του κράτους, όλοι οι δήμοι είναι ισότιμοι ωστόσο η επιχορήγηση 

που λαμβάνει κάθε δήμος καθορίζεται από κάποιες παραμέτρους όπως ο αριθμός μεταναστών 

(Skolverket, 2016b). Οι δήμοι ή οι περιφέρειες με τη σειρά τους αποφασίζουν τον τρόπο 

κατανομής των πόρων καθώς και τους φορείς που θα αναλάβουν την παροχή ΕΕΚ Ενηλίκων. Τα 

ποσά που διατίθενται από το δήμο για κάθε πρόγραμμα και κάθε εκπαιδευόμενο/η επίσης 

ποικίλουν. Η Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης έχει αναπτύξει ένα σύστημα υπολογισμού με έναν 

μέσο όρο κόστους εκπαιδευτή/τριας και προγράμματος που διευκολύνει την κατανομή των πόρων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι από πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι η Σουηδία συγκαταλέγεται στις 

χώρες που επενδύουν τα μεγαλύτερα ποσά δημοσίων δαπανών στην εκπαίδευση σε σχέση με το 

ΑΕΠ τους (Eurydice, 2018). Συγκεκριμένα στην πρόταση προϋπολογισμού για το 2016 η 

κυβέρνηση πρότεινε την επένδυση 67.000.000 ευρώ στην ΕΕΚ, στην αντίστοιχη πρόταση το 2017 

υποστήριξε την επένδυση 537.000.000 ευρώ στη δημοτική εκπαίδευση ενηλίκων και πιο 

πρόσφατα το 2018 επισήμανε την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων στην ανώτερη ΕΕΚ με 

920.000.000 ευρώ (Eurydice, 2018). 
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Εκτός από τις μεγάλες επενδύσεις στην ΕΕΚ Ενηλίκων χαρακτηριστικός είναι ο ενεργός 

ρόλος και η συνειδητή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στα εκπαιδευτικά δρώμενα της 

Σουηδίας. Η κρατική νομοθεσία προβλέπει συμβούλια και συναντήσεις με εκπροσώπους των 

κοινωνικών εταίρων και της βιομηχανίας για τον καλύτερο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 

ΕΕΚ Ενηλίκων. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν τα Εθνικά Συμβούλια Προγράμματος από 

την Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο Αγοράς Εργασίας από το Εθνικό Γραφείο 

Ανώτερης Εκπαίδευσης (Skolverket, 2016b). Αυτά τα συμβούλια φαίνεται να λειτουργούν ως 

μέσο κοινωνικού διαλόγου για την αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και καθώς 

περιλαμβάνουν εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, της βιομηχανίας και των εθνικών ή 

περιφερειακών αρχών δύναται να συμβάλλουν στην καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας (Skolverket, 2016b). Το κράτος έχει μεριμνήσει για τη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων και σε τοπικό επίπεδο, καθώς κάθε εκπαιδευτική δομή υποχρεούται να 

οργανώνει τουλάχιστον ένα τοπικό συμβούλιο (Skolverket, 2016b). Επίσης στη Σουηδία 

αναπτύσσονται πρωτοβουλίες οργάνωσης συμβουλίων ή προγραμμάτων κατάρτισης χωρίς την 

κρατική παρεμβολή. Αρκετές είναι οι τοπικές εταιρείες και οι βιομηχανικοί οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας της ΕΕΚ Ενηλίκων είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, 

διότι αυτό δύναται να βοηθήσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις 

δεξιότητές τους (Gougoulakis, 2010). Το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΕΚ Ενηλίκων στη 

Σουηδία προέρχεται είτε από τη γενική εκπαίδευση είτε από επαγγελματίες της αγοράς εργασίας. 

Συγκεκριμένα η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιείται από εκπαιδευτές της 

γενικής εκπαίδευσης και η διδασκαλία των πρακτικών μαθημάτων πραγματοποιείται από 

επαγγελματίες που διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια στο αντικείμενό τους και στην ιδανική 

περίπτωση επιπρόσθετα διδακτική επάρκεια. Ως διδακτική επάρκεια ορίζεται σύμφωνα με το 

νομοσχέδιο 2009/10:89 το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει τις απαραίτητες 

εκπαιδευτικές γνώσεις. Για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ Ενηλίκων που δεν διαθέτουν το συγκεκριμένο 

πτυχίο απαιτούνται επιπλέον γνώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες μπορεί να 

αποκτηθούν με σπουδές 1.5 έτους πλήρους φοίτησης ή 3 έτη μερικής φοίτησης σε κάποιο 

πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά λόγω έλλειψης εκπαιδευτών, συχνά όλες αυτές οι απαιτήσεις 

παραλείπονται και προσλαμβάνονται άτομα που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. 

Σύμφωνα με έρευνες του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανώτερη Εκπαίδευση και του Εθνικού 
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Κέντρου για τη ΔΒΜ, η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων αποδεικνύεται αρκετά 

περιορισμένη συγκριτικά με την κατάρτιση των εκπαιδευτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Gougoulakis, 2010). Μία πιο πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Συμβουλίου 

Εκπαίδευσης αναφέρει τη γνώμη των διευθυντών των δομών ΕΕΚ Ενηλίκων. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας αυτής υπογραμμίζουν την έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου διδακτικού 

προσωπικού, την ανισορροπία μεταξύ του φύλου εκπαιδευτών και τη γήρανση των εκπαιδευτών 

(Skolverket, 2014). Ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση αυτής της κατάστασης θα μπορούσε να 

θεωρηθεί η «Πρωτοβουλία για τους Εκπαιδευτές» η οποία διενεργήθηκε από το σουηδικό κράτος 

την περίοδο 2007-11 με σκοπό τη βελτίωση των προσόντων των εκπαιδευτών. Συγκεκριμένα η 

πρωτοβουλία αυτή έδινε την ευκαιρία σε 30.000 Σουηδούς εκπαιδευτές/τριες να συμμετέχουν σε 

υψηλού επιπέδου κατάρτιση με σκοπό να συμπληρώσουν τις προηγούμενες γνώσεις τους. 

Άλλωστε η σουηδική κυβέρνηση έχει επισημάνει την ανάγκη πιστοποίησης της διδακτικής 

επάρκειας των εκπαιδευτών, ανάγκη η οποία προς το παρόν εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτών 

παραλείπεται. Έτσι παρόλο που δεν υπάρχει απαίτηση πιστοποίησης, ο δήμος στον οποίο γίνεται 

η πρόσληψη και η απασχόληση του/της εκπαιδευτή/τριας οφείλει να μεριμνά για την κατάρτισή 

του/της. Παρά τις προσπάθειες της σουηδικής κυβέρνησης με συνεχείς δράσεις και πρωτοβουλίες 

για ενδυνάμωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος σύμφωνα με την Σουηδική Εθνική Υπηρεσία 

Εκπαίδευσης προβλέπεται σημαντική έλλειψη εκπαιδευτών ΕΕΚ Ενηλίκων στο μέλλον 

(Skolverket, 2016a). Μερικές αιτίες που επιδεινώνουν τη συγκεκριμένη κατάσταση μπορούν να 

θεωρηθούν ο χαμηλός μισθός των εκπαιδευτών, ο μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη και οι 

δύσκολες συνθήκες εργασίας (Björklund et al., 2006). 

Η σταθερότητα και η συνεχής ανάπτυξη είναι χαρακτηριστικά του σουηδικού συστήματος 

ΕΕΚ Ενηλίκων απέναντι στις προκλήσεις της κοινωνίας και της κυμαινόμενης οικονομίας. 

Μεταξύ των πιο πρόσφατων μεταρρυθμίσεων είναι οι ακόλουθες: το 2013 το κράτος ανέθεσε στη 

Σουηδική Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης την εποπτεία μετάβασης των εκπαιδευομένων από την 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, τη διεξαγωγή διαχρονικών ερευνών 

για τη συνάφεια κατάρτισης-εργασίας και τη διατύπωση προτάσεων για τη δημοτική εκπαίδευση 

ενηλίκων (Regeringen, 2013 in Skolverket, 2016b). Κάτι αντίστοιχο συνέβη το 2015 για τη 

μετάβαση από την ανώτερη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συστάθηκε από την 

κυβέρνηση μια επιτροπή με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τα προγράμματα σπουδών, τη 

διδακτέα ύλη και τους στόχους της ΑΕΕΚ (Regeringen, 2016 in Skolverket, 2016b). Το διάστημα 
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2014-15 πραγματοποιήθηκαν μεταρρυθμίσεις για την οικονομική υποστήριξη των εμπλεκόμενων 

της ΕΕΚ Ενηλίκων, δηλαδή των εκπαιδευομένων για συνέχιση σπουδών, των επιχειρήσεων για 

συνεργασία με τους φορείς ΕΕΚ Ενηλίκων και των κοινωνικών εταίρων για μεγαλύτερη εμπλοκή 

στην ΕΕΚ Ενηλίκων (Regeringen 2000 in Skolverket, 2016b). Όλες αυτές οι κρατικές 

πρωτοβουλίες φαίνεται να προωθούν τη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος στην ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Στο σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα ο τομέας της ΕΕΚ Ενηλίκων καλύπτει διάφορες 

βαθμίδες εκπαίδευσης με τη μορφή ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ. Οι δραστηριότητες της ΑΕΕΚ και της 

ΣΕΕΚ Ενηλίκων πραγματοποιούνται στα πλαίσια τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ενώ για 

την άτυπη δεν γίνεται κάποια αναφορά. Έτσι η τυπική ΑΕΕΚ Ενηλίκων σε επίπεδο ανώτερης 

δευτεροβάθμιας, παρέχεται από το Ανώτερο Δευτεροβάθμιο Σχολείο (ελληνικό Λύκειο) με τα 

Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στα προγράμματα αυτά υπάρχει η δυνατότητα 

επιλογής μεταξύ Σχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Μαθητείας με βασική διαφορά την 

αναλογία μάθησης στο χώρο εργασίας, το ποσοστό στην πρώτη περίπτωση είναι μεγαλύτερο από 

12.5% ενώ στη δεύτερη μεγαλύτερο από 50% (Skolverket, 2016b). Σε επίπεδο της μη τυπικής 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκαταλέγεται η Εκπαίδευση Ενηλίκων που 

περιλαμβάνει τη Δημοτική Εκπαίδευση (Eurydice, 2018). Όσον αφορά την ΣΕΕΚ Ενηλίκων, στην 

τυπική της μορφή στη μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει η Ανώτερη Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα Πανεπιστήμια Πολυτεχνικών Σπουδών. Στην 

μη τυπική μορφή της η ΣΕΕΚ Ενηλίκων παρέχεται από πλήθος εκπαιδευτικών φορέων 

συμπεριλαμβανομένων και της εκπαίδευσης που προσφέρεται από επιχειρήσεις της αγοράς 

εργασίας. Παραδείγματα άτυπης ΣΕΕΚ Ενηλίκων θεωρούνται τα Προγράμματα Ανάπτυξης 

Ικανοτήτων για εργαζόμενους, τα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης/Μαθητείας 

(Färdigutbildning), τα Λαϊκά Γυμνάσια (Folkhögskolor), τα Προγράμματα της Αγοράς Εργασίας 

(Αrbetsmarknadsutbildning) και η ΕΕΚ Ενηλίκων από ιδιωτικούς φορείς (Skolverket, 2016b). Στο 

διάγραμμα 6 παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας συμπεριλαμβανομένης της 

ΕΕΚ (γκρι πλαίσιο) καθώς και πιθανές διαδρομές εκπαιδευτικής ανέλιξης (Skolverket, 2016b): 
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ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Gymnasieskola) 

Εισαγωγικά Προγράμματα Εκπαίδευσης- 

Introduktionsprogram (1-3 έτη) 

Διάγραμμα 6.-Εκπαιδευτικό Σύστημα Σουηδίας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Skolverket (2016b). Vocational education and training in Europe – Sweden. Cedefop ReferNet 

VET in Europe reports. 

Επαγγελματική 

Εκπαίδευση- 

Yrkeshögskolan 

(1-2 έτη) 

Μεταδευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Ανώτερη 

   

Εκπαίδευση Ενηλίκων (μη τυπική) 

• Προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων 

• Προγράμματα Μαθητείας/Πρακτικής 

Άσκησης-Färdigutbildning (1-5 έτη) 

• Λαϊκά Γυμνάσια-Folkhögskolor (1-3 έτη) 

• Προγράμματα της αγοράς εργασίας- 

Αrbetsmarknadsutbildning (έως 6 μήνες) 

• Επαγγελματική Εκπαίδευση από ιδιωτικούς 

φορείς (1-2 έτη) 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Ακαδημαϊκή 

Εκπαίδευση- 

Universitet/ 
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(2-3 έτη) 

Μεταπτυχιακές 

Σπουδές 

(1-2 έτη) 

Κατώτερη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμιo Σχολείο- 

Högstadium (3 έτη) 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δημοτικό Σχολείο- Grudskola 

(6 έτη) 
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ΑΡΧΙΚΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ανώτερη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

(Gymnasieskola) 

• Εισαγωγικά Προγράμματα 

Γενικής Εκπαίδευσης 

(3 έτη) 

Έρευνα (2 έτη) 

Διδακτορικές Σπουδές (2 έτη) 
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3.4 Σύγκριση και αποτίμηση συστημάτων Ελλάδας-Σουηδίας 

Μετά την παρουσίαση των συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων των δύο χωρών διαπιστώνεται ότι τα δύο 

συστήματα παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. H συγκριτική μελέτη των 

συστημάτων των δύο χωρών πραγματοποιείται με κατεύθυνση από το εξωτερικό προς το 

εσωτερικό πλαίσιο και επικεντρώνεται σε 5 άξονες: το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, τη 

λειτουργία του κράτους πρόνοιας, τον τρόπο οργάνωσης, τον βαθμό χρηματοδοτικής αυτονομίας 

και τέλος το εκπαιδευτικό προσωπικό του συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων των δύο χωρών. 

Αρχικά παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που αφορούν το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο κάθε 

χώρας, καθώς το σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων βρίσκεται σε άμεση σχέση εξάρτησης με την κοινωνία 

και την οικονομία. Το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο παρουσιάζει διαφορές κι ομοιότητες 

μεταξύ των δύο χωρών. Αρχικά προσδιορίζεται το κοινωνικό πλαίσιο της χώρας, καθώς το 

κοινωνικό κεφάλαιο οικοδομεί στην ουσία και το εργατικό δυναμικό. Τα δημογραφικά στοιχεία 

που δημιουργούν κινδύνους για το εργατικό δυναμικό συνδέονται με το πρόβλημα γήρανσης του 

πληθυσμού στη Σουηδία και το πρόβλημα υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, ενώ και στις δύο 

χώρες παρατηρείται αυξημένη μεταναστευτική ροή. Αναφορικά με το οικονομικό πλαίσιο, αυτό 

εξετάζεται γιατί μπορεί να υποδείξει την επικρατούσα εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί κάθε 

έθνος σε σχέση με το ποσοστό των επενδύσεων στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες των πολιτών του. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής ύφεσης, οι δαπάνες 

για την ΕΕΚ Ενηλίκων εμφανίζονται περιορισμένες δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία 

των εκπαιδευτικών δομών ενώ στην περίπτωση της Σουηδίας, η οποία γνωρίζει οικονομική 

ανάπτυξη, επενδύεται υψηλότερο ποσοστό δημόσιων δαπανών στην ΕΕΚ Ενηλίκων με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ποιοτική εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά 

μπορεί να αναφερθεί η Πρωτοβουλία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων «Kunskapslyftet» που 

αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 την περίοδο που η Σουηδία βρισκόταν σε βαθιά 

ύφεση και αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα που διεξήχθη στη Σουηδία στο τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορούσε τη διάθεση 15-20 

δισεκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία θέσεων εκπαίδευσης ενηλίκων με σκοπό την ενίσχυση 

της γνώσης των ενηλίκων ως ένα βήμα για την καταπολέμηση της ανεργίας (Committee on a 

National Lift of Knowledge for Adults, 2000). Σε στενή σύνδεση με την οικονομική κατάσταση 

βρίσκεται το ποσοστό ανεργίας, το οποίο δείχνει τον τρόπο που κάθε σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων 

βοηθά το εργατικό δυναμικό να αποκτήσει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας 
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της Ελλάδας τείνει να θεωρείται ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης ενώ στη Σουηδία φαίνεται 

να επικρατούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει χαμηλό 

επί σειρά ετών. Παρόλα αυτά και τα δύο κράτη αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης ή 

αναντιστοιχίας δεξιοτήτων για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και επενδύουν στην 

εκπαίδευση, καθώς το μορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού δύναται να συμβάλει στην 

παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Σχετικά με το γενικό εκπαιδευτικό επίπεδο και τα δύο κράτη 

διαθέτουν καλά μορφωμένους πληθυσμούς που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα 

ολοκλήρωσης της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχυρό επίπεδο μεταξύ των δύο 

χωρών όμως δεν φαίνεται να εμφανίζεται και στην ΕΕΚ Ενηλίκων, όπου τα ποσοστά και των δύο 

χωρών είναι χαμηλά. Όπως αποδεικνύει το διάγραμμα 7, οι Σουηδοί συμμετέχουν με υψηλό 

ποσοστό στις δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων σε αντίθεση με τους Έλληνες όπου το 

ποσοστό βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα (OECD, 2018): 

Διάγραμμα 7. Ποσοστό (%) συμμετοχής ατόμων 25-64 ετών 
στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση 

 

 
Πηγή: OECD (2018), Education at a Glance 2018: OECD Indicators, Paris: OECD Publishing 

Αξιοσημείωτοι είναι οι λόγοι που υπάρχουν πίσω από αυτά τα δύο διαφορετικά ποσοστά. 

Σε επίπεδο κράτους πρόνοιας, αυτό φαίνεται να επικρατεί και στις δύο χώρες. Τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στη Σουηδία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην παροχή του αγαθού της παιδείας σε 
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όλους, ιδιαίτερα σε όσους το έχουν ανάγκη, ως εφαλτήριο κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Για 

τον λόγο αυτό η ΕΕΚ Ενηλίκων που βρίσκεται υπό την αιγίδα του κράτους και στις δύο 

περιπτώσεις παρέχεται δωρεάν. Το σουηδικό κράτος επιπρόσθετα έχει προβλέψει την οικονομική 

στήριξη των εμπλεκόμενων παραγόντων με την παροχή ειδικών επιδομάτων που λειτουργούν ως 

κίνητρα βελτίωσης της ΕΕΚ Ενηλίκων. Επίσης στο πλαίσιο δημοκρατικοποίησης της εκπαίδευσης 

προσφέρεται στις δύο χώρες η ελευθερία επιλογής στους/στις εκπαιδευόμενους/ες μέσα από ένα 

ευρύ φάσμα μορφών ΕΕΚ Ενηλίκων (γενική, ειδική, ενηλίκων, μεταναστών, ενδοεπιχειρησιακή, 

δια βίου). Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής και των δύο χωρών φαίνεται να είναι η ισότητα 

ευκαιριών σε όλους με σκοπό την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας. 

Σε επίπεδο οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων οι δύο χώρες 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Το σουηδικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα πολιτικά αποκεντρωτικό σύστημα, με την κυβέρνηση να 

καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις τοπικές αρχές να είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση 

των εθνικών στόχων σε κάθε βαθμίδα ΕΕΚ Ενηλίκων (εκτός των πανεπιστημίων) με μεγάλο 

βαθμό αυτονομίας. Το γεγονός αυτό οδηγεί στον καθορισμό της προσφοράς υπηρεσιών ανάλογα 

με τη ζήτηση της σουηδικής αγοράς εργασίας. Αντίθετα το ελληνικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων 

διαθέτει σημαντικό βαθμό διοικητικής συγκέντρωσης, καθώς οι αποφάσεις εκπαιδευτικής 

πολιτικής λαμβάνονται από την κυβέρνηση, τα περιφερειακά όργανα έχουν την ευθύνη για την 

υλοποίηση και την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών και οι εκπαιδευτικές μονάδες έχουν πολύ 

μικρό βαθμό αυτονομίας. Για το λόγο αυτό η προσφορά υπηρεσιών κατάρτισης στην Ελλάδα 

καθορίζεται γραφειοκρατικά κι όχι από τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας. Σε αυτή τη 

διαφορά οργάνωσης ενδεχομένως να συμβάλλει κι η ανάπτυξη που έχει γνωρίσει η ΕΕΚ Ενηλίκων 

σε κάθε χώρα. Στη Σουηδία η ΕΕΚ Ενηλίκων έχει μακρά ιστορία και από την πρώτη της εμφάνιση 

γύρω στο 19ο αιώνα μέχρι σήμερα έχει θεσπιστεί μία σειρά νομοθετικών αλλαγών που 

πραγματοποιείται οργανωμένα λόγω της συνοχής των πολιτικών δυνάμεων στην εκπαιδευτική 

πολιτική, ξοδεύεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να γίνει πειραματική εφαρμογή των 

αλλαγών και στη συνέχεια εφόσον αυτές έχουν αξιολογηθεί θετικά εφαρμόζονται. Σε αντίθεση η 

ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα στις αρχές του 20ου αιώνα και 

παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις γίνονται σε μικρό 

χρονικό διάστημα λόγω της πολιτικής αστάθειας, σηματοδοτώντας την ύπαρξη ενός μη αξιόλογου 

μηχανισμού αναβάθμισης του μορφωτικού κεφαλαίου. Καθοριστικός παράγοντας στη 
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διαφορετική οργάνωση των συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων μεταξύ των δύο χωρών είναι η συμβολή 

των κοινωνικών εταίρων. Στην περίπτωση της Σουηδίας οι κοινωνικοί εταίροι παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς φορείς με τη διοργάνωση συμβουλίων όπως 

προβλέπει η κρατική νομοθεσία ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας ο ρόλος των κοινωνικών 

εταίρων εμφανίζεται λιγότερο ενεργητικός χωρίς καμία κρατική υποστήριξη. 

Σχετικά με το επίπεδο χρηματοδότησης των δύο συστημάτων, παρουσιάζονται διαφορές 

ως προς τον βαθμό αυτονομίας. Το σουηδικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων εξασφαλίζει τη 

βιωσιμότητά του με ελάχιστη συνδρομή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κονδυλίων και θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί χρηματοδοτικά αυτόνομο σε αντίθεση με το ελληνικό σύστημα ΕΕΚ 

Ενηλίκων που εξαρτάται άμεσα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά κονδύλια μιας και οι εθνικές 

δαπάνες δεν αρκούν για την ανάπτυξη δράσεων ΕΕΚ Ενηλίκων. Η χρηματοδότηση της ΕΕΚ 

Ενηλίκων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο των εκπαιδευτικών δομών που την 

παρέχουν. Όπως γίνεται φανερό από τα διαγράμματα του προηγούμενου κεφαλαίου, ο αριθμός 

των φορέων ΕΕΚ Ενηλίκων είναι μεγάλος και στις δύο χώρες. Παρόλα αυτά δεν είναι σίγουρο 

εάν πρόκειται για το ίδιο επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών των φορέων ΕΕΚ Ενηλίκων και στις 

δύο χώρες. 

Ομοιότητες αλλά και διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των δύο χωρών και ως προς το 

εκπαιδευτικό προσωπικό των φορέων ΕΕΚ Ενηλίκων. Απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη των 

εκπαιδευτών ΕΕΚ Ενηλίκων και στις δύο χώρες φαίνεται να αποτελεί το πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και ιδανικά εξειδικευμένη κατάρτιση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Ωστόσο οι 

δύο χώρες ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση σχετικά με τα πρόσθετα εκπαιδευτικά προσόντα. 

Στη Σουηδία εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτών οι απαιτήσεις εμφανίζονται λιγότερο ξεκάθαρες, 

καθορίζονται από το δήμο που αναλαμβάνει την πρόσληψη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτών 

με αξιόλογα χρηματικά ποσά και η αξιολόγηση πραγματοποιείται προς το παρόν τουλάχιστον 

εσωτερικά εντός της εκπαιδευτικής δομής. Αντιθέτως, στην Ελλάδα ο αριθμός των εκπαιδευτών 

ενηλίκων θεωρείται ικανοποιητικός και οι απαιτήσεις για την πρόσληψή τους είναι περισσότερο 

καθορισμένες. Το κράτος αποφασίζει για την πρόσληψη των εκπαιδευτών στις δημόσιες δομές 

όμως εξαιτίας της ελάχιστης οικονομικής υποστήριξης η επιμόρφωση φαίνεται να αποτελεί 

προσωπική ευθύνη των εκπαιδευτών και για την αξιολόγηση ακολουθούνται εξωτερικές 

διαδικασίες, εκτός εκπαιδευτικής δομής με τη μορφή εξετάσεων από εθνικό φορέα. 
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Κεφάλαιο 4: Δομές Παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Ενηλίκων στη Δευτεροβάθμια και Μετα-δευτεροβάθμια Βαθμίδα στην 

Ελλάδα 

 

4.1 Εισαγωγή 

Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση καλείται να ανταποκριθεί σε μία σειρά προκλήσεων που 

ανακύπτουν από την οικονομική κρίση, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας, χαμηλή συμμετοχή στη 

ΔΒΜ, εισροή μεταναστών και φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό 

(CEDEFOP, 2017a). Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, το ελληνικό κράτος στρέφεται 

στην ΕΕΚ Ενηλίκων, εισάγοντας μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων. Η 

παρούσα έρευνα εστιάζει στις δομές δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας ΕΕΚ που 

απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 19 ετών και άνω (CEDEFOP, 2009a). 

Για τους ενήλικες που αποχώρησαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρεται μία 

ευκαιρία μάθησης μέσα από 3 εκπαιδευτικές δομές: τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα 

Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Εσπερινά ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας 

(ΕΠΑΣ Μαθητείας) ενώ σε μετα-δευτεροβάθμιο επίπεδο λειτουργούν τα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Ακολουθεί η περιγραφή των δομών αυτών ως προς το 

θεσμικό πλαίσιο, το προφίλ των εκπαιδευομένων, τις βασικές αρχές, το πρόγραμμα σπουδών, το 

προφίλ των εκπαιδευτών και τη συνεργασία με την αγορά εργασίας. 

4.2 Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ελλάδα 

4.2.1. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, η ίδρυση των ΣΔΕ γίνεται με τη συνεργασία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, η εποπτεία τους γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) 

που υπάγεται στο ΥΠΕΘ και η υλοποίηση των προγραμμάτων τους έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Κατ’ επέκταση πρόκειται για μία δημόσια 

εκπαιδευτική δομή και η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΣΔΕ 

αυτή πραγματοποιείται με τη μορφή συγχρηματοδότησης από το ελληνικό δημόσιο και το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, καθώς η ίδρυσή τους αποτελεί ευρωπαϊκή υπαγόρευση. Τα πιο 

πρόσφατα ευρήματα της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν ότι για το σχολικό έτος 2016/2017 λειτουργήσαν 

90 ΣΔΕ σε όλη την Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). 
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Τα ΣΔΕ εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και σύμφωνα με το Ν. 2525/1997 

απευθύνονται σε ενήλικες 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να βελτιώσουν τα προσόντα τους αποκτώντας 

απολυτήριο γυμνασίου (ΓΓΔΒΜ, 2013). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα 

αποτελεί τη μοναδική χώρα στην ΕΕ όπου το απολυτήριο των ΣΔΕ θεωρείται ισότιμο με το 

απολυτήριο γυμνασίου. Συνεπώς τα μοναδικά κριτήρια που απαιτούνται για τη φοίτηση στα ΣΔΕ 

είναι το όριο ηλικίας και το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά δύναται να αποτελέσουν ένα ακόμη κριτήριο στην 

επιλογή των εκπαιδευομένων, καθώς προτεραιότητα δίνεται σε άτομα που προέρχονται από 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με σχετική έρευνα οι λόγοι που ωθούν τους ενήλικες να 

αποχωρήσουν από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορούν να συνδεθούν με την οικονομική 

κατάσταση, την οικογένεια, την προσωπική συμπεριφορά ή τις μαθησιακές δυσκολίες 

(Νικοπούλου, 2008). Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2016-17 ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα ΣΔΕ ήταν 5.169, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ατόμων 25-34 ετών χωρίς 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2017 να ανέλθει σε 28,6% (OECD, 2018). 

Ο βασικός σκοπός των ΣΔΕ, σύμφωνα με τη σκοποθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

συνδέεται με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (European Commission, 1995). 

Αυτή η σκοποθεσία φαίνεται να διατηρήθηκε από τις ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές με την ΥΑ 

2373/2003, η οποία ορίζει ως βασική προτεραιότητα την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των 

εκπαιδευομένων μέσα από την αύξηση της δυνατότητας για απασχόληση. Επιμέρους στόχοι 

ορίζονται η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η επανασύνδεση με το εκπαιδευτικό 

σύστημα, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η ένταξη στον κόσμο της εργασίας (European 

Commission, 1995). Με τον τρόπο αυτό ο θεσμός των ΣΔΕ φαίνεται να συνιστά μία σημαντική 

μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία 

στα άτομα που σταμάτησαν πρόωρα το δευτεροβάθμιο σχολείο και βρίσκονται αντιμέτωπα με την 

επαγγελματική περιθωριοποίηση (Βεργίδης, 2001). Γίνεται επομένως εμφανές ότι ο θεσμός των 

ΣΔΕ αποβλέπει σε πολλά περισσότερα από έναν τίτλο απολυτηρίου και αποτελεί μια προσπάθεια 

επανασύνδεσης των ατόμων με το κοινωνικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα. 

Καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί το πρόγραμμα 

σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται και οι βασικές διαφορές του 
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ΣΔΕ με το τυπικό δευτεροβάθμιο σχολείο. Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ δεν είναι δεδομένο 

και παγιωμένο αντιθέτως είναι ευέλικτο και ανοιχτό προκειμένου να υπάρχουν περιθώρια 

προσαρμογής του περιεχομένου στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων (ΓΓΔΒΜ, 

2013). Περιλαμβάνει τη διδασκαλία 8 συνολικά μαθημάτων: ελληνική γλώσσα, μαθηματικά, 

πληροφορική, αγγλική γλώσσα, κοινωνική εκπαίδευση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσικές 

επιστήμες και αισθητική αγωγή (ΓΓΔΒΜ, 2013). Εκτός από αυτούς τους γραμματισμούς στο 

πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ περιλαμβάνονται συμπληρωματικά εξωσχολικές δραστηριότητες 

με επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν σύμβουλο ψυχολόγο κι έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας ώστε 

να υποστηριχθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες σε όλους τους τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

(ΓΓΔΒΜ, 2013). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες (2 σχολικά έτη) 

και το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει 25 ώρες, από αυτές 20 ώρες καλύπτονται 

από γραμματισμούς, 2 ώρες από συμβουλευτικές υπηρεσίες και 3 ώρες από σχέδια δράσης. Στα 

ΣΔΕ τα παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα αναπτύσσονται με καινοτόμες μεθόδους 

διδασκαλίας, όπως ομαδοσυνεργατική και διαθεματική μάθηση, με στόχο να στηρίζονται οι αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων (ΓΓΔΒΜ, 2013). Καινοτομία επίσης συνιστά κι ο τρόπος αξιολόγησης, 

μέσω ατομικών φακέλων εργασίας των εκπαιδευομένων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται 

περιγραφικά με ποιοτικά σχόλια σχετικά με την πορεία των εκπαιδευομένων. Γίνεται αντιληπτό 

με τον τρόπο αυτό ότι μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων 

παρά στην απόκτηση ακαδημαϊκών γνώσεων (ΓΓΔΒΜ, 2013). 

Ένας θεμελιώδης συντελεστής στη λειτουργία των ΣΔΕ είναι ο/η εκπαιδευτής/τρια, ο/η 

οποίος/α είναι εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή νέος/α ωρομίσθιος/α που 

επιλέγει να διδάξει στη συγκεκριμένη δομή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σχολικό 

έτος 2016-17 στα ΣΔΕ προσλήφθηκαν 874 άτομα διδακτικό προσωπικό, καταγράφοντας 

μεταβολή -3.7% σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Σύμφωνα με την 

ΥΑ 260/2008 ο ρόλος των εκπαιδευτών ορίζεται ως ενεργά συμμετοχικός και δεν περιορίζεται 

στη διδασκαλία αλλά περιλαμβάνει τη διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευομένων, τον 

σχεδιασμό και την παραγωγή διδακτικού υλικού ή την προσαρμογή κι αξιοποίηση του ήδη 

υπάρχοντος καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων σε συνεργασία με το περιφερειακό συμβούλιο 

εκπαίδευσης για την αναζήτηση τρόπων επίλυσης προβλημάτων των ΣΔΕ. Οι άξονες που 

διαφαίνονται από τη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση στοιχειοθετούν το ρόλο των εκπαιδευτών 
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που αφορά την οργάνωση του διδακτικού περιεχομένου, τον συντονισμό και την εμψύχωση των 

εκπαιδευτών και τη σύνδεση με φορείς απασχόλησης. Υπερτονίζεται με τον τρόπο αυτό ο 

εμψυχωτικός και υποστηρικτικός ρόλος του/της εκπαιδευτή/τριας που απομακρύνεται από το 

παραδοσιακό μοντέλο της καθοδηγητικής αυθεντίας και ενθαρρύνει την ανάπτυξη στενότερων 

σχέσεων με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. Πρόκειται για πολυεπίπεδα καθήκοντα που απαιτούν 

διαφοροποιημένες ευθύνες και δραστηριότητες (Κατσίκας, 2012). Για τον λόγο αυτό η διαρκής 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών των ΣΔΕ έχει ζωτική σημασία. Στην Ελλάδα ωστόσο ο τομέας 

αυτός παρουσιάζει τρωτά σημεία, εξαιτίας του μειωμένου ενδιαφέροντος της ελληνικής πολιτείας. 

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσμού τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτών 

πραγματοποιούνταν 1-2 φορές το χρόνο, ωστόσο με την οικονομική κρίση του 2008 αυτά 

καταργήθηκαν. Η πρόσφατη έρευνα της Τριανταφύλλου (2014) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν ελλειμματικές γνώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων κι 

επισημαίνει την ανάγκη για άμεση ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών υπό την 

αρμοδιότητα της πολιτείας (Τριανταφύλλου, 2014). Μάλιστα προτείνεται διαρκής επιμόρφωση, 

με επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλικών ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι εκπαιδευτές/τριες να αναβαθμίζουν συνεχώς τα προσόντα 

τους και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που δέχεται το έργο τους από τις ραγδαίες 

κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις (Αγγέλη, 2005). 

Τέλος, η επιτυχία του θεσμού των ΣΔΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό κι από τη δημιουργία 

δικτύων συνεργασίας με την αγορά εργασίας. Η συνεργασία των ΣΔΕ με την τοπική κοινωνία, τις 

επιχειρήσεις και τους επαγγελματικούς φορείς υπαγορεύεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την αύξηση των πιθανοτήτων απασχόλησης των εκπαιδευομένων (European Commission, 

2001). Παρόλα αυτά στην ελληνική πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Οι 

συνεργασίες εκδηλώνονται μονόπλευρα, αφού απουσιάζει η ύπαρξη ενός κατάλληλου σχεδίου για 

την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων από την πλευρά 

της τοπικής κοινωνίας και η ευθύνη εναποτίθεται στη διοίκηση του εκάστοτε ΣΔΕ (Ανάγνου & 

Βεργίδης, 2008). Οι διευθυντές ως θεσμικοί υπεύθυνοι των ΣΔΕ φαίνεται να δραστηριοποιούνται 

περισσότερο ή λιγότερο ενεργά για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας των ΣΔΕ με την τοπική 

κοινωνία. Γεγονός που δεν δίνει σε όλα τα ΣΔΕ της Ελλάδος ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης. 
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4.2.2. Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (Εσπερινά ΕΠΑΛ) 

Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ αλλά και γενικότερα όσοι ενήλικες επιθυμούν να 

συνεχίσουν επαγγελματικές σπουδές στην ανώτερη δευτεροβάθμια βαθμίδα έχουν τη δυνατότητα 

επιλογής του εσπερινού ΕΠΑΛ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι το ΕΠΑΛ 

χωρίζεται σε ημερήσιο και εσπερινό. Η διαφορά είναι ότι στο εσπερινό ΕΠΑΛ παρέχεται η 

δυνατότητα συνδυασμού ελαστικών σπουδών και εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

εξασφάλιση ευρύτερου ορίου απουσιών και απογευματινού ωραρίου λειτουργίας με τη διεξαγωγή 

5 διδακτικών ωρών (40 λεπτά) κάθε ημέρα, όπως ορίζει η ΥΑ 64338/2007. 

Ως προς το θεσμικό πλαίσιο, τα εσπερινά ΕΠΑΛ σύμφωνα με το Ν.1566/1985 αποτελούν 

μέρος του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά συνέπεια βρίσκονται υπό την εποπτεία του 

ΥΠΕΘ, το οποίο μάλιστα αποφασίζει τον αριθμό και το είδος των προσφερόμενων μαθημάτων 

που θα παρέχουν τα εσπερινά ΕΠΑΛ με βάση τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες του έθνους. Η 

πιστοποίηση των σχολικών επαγγελματικών προγραμμάτων γίνεται από τον ΕΟΠΠΕΠ σε 

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ σε μερικές περιπτώσεις. Πρόκειται όπως γίνεται φανερό για μία 

δημόσια εκπαιδευτική δομή, όπου η φοίτηση είναι δωρεάν και η χρηματοδότηση 

πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς η γεωγραφική 

κάλυψη της Ελλάδας με εσπερινά ΕΠΑΛ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής καθώς δεν 

καλύπτει όλη τη χώρα. Στο σύνολο της Ελλάδας για το έτος 2014 λειτούργησαν 68 εσπερινά 

ΕΠΑΛ και το διάστημα 2003-14 παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών μονάδων με αποτέλεσμα να εξαιρούνται ευαίσθητα εκπαιδευτικά περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από έντονη μαθητική διαρροή, αναλφαβητισμό και φτώχεια (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 

Τα εσπερινά ΕΠΑΛ εντάσσονται στην τυπική ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

απευθύνονται σε άτομα που αναγκάστηκαν λόγω κοινωνικοοικονομικών συνθηκών να 

εγκαταλείψουν ή να μην παρακολουθήσουν την ημερήσια ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Προϋποθέσεις εισαγωγής στα εσπερινά ΕΠΑΛ αποτελούν το όριο ηλικίας το οποίο ορίζεται στα 

15 έτη τουλάχιστον και η κατοχή απολυτηρίου γυμνασίου (CEDEFOP, 2014a). Παράμετροι που 

φαίνεται να επηρεάζουν την απόφαση συμμετοχής στην εσπερινή εκπαίδευση είναι η ηλικία, η 

πρωινή απασχόληση, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και το χαμηλό επίπεδο φοίτησης (Βακάλης & 

Βακάλη, 2009). Το προφίλ των εκπαιδευομένων που προσελκύει ο συγκεκριμένος τύπος 

εκπαίδευσης είναι περισσότερο ενήλικες εργαζόμενοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και λιγότερο ανήλικοι που δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το 
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ημερήσιο ΕΠΑΛ (Διαμαντάκη, 2008). Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα εσπερινά 

ΕΠΑΛ το 2014 έφτανε τους 5.492 (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). Σύμφωνα με πιο πρόσφατες έρευνες σχετικά 

με την εγγραφή εκπαιδευομένων στα εσπερινά ΕΠΑΛ, καταγράφεται αυξητική τάση η οποία 

αγγίζει το 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2017-18) (Χαραλαμποπούλου, 2018). 

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα εσπερινά ΕΠΑΛ 

είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, καθώς η κοινωνική ανισότητα και η εκπαιδευτική ανισότητα 

είναι αλληλένδετες καταστάσεις. Η λειτουργία της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δομής 

προσφέρει μία ευκαιρία στα άτομα να ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και να αποκτήσουν απολυτήριο λυκείου που αποτελεί τυπικό προσόν για την αγορά εργασίας. 

Εκτός από την απόκτηση του απολυτηρίου άλλοι παράγοντες φοίτησης στα εσπερινά ΕΠΑΛ 

δύναται να αποτελέσουν η επιθυμία απόκτησης γνώσης, η βελτίωση της υπάρχουσας κοινωνικής, 

επαγγελματικής και οικονομικής κατάστασης και η προσωπική ολοκλήρωση (Βακάλης & 

Βακάλης, 2009). Τη λειτουργία της εσπερινής εκπαίδευσης ως μοχλό επαγγελματικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης υποστηρίζουν και τα ευρήματα της έρευνας του Γαλίτη (Γαλίτης, 2011). 

Με τον τρόπο αυτό τα εσπερινά ΕΠΑΛ μπορούν να λειτουργήσουν ως μία εκπαιδευτική διέξοδο 

κατά του αναλφαβητισμού καταρρίπτοντας τους περιορισμούς πρόσβασης στη γνώση και 

μειώνοντας τη μαθητική διαρροή, η οποία παρά την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

με το Ν. 309/1976 δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Η επίτευξη του βασικού σκοπού των εσπερινών ΕΠΑΛ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τον τρόπο που είναι οργανωμένο το πρόγραμμα σπουδών και η διδασκαλία. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ 

η φοίτηση είναι υποχρεωτική και σύμφωνα με το Ν.4836/2016 από το τρέχον σχολικό έτος 2018- 

19 έγινε τριετής. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, το πρόγραμμα σπουδών στα Εσπερινά ΕΠΑΛ 

διαρθρώνεται ως εξής: το πρώτο έτος περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας (20 ώρες), 

μαθήματα προσανατολισμού (4 ώρες) και μαθήματα επιλογής (6 ώρες), στο δεύτερο έτος γίνεται 

συνδυασμός μαθημάτων γενικής παιδείας (10 ώρες) και τεχνικών-επαγγελματικών μαθημάτων 

που εξειδικεύονται ανάλογα με τον τομέα εκπαίδευσης (20 ώρες) και το τρίτο έτος εμπεριέχει 

μαθήματα γενικής παιδείας (10 ώρες) και μαθήματα ειδικοτήτων που ποικίλουν ανάλογα με τον 

τομέα και την ειδικότητα (20 ώρες). Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι ο αριθμός των ωρών 

που αφιερώνονται σε γενικές γνώσεις και δεξιότητες κατά τη διάρκεια της φοίτησης περιορίζεται 

ενώ ο αριθμός που οι εκπαιδευόμενοι/ες ασχολούνται με θέματα του τομέα και της ειδικότητας 
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αυξάνεται. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μάθηση. Ωστόσο 

στα εσπερινά ΕΠΑΛ δεν παύει να ακολουθείται το αναλυτικό πρόγραμμα και η διδασκαλία να 

επικεντρώνεται στα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούν τα ημερήσια ΕΠΑΛ, με αποτέλεσμα 

να θυμίζουν το σχολείο που εγκατέλειψαν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/ες (Βακάλης & Βακάλη, 

2009). Η αξιολόγηση στα εσπερινά ΕΠΑΛ γίνεται στην αρχή του σχολικού έτους διαγνωστικά, 

κατά τη διάρκειά του έτους με ατομικές ή ομαδικές εργασίες και στο τέλος με γραπτές και 

πρακτικές εξετάσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στα εσπερινά ΕΠΑΛ οδηγεί στην 

απόκτηση δύο απολυτηρίων, το πρώτο είναι το απολυτήριο ανώτερης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που ισοδυναμεί με το απολυτήριο του ημερήσιου ΕΠΑΛ και το δεύτερο είναι ένα 

πτυχίο ειδικότητας (Athanasouli et al., 2016). Επιπλέον σύμφωνα με το Ν.4187/2013 τα εσπερινά 

ΕΠΑΛ προσφέρουν στους/στις εκπαιδευόμενους/ες την ευκαιρία συνέχισης σπουδών είτε με ένα 

επιπλέον έτος μαθητείας που συνδυάζει εργασία και μάθηση είτε με σπουδές στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση μέσα από τη διαδικασία εθνικών εξετάσεων. 

Εξυπακούεται ότι στη λειτουργία των εσπερινών ΕΠΑΛ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει 

το εκπαιδευτικό προσωπικό. Για το σχολικό έτος 2014 προσλήφθηκαν 442 εκπαιδευτές/τριες 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2016). Παρόλο που τα εσπερινά ΕΠΑΛ δεν είναι οργανωμένα σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής πολιτικής με τη μορφή της εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελεί συχνό φαινόμενο οι 

εκπαιδευόμενοι/ες να είναι ενήλικες (Διαμαντάκη, 2008). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την έλλειψη ειδικών γνώσεων από τους/τις εκπαιδευτές/τριες. Ενδεικτικά παραδείγματα θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν η χρήση ακατάλληλων διδακτικών μεθόδων, η αναντιστοιχία των 

προγραμμάτων με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και ο ξεπερασμένος τρόπος αξιολόγησης 

(Διαμαντάκη, 2008·Βακάλης & Βακάλη, 2009). Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται επιτακτική η ανάγκη 

ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτών των εσπερινών ΕΠΑΛ για θέματα 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες των εκπαιδευτών και να τους εξοικειώσουν με ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας 

(Καραποστόλης, 2011). Παρόλα αυτά όπως αποδεικνύουν τα πορίσματα διάφορων ερευνών 

διαπιστώνεται μία σχέση εμπιστοσύνης και υποστήριξης μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων και μη προσκόλληση της διδασκαλίας στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 

συμβάλλοντας στη βαθύτερη μάθηση των εκπαιδευομένων και στον περιορισμό της σχολικής 

διαρροής στα εσπερινά ΕΠΑΛ (Διαμαντάκη, 2008). Ο/η εκπαιδευτής/τρια φαίνεται να κατανοεί 

τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και βασιζόμενος/η στην εμπειρία και την ενσυναίσθηση 
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να υπερνικά την αυθεντία του ρόλου του/της και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στη μάθηση (Ζεργιώτης, 2007). 

Τέλος όσον αφορά τη συνεργασία με την αγορά εργασίας αυτή είναι πολύ περιορισμένη 

στα εσπερινά ΕΠΑΛ. Μοναδική ευκαιρία επαφής των εκπαιδευομένων με την αγορά εργασίας 

αποτελεί το μεταλυκειακό έτος/τάξη μαθητείας που προβλέπεται για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ. Η 

λειτουργία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού θεσμού αποβλέπει στη σύζευξη επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και απασχόλησης για την ομαλή είσοδο στην αγορά εργασίας. Έχει διάρκεια 9 μήνες, 

πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων και υλοποιείται 

με τη συνεργασία του ΕΠΑΛ και του ΟΑΕΔ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απήχηση που 

παρουσιάζει τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ο συγκεκριμένος θεσμός, καθώς η συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων στην τάξη μαθητείας εμφανίζει αυξητική τάση και επεκτείνει τη λειτουργία της 

για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2018. 

4.2.3. Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑΣ Μαθητείας) 

Εκτός από την επιλογή των εσπερινών ΕΠΑΛ υπάρχει μία ακόμα εκπαιδευτική δομή που παρέχει 

AΕΕΚ Ενηλίκων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας 

οι οποίες παρέχονται από το βασικότερο φορέα ΕΕΚ μετά το ΥΠΕΘ τον ΟΑΕΔ που τελεί υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κι ως δημόσιος φορέας 

υποχρεούται να ακολουθεί το σχετικό εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των 

ΕΠΑΣ Μαθητείας σε όλη την Ελλάδα σήμερα ανέρχεται σε 51 (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ, 2018). 

Το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΣ πραγματοποιείται πλέον με τη συγχρηματοδότηση εθνικών 

πόρων και ευρωπαϊκών κονδυλίων αφού το 2015 εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». Επομένως η φοίτηση στις 

ΕΠΑΣ παρέχεται δωρεάν. 

Βάση του Ν. 3475/2006 οι ΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν ως επαγγελματικές σχολές 

εντός του θεσμικού πλαισίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δικαίωμα εγγραφής στις ΕΠΑΣ 

έχουν άτομα ηλικίας 16-23 ετών που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α’ τάξης Γενικού ή 

Επαγγελματικού Λυκείου και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η 

εισαγωγή στις συγκεκριμένες σχολές επιτυγχάνεται μετά από αίτηση και διαδικασία 

μοριοδότησης. Συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη διευθυντή/τρια της 

ΕΠΑΣ, τον/την αναπληρωτή/τρια διευθυντή/τριας του ΕΠΑΣ και έναν/μια υπάλληλο 
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εκπαιδευτή/τρια για την αξιολόγηση και τη μοριοδότηση των υποβληθέντων αιτήσεων. Η 

μοριοδότηση γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: βαθμός τίτλου σπουδών αλλά και 

κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ, 2018). Σύμφωνα με την επίσημη 

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στις ΕΠΑΣ Μαθητείας φοιτούν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 9.000-10.000 

άτομα ανάλογα με την ετήσια προκήρυξη του φορέα. Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2018-19 

εγκρίθηκε η εισαγωγή 6.360 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 

ΟΑΕΔ, 2018). Όπως αποδεικνύει η έρευνα που εκπόνησε για το χρονικό διάστημα 2007-13 το 

Υπουργείο Παιδείας μόνο το 17% του συνολικού σχολικού πληθυσμού που επιλέγει 

επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτιμά τις ΕΠΑΣ (Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης- Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, 2011). Όπως 

υπογραμμίζει η ίδια έρευνα οι λόγοι της χαμηλής συμμετοχής στις ΕΠΑΣ μπορούν να αποδοθούν 

στις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τον θεσμό. Αρχικά στις ΕΠΑΣ Μαθητείας δεν διδάσκονται 

μαθήματα γενικής παιδείας με αποτέλεσμα να μην παρέχεται απολυτήριο λυκείου στους 

απόφοιτους και να στερείται η προοπτική συνέχισης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης 

επικρατεί ένας ανορθολογικός διαχωρισμός σχετικά με τις ειδικότητες των ΕΠΑΣ, καθώς πολλές 

ειδικότητες φαίνεται να μειονεκτούν συγκριτικά με άλλες. Μια ακόμη παρατήρηση σχετικά με το 

χαμηλό αριθμό εκπαιδευομένων των ΕΠΑΣ, θα μπορούσε να συνδεθεί με τις συχνές αλλαγές 

πολιτικής που ακολουθήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της δευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίες συνδυαστικά με την έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης της 

κοινής γνώμης οδήγησαν στη σταδιακή απαξίωση και στη μείωση του μαθητικού δυναμικού 

(Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης- Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

Διόφαντος, 2011). 

Η φιλοσοφία των ΕΠΑΣ Μαθητείας πηγάζει από την ανάγκη κατάρτισης του εργατικού 

δυναμικού με στόχο την επίτευξη ενός ανώτερου επιπέδου απασχόλησης. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας 

οι εκπαιδευόμενοι/ες λόγω της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης λαμβάνουν διπλά οφέλη. Εκτός από 

καταρτιζόμενοι/ες στις τάξεις είναι παράλληλα και ασκούμενοι/ες στις επιχειρήσεις με 

αποτέλεσμα να αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και να 

προετοιμάζονται κατάλληλα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό η τάξη 

λειτουργεί ως ένας τόπος κατάρτισης γνώσεων και η επιχείρηση ως ένας τόπος εκμάθησης 

δεξιοτήτων. Αυτό το σύστημα μαθητείας που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
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ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευομένων συνεχίζει 

να απασχολείται στις θέσεις πρακτικής άσκησης ακόμη και μετά το τέλος των σπουδών του. 

Το βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τις ΕΠΑΣ Μαθητείας από οποιαδήποτε άλλη 

δευτεροβάθμια δομή ΑΕΕΚ Ενηλίκων αφορά τον τρόπο οργάνωσης των σπουδών. Στις ΕΠΑΣ 

Μαθητείας η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη και περιλαμβάνει 2 τάξεις οι οποίες οργανώνονται 

σε τμήματα ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια αυτών των τάξεων οι εκπαιδευόμενοι/ες επιλέγουν μία 

ειδικότητα και διδάσκονται αποκλειστικά μαθήματα πάνω σε αυτήν για 21 ώρες την εβδομάδα. 

Δεν περιλαμβάνονται καθόλου μαθήματα γενικής παιδείας. Οι τεχνικές ειδικότητες που δύναται 

να λειτουργήσουν είναι 36, μεταξύ αυτών αρτοποιία-ζαχαροπλαστική, βοηθός φαρμακείου, 

τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών και υπάλληλοι οικονομικών καθηκόντων. Στις σχολές αυτές το 

πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο σε μορφή μαθητείας συνδυάζοντας θεωρητική και 

εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη (1 πρωινό και 4 απογευματινά) με παράλληλη αμειβόμενη 

πρακτική άσκηση (4-5 ημέρες) σε επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα συναφείς προς την 

ειδικότητα επιλογής (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ, 2018). Μία σημαντική ρύθμιση αυτού του δυικού 

συστήματος μάθησης θεωρείται η πρόβλεψη ότι την ημέρα που παρέχεται η κατάρτιση στην τάξη 

δεν γίνεται και η πρακτική άσκηση στην επιχείρηση, σε περίπτωση που συμπίπτουν τα ωράρια 

(Ιακωβίδης, 1998). Επίσης αξίζει να επισημανθεί άλλη μία ρύθμιση η οποία σύμφωνα με το 

Ν.40091/2007 προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος σίτισης και στέγασης στους/στις 

εκπαιδευόμενους/ες κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στις 

ΕΠΑΣ γίνεται σε δύο επίπεδα, σε επίπεδο τάξης και σε επίπεδο επιχείρησης. Ειδικότερα στην τάξη 

διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις και παράλληλα συνθετικές εργασίες για τη 

δημιουργία ατομικού φακέλου εκπαιδευτικών επιδόσεων. Στην επιχείρηση η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται από τον/την εκπαιδευτή/τρια που είναι υπεύθυνος/η για την υλοποίηση, την 

εποπτεία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση και την ανατροφοδότηση στη 

σχολική μονάδα (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ, 2018). Με το πέρας των σπουδών οι απόφοιτοι των 

συγκεκριμένων επαγγελματικών σχολών διαθέτουν πτυχίο ειδικότητας και παράλληλα για όλο το 

διάστημα υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης αποκτούν επαγγελματική εμπειρία και 

συντάξιμα ένσημα. Επομένως με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους έχουν τη δυνατότητα 

άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή εγγραφής στη β’ τάξη ΕΠΑΛ εάν επιθυμούν να 

συνεχίσουν τις σπουδές τους. 
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Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των ΕΠΑΣ Μαθητείας απαραίτητο θεωρείται 

το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών 

αναγκών των ΕΠΑΣ χρησιμοποιούνται αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/τριες οι οποίοι 

είναι απαραίτητο να διαθέτουν πτυχίο στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Σύμφωνα με την ΥΑ 

8941/2018 πραγματοποιείται διαδικασία αξιολόγησης με τη σύνταξη πινάκων ανά κλάδο και 

ειδικότητα από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές αξιολόγησης σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση του 

ΟΑΕΔ με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, παιδαγωγικές 

σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές, ανεργία, αυξημένα προσόντα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

οικογενειακή κατάσταση και βαθμός πτυχίου. Σήμερα ο ΟΑΕΔ απασχολεί 500 μόνιμους 

εκπαιδευτές και συμπληρωματικά προσλαμβάνει ωρομίσθιους εκπαιδευτές/τριες και 

αναπληρωτές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολικού έτους. Παρόλα αυτά όπως επισημαίνει η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών υπάρχει ανάγκη υλοποίησης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων των εκπαιδευτών στις ΕΠΑΣ ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις διαρκείς 

και αυξημένες απαιτήσεις (Παλαιοκρασάς κ.ά., 2008; Πάγκαλος, 2010; Υπουργείο Παιδείας Δια 

Βίου Μάθησης- Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, 2011). Μάλιστα 

οι θεματικές που εμφανίζουν μεγαλύτερη ζήτηση για επιμόρφωση αφορούν τη διδασκαλία 

εργαστηριακών μαθημάτων (77%), την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας (73%), τις βασικές επιστημονικές-τεχνικές γνώσεις (65%), την απόκτηση 

επαγγελματικής εμπειρίας (65%) και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων (52%) (Πάγκαλος, 

2010). Όπως επισημαίνουν οι παραπάνω έρευνες οι εκπαιδευτές/τριες παραδέχονται ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί αρκετά επιμορφωτικά προγράμματα αλλά παρουσιάζουν ευκαιριακό, 

μεμονωμένο και ελάχιστα ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Υποστηρίζουν επομένως ότι η επιμόρφωση 

χρειάζεται να είναι συστηματική και ο σχεδιασμός της να στηρίζεται στις αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων (Παλαιοκρασάς κ.ά., 2008; Πάγκαλος, 2010). 

Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας που βασίζει το πρόγραμμα σπουδών 

του στη συνεργασία με την αγορά εργασίας, δεδομένου ότι η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται 

σε επιχειρήσεις διαφόρων ειδικοτήτων της εθνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το Ν.3475/2006 

παρέχεται επιδότηση στην επιχείρηση ή στον/ην εκπαιδευόμενο/η, 11 ευρώ για κάθε μέρα 

πρακτικής άσκησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλιστική κάλυψη και η αμοιβή του/της 

εκπαιδευομένου/ης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Το ποσό της αμοιβής ανέρχεται στο 

75% του κατώτατου ημερομισθίου που ορίζει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, 
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δηλαδή 17,12 ευρώ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης. Επιπλέον σε 30 ΕΠΑΣ λειτουργούν 

γραφεία διασύνδεσης επαγγελματικής εκπαίδευσης τα οποία φροντίζουν για την εξεύρεση θέσεων 

πρακτικής άσκησης και διοργανώνουν εκδηλώσεις με τοπικούς εργοδοτικούς φορείς, επιχειρήσεις 

και φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της σύνδεσης των 

ΕΠΑΣ με την αγορά εργασίας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ, 2018). 

4.3. Μετα-δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην 

Ελλάδα 

4.3.1. Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) 

Το ελληνικό κράτος μόλις τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να αποδίδει έμφαση στην ΕΕΚ 

Ενηλίκων. Έτσι για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συνεχίσουν 

επαγγελματικές σπουδές διατίθεται μόνο ο μετα-δευτεροβάθμιος φορέας των Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Πριν από την περιγραφή του θεσμού των ΙΕΚ θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι τα ΙΕΚ διαχωρίζονται σε ιδιωτικά και δημόσια (ΔΙΕΚ). Επειδή η οργάνωση και 

η λειτουργία των ιδιωτικών ΙΕΚ καθορίζεται από την εκάστοτε διοίκηση όλες οι πληροφορίες που 

ακολουθούν αφορούν τα ΔΙΕΚ, τα οποία παρουσιάζουν ομοιομορφία σε όλη τη χώρα. 

Τα ΔΙΕΚ ιδρύθηκαν με το Ν.2525/1997 ως φορέας μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο των ΔΙΕΚ, ο πρόσφατος Ν. 3879/2010 ανέθεσε την ίδρυση, την 

οργάνωση και την εποπτεία τους στη ΓΓΔΒΜ. Βασικές αρμοδιότητες της ΓΓΔΒΜ σύμφωνα με 

την ΥΑ 5954/2014 είναι η αποτίμηση των αναγκών των ΔΙΕΚ για έγκριση αντίστοιχων 

ειδικοτήτων, ο καθορισμός του προγράμματος σπουδών και τέλος το πλαίσιο ορισμού των 

διευθυντών. Φορείς υλοποίησης των ΔΙΕΚ είναι είτε ο ΟΑΕΔ είτε ο Οργανισμός Τουριστικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είτε το ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής. Πρόκειται για μία δημόσια 

εκπαιδευτική δομή και η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Η χρηματοδότηση των ΔΙΕΚ προέρχεται 

αποκλειστικά από κρατικά κονδύλια. Τα ΔΙΕΚ λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας αλλά 

ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών συγκεντρώνεται σε μεγάλες πόλεις. Συγκεκριμένα για το σχολικό 

έτος 2017-18, ο αριθμός των ΔΙΕΚ ήταν στο σύνολο 128, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 7, 

Κεντρική Μακεδονία 25, Δυτική Μακεδονία 6, Ήπειρο 4, Θεσσαλία 5, Ιόνια νησιά 4, Δυτική 

Ελλάδα 9, Στερεά Ελλάδα 8, Αττική 33, Πελοπόννησο 10, Βόρειο Αιγαίο 4, Νότιο Αιγαίο 5 και 

Κρήτη 8 (ΔΙΕΚ, 2018). 

 
Προκειμένου ένα άτομο να ενταχθεί στη συγκεκριμένη μη τυπική αλλά αδιαβάθμιτη 

εκπαιδευτική δομή θα πρέπει να είναι 18 ετών και άνω και απόφοιτος της δευτεροβάθμιας 
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εκπαίδευσης. Ο λόγος που η συγκεκριμένη δομή χαρακτηρίζεται αδιαβάθμιτη οφείλεται στο 

γεγονός ότι δεκτοί γίνονται τόσο απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, όσο απόφοιτοι Επαγγελματικού 

Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που δέχονται και 

απόφοιτους Γυμνασίου. Επίσης στα ΔΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν εργαζόμενοι οι οποίοι θέλουν 

να εξασφαλίσουν επιπρόσθετα επαγγελματικά εφόδια ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματικό 

τομέα (Zafiris, 2000). Εκτός από το όριο ηλικίας, άλλα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευομένων 

αποτελούν ο βαθμός τίτλου σπουδών, η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα επιλογής και τα 

κοινωνικά κριτήρια. Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων εκπαιδευομένων ΔΙΕΚ για το 2017, 

για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, έφτασε τους 24.459 (ΓΓΔΒΜ, 2017). 

Τα ΔΙΕΚ παρέχουν ΑΕΕΚ, καθώς οι εκπαιδευόμενοι/ες μέσα από επαγγελματικές, 

τεχνικές και πρακτικές γνώσεις μπορούν να αποκτήσουν τα επαγγελματικά προσόντα που τους 

χρειάζονται για την είσοδο και εν συνεχεία την παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα 

με την καλλιέργεια γνώσεων σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης 

δεξιοτήτων που διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη, την κινητικότητα και την ανέλιξη στην 

αγορά εργασίας. Τα ΔΙΕΚ δύναται να διευκολύνουν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στην απόκτηση 

μίας ολόπλευρης επαγγελματικής κατάρτισης με απώτερο σκοπό την επαγγελματική ανέλιξη και 

την ενσωμάτωση στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Με τον τρόπο αυτό τα ΔΙΕΚ θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως προπομπός εισόδου των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας. 

Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας στα ΔΙΕΚ αποτελεί ο 

τρόπος οργάνωσης του προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας. Η φοίτηση στα ΔΙΕΚ είναι 

υποχρεωτική, πραγματοποιείται κυρίως απογευματινές ώρες και η διάρκειά της κυμαίνεται μεταξύ 

2-4 εξαμήνων, για τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου 4 εξάμηνα και για τους πτυχιούχους 

γυμνασίου, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 2 εξάμηνα (ΓΓΔΒΜ, 2013). Το περιεχόμενο των προγραμμάτων 

σπουδών δύναται να περιλαμβάνει πλήθος ειδικοτήτων (πάνω από 190) ανάλογα με τη ζήτηση 

στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η πληροφορική, ο τουρισμός, η 

μηχανολογία, οι εφαρμοσμένες τέχνες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο μεγάλος αριθμός 

ειδικοτήτων φαίνεται να αποτελεί μία προσπάθεια του κράτους για την πρόσβαση όλων στην 

ΑΕΕΚ Ενηλίκων (Stavrou, 1992). Μάλιστα οι ειδικότητες ταξινομούνται σε τομείς με βάση το 

περιεχόμενό τους και οι τομείς σε ομάδες, προκειμένου να είναι εφικτή η κινητικότητα μεταξύ 

παρεμφερών ειδικοτήτων (ΓΓΔΒΜ, 2013). Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών κάθε 
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ειδικότητας αποτυπώνεται σε οδηγούς σπουδών οι οποίοι συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια με 

σαφείς οδηγίες για τους/τις εκπαιδευτές/τριες στο πλαίσιο καθορισμού του εκπαιδευτικού 

πλαισίου. Δεν υπάρχουν βιβλία και συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, μόνο ένα ευρύ πλαίσιο θεμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό η διδασκαλία εξελίσσεται ως συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής με τη μορφή 

θεωρητικών, εργαστηριακών, μεικτών και σεμιναριακών μαθημάτων (ΓΓΔΒΜ, 2013). Η 

αξιολόγηση γίνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με εξετάσεις προόδου και στο τέλος του 

εξαμήνου με τελικές εξετάσεις με στόχο την ολόπλευρη αξιολόγηση των εκπαιδευομένων 

(ΓΓΔΒΜ, 2013). Στους απόφοιτους των ΔΙΕΚ χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, 

η οποία τους δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης, που διοργανώνει ο 

ΕΟΠΠΕΠ, για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης (ΓΓΔΒΜ, 2013). Πριν τις 

εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ μπορούν 

προαιρετικά να πραγματοποιήσουν 6 μήνες πρακτική άσκηση σε πραγματικό εργασιακό χώρο ή 

6 μήνες μαθητεία μεταξύ της εκπαιδευτικής δομής και του χώρου εργασίας (ΓΓΔΒΜ, 2013). 

Για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ΔΙΕΚ καθοριστική 

είναι η συμβολή των εκπαιδευτών. Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος απασχόλησης στα ΔΙΕΚ 

έχουν όλοι οι ιδιώτες εκπαιδευτές για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμπλήρωση ωραρίου και οι συνταξιούχοι. 

Προκειμένου να παρέχεται υψηλής ποιότητας ΕΕΚ στους/στις εκπαιδευόμενους/ες, μια τριμελής 

επιτροπή σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 αποτελούμενη από τον/τη διευθυντή/τρια του ΔΙΕΚ, 

τον/την υποδιευθυντή/τρια του ΔΙΕΚ και ένα μέλος της ΓΓΔΒΜ, συντάσσουν δύο αξιολογικούς 

πίνακες, όπου κατατάσσονται οι εκπαιδευτές/τριες ανάλογα με τα προσόντα τους στα οποία 

εμπεριέχεται κι η κατοχή διδακτικής επάρκειας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση που 

γίνεται στους/στις εκπαιδευτές/τριες μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς όπου 

συνυπολογίζεται η άποψη των εκπαιδευομένων με τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου και η 

άποψη του/της διευθυντή/τριας με εκθέσεις αξιολόγησης. Για να δημιουργηθούν περιβάλλοντα 

μάθησης που ικανοποιούν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και συνδέονται άμεσα με τα κίνητρα 

και τα ενδιαφέροντά τους θεωρείται απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος των εκπαιδευτών (Boshier, 

1976).Σύμφωνα με τη ΓΓΔΒΜ η διαρκής ανανέωση και η επικαιροποίηση των προσόντων των 

εκπαιδευτών αποτελεί προσωπική ευθύνη των ίδιων, διότι λόγω έλλειψης κρατικών 

χρηματοδοτήσεων τα επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνονται από τη ΓΓΔΒΜ είναι ελάχιστα 

(ΓΓΔΒΜ,2013). Πρόκειται για μία αμφιλεγόμενη πρακτική του ελληνικού κράτους που από τη 
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μία προβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΔΙΕΚ και από την 

άλλη δεν αναπτύσσει δράσεις που να εξασφαλίζουν τη βελτίωσή της (Terzis, 1994). 

Ο βαθμός συνεργασίας των ΔΙΕΚ με την αγορά εργασίας αναπτύσσεται μέσω δυο 

προαιρετικών προγραμμάτων που έχουν οργανωθεί για τους απόφοιτους των ΔΙΕΚ. Το πρώτο 

αφορά πρακτική άσκηση και το δεύτερο πρόγραμμα μαθητείας. Από τη μία πλευρά, η πρακτική 

άσκηση μπορεί να λάβει χώρα σε φορείς δημοσίου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έχει διάρκεια 6 μήνες και θεωρείται αναγνωρισμένη 

προϋπηρεσία για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (ΓΓΔΒ. 2013). Η εποπτεία, ο 

συντονισμός και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

συνεργασίας του διευθυντή του ΔΙΕΚ με τον συντονιστή πρακτικής άσκησης και τον σύμβουλο 

πρακτικής άσκησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της πρακτικής άσκησης. Από την 

άλλη πλευρά, το πρόγραμμα μαθητείας αναπτύχθηκε μετά την ΥΑ 5954/2014 και αφορά το 5ο 

εξάμηνο με κατάρτιση 960 ωρών μαθητείας, οι οποίοι επιμερίζονται σε 192 ώρες κατάρτισης στο 

ΔΙΕΚ και 768 ώρες μαθητείας στον χώρο εργασίας (ΓΓΔΒΜ, 2013). Οι ώρες αυτές αντιστοιχούν 

ανά εβδομάδα σε 1 ημέρα στο ΔΙΕΚ και 4 μέρες στο χώρο εργασίας με μέγιστο αριθμό ωρών 

κατάρτισης και μαθητείας τις 8 ώρες ανά ημέρα. Τόσο η πρακτική άσκηση όσο και το πρόγραμμα 

μαθητείας των ΔΙΕΚ συμβάλλουν στην προώθηση των εκπαιδευομένων για συνέχιση της 

απασχόλησης στον τομέα εργασίας που πραγματοποιήθηκε η κατάρτιση και κατ’ επέκταση στην 

καταπολέμηση της ανεργίας. 
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Κεφάλαιο 5: Δομές Παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Ενηλίκων στη Δευτεροβάθμια και Μετα-δευτεροβάθμια Βαθμίδα στη 

Σουηδία 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της ΕΕΚ Ενηλίκων αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Σουηδίας για την 

καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της 

ανάπτυξης μέσω της ανύψωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου του εργατικού δυναμικού. Παρά τις 

συνεχείς μεταρρυθμίσεις της σουηδικής κυβέρνησης για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕΚ 

Ενηλίκων, η Σουηδία καλείται να εντείνει τις προσπάθειές της για να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕΚ Ενηλίκων. Προκλήσεις που σχετίζονται με την 

ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, την ταχύτερη είσοδο των 

νεοαφιχθέντων μεταναστών στο εργατικό δυναμικό και την καλύτερη ενημέρωση της κοινής 

γνώμης για την ποιότητα της ΕΕΚ (CEDEFOP, 2016). Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις 

το σουηδικό κράτος επενδύει σε ενήλικες οι οποίοι δεν διαθέτουν προσόντα που συνάδουν με τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έτσι η τυπική ΕΕΚ ενηλίκων στη Σουηδία περιλαμβάνει σε επίπεδο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δημοτική εκπαίδευση ενηλίκων και σε επίπεδο μετα- 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση. 

Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει στη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δημοτική 

εκπαίδευση ενηλίκων (Kommunal Vuxenutbildning - Komvux) με τις επιμέρους δομές της, 

βασική (Grundvux) και ανώτερη δευτεροβάθμια (Gymnasievux) δημοτική εκπαίδευση ενηλίκων 

και στη βαθμίδα της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση 

(Yrkeshögskolan). Συνεπώς στα ακόλουθα υποκεφάλαια οι συγκεκριμένες δομές θα αναλυθούν 

ως προς το θεσμικό πλαίσιο, το προφίλ των εκπαιδευομένων, τις βασικές αρχές, το πρόγραμμα 

σπουδών, το προφίλ των εκπαιδευτών και τέλος τη συνεργασία με την αγορά εργασίας. 

5.2. Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στη Σουηδία 

5.2.1.Βασική Δημοτική Εκπαίδευση Ενηλίκων (Grundvux) 

Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν τα Komvux τα οποία ιδρύθηκαν ως θεσμός το 

1968, διαχωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την εκπαίδευση νέων και την εκπαίδευση ενηλίκων. Τα 

Komvux παρέχουν δύο επίπεδα εκπαίδευσης, το πρώτο περιλαμβάνει τη βασική εκπαίδευση 

ενηλίκων (Grundvux) που ισοδυναμεί με την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση  στη Σουηδία 
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(αντιστοιχία με την εξάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα) και το δεύτερο 

περιλαμβάνει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενηλίκων (Gymnasievux) (αντιστοιχία με 

το ελληνικό λύκειο). Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο, τα Grundvux εντάσσονται στην τυπική 

εκπαίδευση καθώς επίσημοι φορείς τους είναι το κράτος μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας 

Εκπαίδευσης (Skolverket) και οι δήμοι. Στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διοίκησης που 

χαρακτηρίζει το σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα, η Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης αναπτύσσει 

κατευθυντήριες γραμμές για τα Grundvux, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος σπουδών 

και οι δήμοι οργανώνουν και υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα είτε μόνοι τους είτε σε 

συνεργασία τους με ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Lindblad et al., 

2002). Η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι δήμοι για την οργάνωση των Grundvux προέρχεται 

από κρατικές επιδοτήσεις και δημοτικούς φόρους. Συνεπώς η φοίτηση στα Grundvux παρέχεται 

δωρεάν και οι εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται να πληρώσουν μόνο τις δαπάνες για το διδακτικό 

υλικό. Παρόλα αυτά το σουηδικό κράτος στην προσπάθειά του να δώσει σε όλους το δικαίωμα 

μάθησης έχει προβλέψει για τους εκπαιδευόμενους/ες που έχουν τουλάχιστον 50% σπουδές το 

δικαίωμα υποβολής αίτησης στην Κεντρική Επιτροπή Υποστήριξης Φοιτητών με σκοπό τη λήψη 

φοιτητικών επιχορηγήσεων και δανείων (Boström et al., 2001). Οι φορείς που παρέχουν βασική 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι οι δήμοι, οι 290 δήμοι και κοινότητες σε όλη τη Σουηδία και 

επιπρόσθετα κάποιοι ιδιώτες, η ευθύνη και ο έλεγχος των οποίων βρίσκεται πάλι στους δήμους. 

Στα Grundvux δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών που δεν 

έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι κάτοικοι Σουηδίας, δεν 

διαθέτουν τις γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και είναι ικανοί να ολοκληρώσουν 

τη φοίτηση (Boström et al., 2001). Όπως είναι εμφανές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα απαιτητικές 

προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη βασική δημοτική εκπαίδευση γιατί αυτή θεωρείται, σύμφωνα 

με το Ν. 1985:1100, δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, γεωγραφικής 

κατοικίας, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που 

το ποσοστό των Σουηδών ενηλίκων χωρίς δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι χαμηλό, η συμμετοχή 

στα Grundvux είναι μεγάλη λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών που δέχεται η Σουηδία. Έτσι 

ο μαθητικός πληθυσμός της βασικής δημοτικής εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελείται κατά βάση 

από άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό (Skolverket, 2018a). Τάση η οποία δεδομένης της 

αύξησης της μετανάστευσης δεν είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί το επόμενο διάστημα. Συνολικά 
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για το έτος 2017 ο αριθμός εκπαιδευόμενων που φοίτησαν στα Grundvux ήταν 133.162 

(Skolverket, 2018b). 

Τα Grundvux όπως υπογραμμίζεται στο Ν.1967:85 προορίζονται για την παροχή βασικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό τη συμμετοχή των ενηλίκων στην κοινωνική και εργασιακή 

ζωή, εξασφαλίζοντας την καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη και την προσωπική ανάπτυξη. 

Δεδομένου ότι η ομάδα-στόχος των Grundvux είναι ετερογενής, περιλαμβάνει άτομα με 

διαφορετικές εμπειρίες, καταστάσεις ζωής, δεξιότητες και μαθησιακούς στόχους, επισημαίνεται 

ιδιαίτερα η έννοια της προσωπικής προοπτικής. Όπως αναφέρει η τελευταία κρατική 

μεταρρύθμιση για τη δημοτική εκπαίδευση ενηλίκων 2010:800, δίνεται έμφαση στις ανάγκες και 

στις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων για ενίσχυση των ικανοτήτων τους και της προσωπικής 

κατάστασης ζωής τους (Regeringskansliet, 2008). Σε αυτό το πλαίσιο τα Grundvux φαίνεται να 

λειτουργούν ως μία ευκαιρία μάθησης για ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση, υποστηρίζοντάς τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία μέσα από 

επαγγελματική δραστηριότητα ή περαιτέρω σπουδές (OECD, 2008). 

Τα Grundvux αντιστοιχούν στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, για τον λόγο αυτό 

το πρόγραμμα σπουδών τους είναι ίδιο με αυτό του τυπικού κατώτερου δευτεροβάθμιου σχολείου. 

Η μοναδική διαφορά είναι η απουσία μαθημάτων αθλητισμού και αισθητικής, στη θέση των 

οποίων υπάρχουν μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν μικρή διάρκεια και 

κατευθύνονται από τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (Boström et al., 2001). Τα μαθήματα που 

προσφέρονται στα Grundvux είναι ως επί το πλείστων θεωρητικά και αφορούν γενικές ικανότητες 

(Gougoulakis &Bron, 2011). Το πρόγραμμα σπουδών των Komvux περιλαμβάνει: σουηδικά/ 

σουηδικά ως δεύτερη γλώσσα, αγγλικά, μαθηματικά, κοινωνικές επιστήμες, θρησκευτικά, 

ιστορία, γεωγραφία, φυσική, χημεία, βιολογία και οικιακή οικονομία (Skolverket, 2017). 

Επιπλέον σύμφωνα μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση 2018:753 στο πρόγραμμα σπουδών των 

Grundvux προστέθηκαν μαθήματα σχετικά με την κοινότητα και τη φύση. Η αλλαγή στο 

υπόβαθρο των εκπαιδευομένων με την αύξηση των μεταναστών γίνεται εμφανής και στις επιλογές 

μαθημάτων. Τα μαθήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα είναι τα σουηδικά ως 

δεύτερη γλώσσα (37%) και τα αγγλικά (23%) (Skolverket, 2018b). Το πρόγραμμα σπουδών των 

Grundvux είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες, καθώς η εκπαίδευση είναι οργανωμένη με τη 

μορφή ξεχωριστών μαθημάτων και ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει την ελευθερία να οργανώσει το 
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σχέδιο μάθησης που ανταποκρίνεται στις προσωπικές του/της ανάγκες, σε συνεννόηση βέβαια με 

το σύμβουλο (Boström et al., 2001; OECD, 2000). Τα περιθώρια ευελιξίας του/της 

εκπαιδευόμενου/ης στα Grundvux είναι μεγάλα. Αυτός/η καθορίζει το περιεχόμενο μάθησης 

επιλέγοντας τον συνδυασμό μαθημάτων, τον ρυθμό προόδου διαλέγοντας μεταξύ πλήρους ή 

μερικής φοίτησης και καθορίζοντας τον τρόπο φοίτησης με δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως 

παρακολούθηση. Έτσι η μάθηση στα Grundvux γίνεται εξατομικευμένη και συντίθεται με βάση 

τις προσωπικές προτιμήσεις και ανάγκες των εκπαιδευομένων. Παρόλο που τα περισσότερα 

μαθήματα είναι θεωρητικά, η διδασκαλία που χρησιμοποιείται στα Grundvux βασίζεται στην 

ανδραγωγική θεωρία και περιλαμβάνει πλήθος διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τις ανάγκες, τα 

ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τους μαθησιακούς στόχους των εκπαιδευομένων (Gustavsson et 

al., 2009). Η αξιολόγηση στα Grundvux αφορά περισσότερο την ικανότητα του/της 

εκπαιδευόμενου/της να πετύχει τους μαθησιακούς στόχους και να τους εφαρμόσει στην 

καθημερινή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή και λιγότερο την απόκτηση υψηλής βαθμολογίας, 

η οποία σύμφωνα με τον κανονισμό 2012:746 κυμαίνεται μεταξύ A-F. Για να ενισχυθεί η 

αντικειμενικότητα υποστηρίζεται η διαμορφωτική αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων 

ανατροφοδότησης, η συνεργατική αξιολόγηση μέσω συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτών και η 

τελική αξιολόγηση με την παροχή υποστηρικτικού υλικού για διάφορα μαθήματα (Skolverket, 

2018a). Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στα Grundvux προϋποθέτει σύμφωνα με τον 

κανονισμό 2011:1108 συμπλήρωση 2.400 πιστωτικών μονάδων και οδηγεί στην απόκτηση 

πιστοποιητικού αντίστοιχου εκπαιδευτικού επιπέδου με την εκπαίδευση νέων. Το πιστοποιητικό 

αυτό δίνει την ευκαιρία στους/στις εκπαιδευόμενους/ες είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 

άλλες μορφές ΕΕΚ Ενηλίκων σε μετα-δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης είτε να 

ενταχθούν απευθείας στην αγορά εργασίας (CEDEFOP, 2009b). 

Σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές, βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της ποιότητας 

θεωρείται το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα τρία τυπικά προσόντα που πρέπει να 

διαθέτουν οι εκπαιδευτές/τριες των Grundvux σύμφωνα με τον κανονισμό 2011:1108 

προκειμένου να προσληφθούν ως μόνιμο διδακτικό προσωπικό είναι πρώτον η κατάρτιση στο 

αντικείμενο διδασκαλίας, δεύτερον το πτυχίο εκπαιδευτικού και τρίτον η εξειδίκευση στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Η εργασία των εκπαιδευτών ΕΕΚ Ενηλίκων επομένως βασίζεται σε ένα 

είδος τριπλού επαγγελματισμού που περιλαμβάνει μία συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση, 

το επάγγελμα του εκπαιδευτή και παράλληλα την εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων 
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(Andersson & Köpsén, 2015). Παρόλο όμως που απαιτούνται αυτά τα τυπικά προσόντα για τους 

εκπαιδευτές/τριες των Grundvux, ο κανονισμός προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις εάν 

τα άτομα με την απαιτούμενη εκπαίδευση δεν είναι διαθέσιμα. Επομένως στα κριτήρια 

πρόσληψης εκπαιδευτών της βασικής δημοτικής εκπαίδευσης ενηλίκων υπάρχει ένα περιθώριο 

μεταβλητότητας με αποτέλεσμα οι φορείς εκπαίδευσης από τους οποίους πραγματοποιείται η 

πρόσληψη να καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής του διδακτικού προσωπικού των Grundvux. 

Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2017-18, προσλήφθηκαν 2.209 εκπαιδευτές στα Grundvux από 

τους οποίους το 87.7% διέθετε πτυχίο σχετικό με την εκπαίδευση (Skoverket, 2018b). Λόγω της 

έλλειψης εκπαιδευτών που χαρακτηρίζει γενικά το σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα, συχνά στα 

Grundvux προσλαμβάνονται για ένα μικρό χρονικό διάστημα ως προσωρινό προσωπικό άτομα 

που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα αλλά επιμορφώνονται στη διάρκεια της πρόσληψης 

παρακολουθώντας γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να 

θεωρηθούν ενδεικτικά στοιχεία της ανάγκης αναβάθμισης του επαγγέλματος του/της 

εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων. Είναι ευρέως διαδομένη άλλωστε η άποψη ότι υπάρχει ανάγκη για 

περαιτέρω κατάρτιση στην εκπαίδευση ενηλίκων με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση 

στις ανάγκες του ενήλικου κοινού-στόχου (SOU 2013:20). 

Η σύνδεση των Grundvux με την αγορά εργασίας πραγματοποιείται με τη συνεργασία του 

δήμου με ανεξάρτητους ιδιωτικούς φορείς ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς που αναλαμβάνουν να 

λειτουργήσουν ως φορείς παροχής εκπαίδευσης και να υλοποιήσουν προγράμματα των Grundvux. 

(Lindblad et al., 2002). Αξιοσημείωτο είναι ότι την τελευταία δεκαετία το ποσοστό των 

εκπαιδευομένων που λαμβάνουν δημοτική εκπαίδευση ενηλίκων σε κάποιο φορέα εκτός του 

δήμου έχει αυξηθεί κατά 20% (Eurydice, 2018). Επιπλέον κάθε δήμος οφείλει να βρίσκεται σε 

διαρκής επαφή με την αγορά εργασίας ώστε να παρέχει τη ζητούμενη βασική δημοτική 

εκπαίδευση, η οποία να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις και τις αλλαγές της αγοράς εργασίας. Η 

συνεργασία αυτή που βασίζεται στη σύνδεση προσφοράς και ζήτησης δύναται να αναπτύξει τις 

προϋποθέσεις για καλύτερη μετάβαση του ατόμου από την ακαδημαϊκή στην επαγγελματική ζωή. 

5.2.2. Ανώτερη Δευτεροβάθμια Δημοτική Εκπαίδευση Ενηλίκων (Gymnasievux) 

Σε επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει ο θεσμός των Gymnasievux, ο οποίος 

ως μέρος των Komvux, εμφανίζει κοινά σημεία με τα Grundvux. Θεσμικά τα Gymnasievux 

υπάγονται κι αυτά στην τυπική εκπαίδευση και έχουν επίσημο φορέα οργάνωσης το κράτος το 

οποίο έχει αναθέσει την εποπτεία τους στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών με αρμόδιο 
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εκτελεστικό όργανο την Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την αποκέντρωση της 

διοίκησης που χαρακτηρίζει το σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα, η ευθύνη οργάνωσης των 

Gymnasievux έχει επέλθει στο τοπικό επίπεδο. Έτσι η κυβέρνηση προσδιορίζει τους εθνικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς των Gymnasievux και οι δήμοι, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με 

ιδιωτικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα εξασφαλίζουν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων των Gymnasievux (Lindblad et al., 2002). Η φοίτηση όλων των προγραμμάτων 

στα Gymnasievux είναι δωρεάν, διότι η χρηματοδότηση προέρχεται από κρατικά κονδύλια και 

δημοτικούς φόρους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το διδακτικό υλικό το οποίο επιβαρύνει τους/τις 

εκπαιδευομένους/ες αλλά μετά από σχετική κρατική πρόβλεψη και κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης φοιτητικού επιδόματος ώστε το οικονομικό 

κόστος να μην αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον/της εκπαιδευόμενο/η (Boström et al., 

2001). Τα Gymnasievux ως θεσμός υπάρχουν τόσο σε δημοτικό επίπεδο στους 290 δήμους και 

κοινότητες της Σουηδίας όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο, με ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν 

ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενηλίκων. 

Πέρα από το θεσμικό πλαίσιο και οι απαιτήσεις προσόντων για σπουδές στα Gymnasievux 

εμφανίζουν ομοιότητες με τα Grundvux. Τα Gymnasievux απευθύνονται σε άτομα που είναι 

κάτοικοι Σουηδίας, έχουν ηλικία τουλάχιστον 20 έτη, δεν διαθέτουν τις γνώσεις που παρέχει το 

πρόγραμμα και είναι ικανά να το ολοκληρώσουν (OECD, 2000). Σε περίπτωση αυξημένης 

συμμετοχής στα Gymnasievux, κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευομένων 

προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο ή χρειάζονται να 

παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάποια παρούσα ή μελλοντική 

εργασία ή έστω χρειάζονται το πρόγραμμα για να είναι επαρκώς εφοδιασμένοι από άποψη 

προσόντων (Government Offices of Sweden, 2013). Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας 

Εκπαίδευσης το έτος 2017 συνολικά 638.862 εκπαιδευόμενοι/ες ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους 

στα Gymnasievux (Skolverket, 2018). 

Οι κύριοι λόγοι ίδρυσης των Gymnasievux όπως επισημαίνονται στο Ν.1967:85 είναι η 

μείωση της εκπαιδευτικής ανισότητας στο κοινωνικό σύνολο, η δημιουργία ευκαιριών μάθησης 

για άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης και η παροχή ενός 

καλά μορφωμένου εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας. Έτσι μέσα από την αξιοποίηση της 

προηγούμενης εκπαίδευσης και εμπειρίας των εκπαιδευομένων επιδιώκεται η ανάπτυξη γνώσεων 
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που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν 

ως βάση για συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και δυνατότητα για περαιτέρω σπουδές ή απευθείας 

είσοδο στην αγορά εργασίας. 

Τα Gymansievux αντιστοιχούν στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επομένως το 

πρόγραμμα σπουδών τους είναι αντίστοιχο αλλά όχι πανομοιότυπο με το πρόγραμμα σπουδών της 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νέων και περιλαμβάνει συνδυαστικά θεωρητικά και 

επαγγελματικά μαθήματα. Τα θεωρητικά μαθήματα που υλοποιούνται στα Gymnasievux είναι 

ίδια με το τυπικό ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο, σουηδικά/σουηδικά ως δεύτερη γλώσσα, 

αγγλικά, κοινωνικές επιστήμες, θρησκευτικά, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες (εκτός από 

αθλητισμό και αισθητικές τέχνες). Συμπληρωματικά στα Gymnasievux δύναται να λειτουργήσουν 

κι άλλα μαθήματα ως μέρος του προγράμματος σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού πληθυσμού (Skolverket, 2017). Τα επαγγελματικά μαθήματα στα Gymnasievux, 

σε αντίθεση με το τυπικό ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο δεν καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο 

αλλά προσαρμόζονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, έχουν μικρότερη διάρκεια και 

περιλαμβάνουν πλήθος τομέων όπως οικονομία, τουρισμός, πληροφορική (Boström et al., 2001). 

Τα θεωρητικά και τα επαγγελματικά μαθήματα στα Gymansievux είναι οργανωμένα σε 

υποενότητες ώστε να μπορούν να μελετηθούν τόσο χωριστά όσο και συνδυαστικά (Skolverket, 

2016b). Ενδιαφέρον προκαλεί η δυνατότητα συνδυασμού μαθημάτων βασικής και ανώτερης 

δευτεροβάθμιας δημοτικής εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρει το σουηδικό σύστημα ΕΕΚ 

Ενηλίκων. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι/ες στα Grundvux έχουν προαιρετικά το δικαίωμα πρακτικής 

άσκησης σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις και φορείς εκτός δομής. Η ευελιξία που χαρακτηρίζει 

το πρόγραμμα σπουδών των Gymnasievux δίνει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες, να διαπραγματευτούν την εκπαιδευτική τους διαδρομή και να 

συντάξουν, όπως ορίζει ο κανονισμός 2016: 458, μαζί με το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό 

το σχέδιο μάθησης αποφασίζοντας οι ίδιοι την εκπαιδευτική πορεία που θα ακολουθήσουν 

(Lindblad et al., 2002). Εκτός από το περιεχόμενο μάθησης οι εκπαιδευόμενοι/ες επιλέγουν τον 

χρόνο κατάρτισης προσαρμόζοντας τον ρυθμό προόδου σε πλήρη ή μερική φοίτηση και πρωινή ή 

απογευματινή παρακολούθηση καθώς και τον τρόπο κατάρτισης δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως 

ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους. Ευελιξία χαρακτηρίζει και τη διδασκαλία στα Gymasievux, 

διότι το πρόγραμμα σπουδών καθορίζει τους γενικούς στόχους της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

δομής, και οι εκπαιδευτές/τριες μαζί με τους/τις εκπαιδευομένους/ες αποφασίζουν τη μέθοδο και 
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το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Η αξιολόγηση εξετάζει την απόκτηση των θεωρητικών και 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τους στόχους κάθε μαθήματος. 

Πραγματοποιείται από τους/τις εκπαιδευτές/τριες (μαζί με έναν έμπειρο επαγγελματία του 

σχετικού κλάδου για τα επαγγελματικά μαθήματα) και σύμφωνα με τον κανονισμό 2012:746 

περιλαμβάνει μία κλίμακα βαθμολόγησης A-F. Στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης 

συνυπολογίζεται και η άποψη του επόπτη ο οποίος είναι ένας υπάλληλος της επιχείρησης με τις 

απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για τη συγκεκριμένη θέση. H αξιολόγηση στα Gymnasievux 

πραγματοποιείται τόσο διαμορφωτικά όσο και τελικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι για την υποστήριξη 

του/της εκπαιδευτή/τριας και τη μεγαλύτερη δυνατή ισοδυναμία της αξιολόγησης έχει δομηθεί 

ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με υποστηρικτικό υλικό, ερωτήσεις ανατροφοδότησης και συνεργατική 

αξιολόγηση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε υποενότητας ο/η εκπαιδευόμενος/η λαμβάνει 

πιστοποιητικό και με την ολοκλήρωση της συνολικής φοίτησης των Gymnasievux, την επιτυχή 

δηλαδή συγκέντρωση 2.250 πιστωτικών μονάδων, λαμβάνει πιστοποιητικό ανώτερης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

επαγγελματικών προσόντων (Skolverket, 2016b). 

Πυρήνας της ΕΕΚ Ενηλίκων στα Gymnasievux είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό. Με 

βάση τον κανονισμό 2011:1108 για τη μόνιμη πρόσληψη ενός/μιας εκπαιδευτή/τριας στα 

Gymnasievux απαραίτητη είναι η επαγγελματική κατάρτιση στο διδακτικό αντικείμενο. Επιπλέον 

απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της εκπαίδευσης το οποίο να πιστοποιεί 

ότι οι εκπαιδευτές/τριες έχουν εκπαιδευτική επάρκεια (Skolverket, 2016b). Ωστόσο, όπως 

δηλώνεται ξεκάθαρα στον κανονισμό 2011:1108 εξαιρέσεις σε αυτές τις απαιτήσεις μπορούν να 

γίνουν σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα άτομα ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος από την 

πλευρά των εκπαιδευομένων. Επομένως τα κριτήρια πρόσληψης των εκπαιδευτών στα 

Gymnasievux δεν είναι παγιωμένα και υπάρχει βαθμός ελευθερίας για τους φορείς εκπαίδευσης 

που είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη των εκπαιδευτών. Συνηθίζεται στα Gymansievux το 

διδακτικό προσωπικό και κατά βάση το έκτακτο διδακτικό προσωπικό να στελεχώνεται από άτομα 

χωρίς εκπαιδευτική επάρκεια. Τα άτομα αυτά υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σπουδές 1 

χρόνου σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γενικές γνώσεις 

και δεξιότητες (Skolverket, 2016b). Για το σχολικό έτος 2017-18, από τους 5.133 εκπαιδευτές που 

απασχολήθηκαν στα Gymansievux, το 79.2% διέθετε πτυχίο εκπαιδευτικού (Skoverket, 2018). 

Όπως επισημαίνει η σουηδική κυβέρνηση καθοριστική είναι η συμβολή της συνεχούς κατάρτισης 
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του διδακτικού προσωπικού των Gymnasievux για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι μεγάλες χρηματικές επενδύσεις από την 

πλευρά του κράτους και των δήμων. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτών δημοτικής 

εκπαίδευσης φαίνεται σύμφωνα με έρευνες να αποτελεί προτεραιότητα των δήμων αλλά 

επικεντρώνεται περισσότερο σε θέματα αξιολόγησης και γενικής εκπαίδευσης και λιγότερο στην 

εκπαίδευση ενηλίκων (SOU 2013:20). 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών, η συνεργασία του εκπαιδευτικού 

συστήματος με την αγορά εργασίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

μάθηση. Συγκεκριμένα η σύνδεση των Gymnasievux με την αγορά εργασίας επιτυγχάνεται με δύο 

τρόπους, πρώτον μέσα από τη συνεργασία που γίνεται σε μερικές περιπτώσεις μεταξύ των δήμων 

και ανεξάρτητων ιδιωτικών φορέων και ιδρυμάτων για την υλοποίηση των συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δεύτερον μέσα από την υποστήριξη της πρακτικής άσκησης 

του/της εκπαιδευόμενου/ης, η οποία οφείλει να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 15% του συνολικού 

χρόνου σπουδών (Skolverket, 2016b). Καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η 

εκπαιδευόμενος/η λαμβάνει αμοιβή, το ποσό της οποία καθορίζεται από τις ισχύουσες συμφωνίες 

μεταξύ της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στην επιτυχία 

της πρακτικής άσκησης καθοριστική σημασία έχει ο τριμερής διάλογος μεταξύ 

εκπαιδευομένου/ης, επιχείρησης και εκπαιδευτικής δομής (CEDEFOP, 2016). Στην αρμοδιότητα 

του δήμου υπόκειται η εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης και η παροχή επιδοτήσεων στη 

συνεργαζόμενη επιχείρηση, ο/η διευθυντής/τρια των Grundvux αποφασίζει το μέρος των 

μαθημάτων που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο εργασίας και τέλος η επιχείρηση αναλαμβάνει την 

κύρια εποπτεία για τον χρόνο και την κατάρτιση του/της εκπαιδευομένου/ης. Μέσω της πρακτικής 

άσκησης ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει την ευκαιρία να αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες για 

τον εργασιακό βίο και να μεταβεί ομαλά σε αυτόν. 

5.3. Μετα-δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στη 

Σουηδία 

5.3.1. Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση (Yrkeshögskolan) 

Για τους ενήλικες που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση και 

επιθυμούν να προχωρήσουν τις επαγγελματικές τους σπουδές σε επίπεδο μετα-δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης προσφέρεται η Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση (Υrkeshögskolan-ΥΗ). Ο 

συγκεκριμένος τύπος εκπαίδευσης ξεκίνησε να λειτουργεί ως θεσμός το 2001 και παρέχεται εκτός 
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του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (Nilsson, 2002). Η εποπτεία των δομών ΥΗ ανήκει σε 

κρατικό φορέα, στο Εθνικό Συμβούλιο Ανώτερης ΕΕΚ, το οποίο θεσπίζει τις κατευθυντήριες 

γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΥΗ και την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η οργάνωση και η παροχή της ΥΗ γίνεται από πλήθος φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των ιδρυμάτων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 

συνεργασία με τους εργοδότες των επιχειρήσεων (Gougoulakis & Bron, 2011). Τα περισσότερα 

προγράμματα της ΥΗ βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο και η φοίτηση είναι δωρεάν ενώ μερικά 

είναι ιδιωτικά και απαιτούν την καταβολή διδάκτρων. Σε όλα τα μαθήματα οι εκπαιδευόμενοι/ες 

επιβαρύνονται το κόστος του διδακτικού υλικού. Ωστόσο όπως στην ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση έτσι και στη μετα-δευτεροβάθμια η Κεντρική Επιτροπή Υποστήριξης Φοιτητών 

προσφέρει τη δυνατότητα οικονομικής βοήθειας με ενίσχυση περίπου 900 ευρώ το μήνα 

(Myndigheten för yrkeshögskolan, 2018b). Τα κριτήρια έγκρισης ενός προγράμματος ΥΗ είναι 

περιορισμένα, απαιτείται μονάχα η ύπαρξη πραγματικής ανάγκης της αγοράς εργασίας για το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και η δημιουργία σταθερής σχέσης της εκπαιδευτικής δομής με φορείς 

της αγοράς εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την ευελιξία, οι φορείς παροχής YH 

κατανέμονται σε όλη την έκταση της Σουηδίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, που υπολογίζεται 

στο 62%, συγκεντρώνεται σε τρεις μεγάλες πόλεις Στοκχόλμη, Västra Götaland και Skåne. 

Ειδικότερα μέχρι το 2017 η πόλη της Στοκχόλμης είχε 490 φορείς YH, η Västra Götaland 442 και 

η Skåne 282 (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2018b). 

Για την εγγραφή σε ένα πρόγραμμα της ΥΗ απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Βασική 

απαίτηση είναι η ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμης γνώσης 

και οι οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις καθορίζονται από τον κάθε φορέα εκπαίδευσης 

(Myndigheten för yrkeshögskolan, 2012). Η συγκεκριμένη δομή εκπαίδευσης απευθύνεται τόσο 

σε απόφοιτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε άτομα που απασχολούνται 

ήδη στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σε ένα 

καθορισμένο επαγγελματικό πεδίο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων εκπαιδευομένων 

είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων σε ένα πρόγραμμα YH, 

ακολουθείται διαδικασία επιλογής (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2012). Σύμφωνα με την 

ετήσια στατιστική έκθεση της YH, ο αριθμός των υποψήφιων εκπαιδευομένων στα προγράμματα 

της μεταξύ 2014 και 2017 έχει αυξηθεί από 38.000 σε 40.100 και ο αριθμός των αποφοίτων κατά 

την περίοδο 2007-16 αυξήθηκε από 7.800 σε 12.700 (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2018b). 
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Στόχος της ΥΗ είναι η παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης στους/στις εκπαιδευόμενους/ες 

για αύξηση της απασχόλησης και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Μέσω της YH τα 

άτομα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν περαιτέρω κατάρτιση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα 

και αναπτύξουν υψηλότερου επιπέδου επαγγελματικά προσόντα (Bostrom et al., 2001). Τα 

προσόντα αυτά πέρα από θεωρητικές γνώσεις σχετίζονται με εξειδικευμένες επαγγελματικές 

δεξιότητες και εμπειρίες που δεν μπορούν να αποκτηθούν στο περιβάλλον της τάξης και 

εφαρμόζονται μόνο στο χώρο εργασίας. Έτσι τόσο στη θεωρητική κατάρτιση όσο και στην 

πρακτική άσκηση της YH παρέχονται οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν ευρύτερες οριζόντιες 

δεξιότητες, όπως η ομαδικότητα, η υπευθυνότητα και η επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες που 

θεωρούνται απαραίτητες σε κάθε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

Τα προγράμματα σπουδών της ΥΗ συνδυάζουν την τυπική σχολική εκπαίδευση και τη μη 

τυπική πρακτική άσκηση στο χώρο εργασίας (Bostrom et al., 2001). Η διδακτέα ύλη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος προτείνεται από τον φορέα υλοποίησης της ΥΗ και η πρακτική 

άσκηση που αποτελεί τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των σπουδών σχεδιάζεται και 

χρηματοδοτείται από τον εργοδότη (Bostrom et al., 2001). Κάθε φορέας υποβάλει αίτηση με 

προτεινόμενη διδακτέα ύλη στην Εθνική Επιτροπή ΕΕΚ προκειμένου να ξεκινήσει την παροχή 

ενός μαθήματος ή προγράμματος και στη συνέχεια η επιτροπή δίνει προτεραιότητα σε αυτά που 

συμβάλλουν περισσότερο στην καταπολέμηση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας (Bostrom 

et al., 2001). Η περίοδος σπουδών μπορεί να κυμανθεί από 6 μήνες και άνω, ενώ ο μέσος όρος 

σπουδών είναι μεταξύ 1-2 έτη ανάλογα τον ρυθμό φοίτησης, δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα 

πλήρους ή μερικής φοίτησης, δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. (Myndigheten för 

yrkeshögskolan, 2012). Τα μαθήματα που προσφέρονται στην YH (610 συνολικά) μπορούν να 

παρακολουθηθούν ξεχωριστά ή συνολικά και δύναται να καλύψουν 16 εκπαιδευτικούς τομείς με 

τους οποίους η YH είναι συναφής. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός 

προγραμμάτων συγκεντρώνεται στον τομέα της επιχειρηματικής οικονομίας και διοίκησης και 

στον τομέα των πωλήσεων και των κατασκευών (GHK & Research voor Beleid, 2011). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλο το διάστημα σπουδών στην YH προσφέρεται η δυνατότητα πρόσθετης 

εκπαιδευτικής στήριξης με τη μορφή σχεδίου μελέτης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών 

δυσκολιών των εκπαιδευομένων (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2012). Η ολοκλήρωση ενός 

μαθήματος αποδίδει 80 πιστωτικές μονάδες και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού ενώ η 

ολοκλήρωση ενός προγράμματος με ελάχιστη διάρκεια 1 έτος οδηγεί στην απόκτηση δύο τίτλων, 
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ο πρώτος αφορά το πτυχίο ανώτερης μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο δεύτερος το 

εξειδικευμένο επαγγελματικό πτυχίο (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2012). 

Για την επιτυχή διεξαγωγή των προγραμμάτων YH σημαντική βαρύτητα ασκεί το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται από τους φορείς εκπαίδευσης. Σύμφωνα με 

τα πρόσφατα έγγραφα του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτερης ΕΚΚ οι βασικές προϋποθέσεις για να 

εργαστεί ένα άτομο ως μόνιμος/η εκπαιδευτής/τρια στην YH είναι δύο, πρώτη και βασικότερη 

είναι η εξειδίκευση στον τομέα σπουδών που πρόκειται να διδάξει και δεύτερη είναι η κατοχή 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που να υποδηλώνει την εκπαιδευτική επάρκεια του/της 

εκπαιδευτή/τριας (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2018a). Εάν απαιτούνται κι άλλες 

επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των εκπαιδευτών, όπως για παράδειγμα άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή/τριας για τους υποψήφιους οδηγούς, αυτό καθορίζεται από 

τον εκάστοτε φορέα εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει και η περαιτέρω 

επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που πρόκειται για μία δομή 

εκπαίδευσης ενηλίκων δεν υπάρχει καμία σχετική απαίτηση νομοθετικά για κατάρτιση στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό οφείλεται στην τεράστια έλλειψη εκπαιδευτών που χαρακτηρίζει το 

σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για το λόγο αυτό όπως δηλώνει και η μεταρρύθμιση 2008/09:68 

η στελέχωση του προσωρινού τουλάχιστον διδακτικού προσωπικού των προγραμμάτων YH 

γίνεται συχνά από άτομα που προέρχονται άμεσα από την αγορά εργασίας και διαθέτουν μεν 

επαρκή επαγγελματική κατάρτιση αλλά δεν διαθέτουν τυπική εκπαιδευτική κατάρτιση 

(Myndigheten för yrkeshögskolan, 2016). Παρόλα αυτά, η αναγκαιότητα πιστοποίησης των 

εκπαιδευτών όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της YH, έχει δηλωθεί ξεκάθαρα από τη 

σουηδική κυβέρνηση. Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών 

ικανοτήτων των εκπαιδευτών της YH αποτελεί θέμα συζήτησης σε πολλές έρευνες. Οι 

περισσότερες από αυτές επισημαίνουν ότι είναι σημαντικό το εκπαιδευτικό προσωπικό να 

χρησιμοποιεί όλες τις δεξιότητές του, επαγγελματικές και εκπαιδευτικές, προκειμένου οι 

εκπαιδευόμενοι/ες να λαμβάνουν όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα επαγγελματικής κατάρτισης 

(Johansson 2008; Höghielm, 2009). Λόγω των πολλαπλών φορέων παροχής YH και της απουσίας 

μίας κοινής βάσης δεδομένων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των 

εκπαιδευομένων που απασχολήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2017-18 στην YH. 
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Δομικό στοιχείο της YH είναι η εμπλοκή της αγοράς εργασίας στην παροχή εκπαίδευσης. 

Για να εξασφαλιστεί η συνεργασία αυτή, εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας, των τοπικών αρχών, 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων εμπλέκονται ενεργά στον 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων της YH, συμμετέχοντας σε διαλέξεις, σχέδια 

εργασίας, επισκέψεις μελέτης και ασφαλώς στην προσφορά πρακτικής άσκησης. Αναπόσπαστο 

κομμάτι των προγραμμάτων YH είναι η πρακτική άσκηση η οποία δίνει την ευκαιρία αφενός στον 

εργοδότη να γνωρίσει έναν δυνητικά μελλοντικό υπάλληλο και αφετέρου στον/στην εργαζόμενο/η 

να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών με πιθανούς εργοδότες (Myndigheten för yrkeshögskolan, 

2012). Σύμφωνα με τα πορίσματα ερευνών η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών μπορεί να χαρακτηριστεί ενθαρρυντική. Αποτελεί συχνό 

φαινόμενο μεγάλος αριθμός των καταρτιζόμενων μετά την αποφοίτησή τους να λαμβάνουν μέσα 

σε διάρκεια ενός χρόνου θέσεις εργασίας, με το ποσοστό του μέσου όρου να αγγίζει το 93% και 

το 68% όσον αφορά τη συνάφεια με το αντικείμενο εκπαίδευσης (Myndigheten för 

yrkeshögskolan, 2018b). 
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Κεφάλαιο 6: Παρουσίαση, Ανάλυση και Ερμηνεία των Ερευνητικών 

Ευρημάτων 

 

6.1 Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτές/τριες διαδραματίζουν κομβικής σημασίας ρόλο στην ΕΕΚ Ενηλίκων, καθώς αυτοί 

είναι υπεύθυνοι για τη διευκόλυνση της μάθησης των ενήλικων εκπαιδευομένων. Οι περισσότεροι 

ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα δηλώνουν ότι δεν δίνεται αρκετή προσοχή στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων (Avis et al., 2011; Kemmis & Engstrröm, 

2011). Οι εκπαιδευτές/τριες στην ΕΕΚ Ενηλίκων χρειάζονται πολλά περισσότερα προσόντα πέρα 

από επαγγελματικές γνώσεις, καθώς καλούνται να εναλλάσσουν διαρκώς ρόλους στο μαθησιακό 

περιβάλλον και παράλληλα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εκάστοτε πολιτικής, των 

εταιριών και των εκπαιδευομένων (Kemmis & Engstrröm, 2011). Ωστόσο δεν έχουν όλες οι χώρες 

τις ίδιες απαιτήσεις από τους/τις εκπαιδευτές/τριες ΕΕΚ Ενηλίκων. Στην ΕΕ υπάρχουν πολλά 

διαφορετικά συστήματα κατάρτισης και πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων, διαφορά η οποία 

εντοπίζεται και μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση των εκπαιδευτών 

ΕΕΚ Ενηλίκων στη Σουηδία είναι περισσότερο προσανατολισμένη στις πρακτικές ικανότητες και 

στην πολυετή επαγγελματική εμπειρία ενώ στην Ελλάδα απαιτούνται τελικές εξετάσεις 

πιστοποίησης. Παρόλα αυτά και στις δύο χώρες η ΔΒΜ των εκπαιδευτών ΕΕΚ Ενηλίκων είναι 

απαραίτητη λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας (Misra, 2011). 

Μέσω της υλοποίησης της παρούσας έρευνας επιδιώχθηκε η διερεύνηση των απόψεων 

των εκπαιδευτών που απασχολούνται σε δύο δομές ΕΕΚ Ενηλίκων της δευτεροβάθμιας 

εκπαιδευτικής βαθμίδας στην Ελλάδα, τα ΣΔΕ και τις ΕΠΑΣ Μαθητείας. Οι εκπαιδευτές/τριες 

επιλέχθηκαν ως δείγμα διότι αποτελούν άτομα που εμπλέκονται άμεσα με το περιβάλλον, τα 

υπάρχοντα προβλήματα και τις ανάγκες της ΕΕΚ Ενηλίκων. Ο τρόπος που παρουσιάζονται τα 

ερευνητικά ευρήματα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την παρουσίαση των 

βασικότερων σημείων των συνεντεύξεων και την ανάλυσή τους με βάση τη θεωρία της κοινωνικής 

επιτάχυνσης του Χάρτμουτ Ρόζα η οποία παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο, ενώ στο δεύτερο 

μέρος ακολουθεί η ερμηνεία των ερευνητικών ευρημάτων σε τρεις ευρύτερους θεματικούς άξονες. 

6.2 Αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 5 εκπαιδευτές/τριες ΣΔΕ και 5 εκπαιδευτές/τριες ΕΠΑΣ Μαθητείας της 

Κεντρικής Μακεδονίας, Οι συνεντευξιαζόμενοι/ες αφού διάβασαν τον οδηγό συνέντευξης 
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προχώρησαν στις απαντήσεις των ερωτήσεων που περιείχαν οι άξονες. Οι απαντήσεις τους θα 

παρουσιαστούν με βάση 4 συνολικά άξονες. 

1ος Άξονας: Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών ενηλίκων 
 

Στην υποενότητα αυτή αναλύονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Παρουσιάζονται τα δημογραφικά τους στοιχεία (ηλικία, φύλο, 

οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο σπουδών, χρόνια προϋπηρεσίας) καθώς και οι λόγοι που τους 

παρακίνησαν να ασχοληθούν με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

1Α) Δημογραφικά χαρακτηριστικά: 

 
Από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων προέκυψαν τα ακόλουθα δεδομένα τα 

οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στο διάγραμμα 8. Σύμφωνα με το διάγραμμα, προκύπτει ότι 

στην έρευνα από τους 10 συνεντευξιαζόμενους/ες, οι 6 είναι γυναίκες και οι 4 είναι άνδρες. Λόγω 

της αλυσιδωτής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε δεν υπήρχε η δυνατότητα ισόρροπης κατανομής 

των συνεντευξιαζόμενων ως προς το φύλο. Οι συμμετέχοντες ηλικιακά παρουσιάζουν ποικιλία με 

τον μέσο όρο ηλικιακής κλίμακας να εκτιμάται στα 36-45 έτη. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

οφείλεται στη μεγάλη χρονική διάρκεια που έχει επέλθει από τον τελευταίο διορισμό μόνιμων 

εκπαιδευτών που προκηρύχθηκε μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού το 

2008. Από τότε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν έχουν γίνει άλλοι μόνιμοι διορισμοί 

εκπαιδευτών με αποτέλεσμα τα κενά που προκύπτουν λόγω συνταξιοδότησης να καλύπτονται με 

αναδιαρθρώσεις των προγραμμάτων σπουδών και αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτών, 

οξύνοντας ακόμα περισσότερο το χάσμα γενεών μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων 

(Κυριακάκη & Λούπη, 2016). Η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων επίσης ποικίλλει 

με 7 στους 10 συμμετέχοντες να έχουν δηλώσει έγγαμοι. Σχετικά με το επίπεδο σπουδών των 

συνεντευξιαζόμενων προκύπτει ότι αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, διότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 

παρακολουθήσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα 4 από τους 10 ανέφεραν ότι 

κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο. Άλλωστε στο σύγχρονο ελληνικό οικονομικό γίγνεσθαι που 

διαμορφώνεται υπό την κρίση και την ανεργία, η απόκτηση ενός πτυχίου σε κάποιον τομέα δεν 

αρκεί πλέον και η εξειδίκευση με μεταπτυχιακή εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη. Ως προς τα 

έτη προϋπηρεσίας δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 

σημαντική διδακτική εμπειρία στο ενεργητικό τους. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται ότι οι 

εκπαιδευτές/τριες που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν επαρκή εμπειρία και γνωρίζουν τις 
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προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕΚ Ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα με 

αποτέλεσμα να είναι ικανοί να παρέχουν μία εμπεριστατωμένη άποψη τόσο για τα προβλήματα 

όσο και για τις επιπρόσθετες απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. 

Διάγραμμα 8.Προφίλ Εκπαιδευτών 
 

Συμμετ/ 

τες 

Φύλο Ηλικία Οικογεν/κή 

κατάσταση 

Επίπεδο 

Σπουδών 

Δομή 

Απασχόλησης 

Χρόνια 

Πρ/σίας 
Σ1 Γυναίκα 46-55 Διαζευγμένη ΑΕΙ ΣΔΕ 10 

Σ2 Άνδρας 46-55 Έγγαμος ΑΕΙ ΣΔΕ 23 

Σ3 Γυναίκα 46-55 Έγγαμη ΑΕΙ ΕΠΑΣ 
Μαθητείας 

21 

Σ4 Άνδρας 18-25 Άγαμος ΤΕΙ ΕΠΑΣ 
Μαθητείας 

2 

Σ5 Γυναίκα 36-45 Έγγαμη Μεταπτυχιακό ΣΔΕ 13 

Σ6 Γυναίκα 56-65 Έγγαμη Μεταπτυχιακό ΣΔΕ 6 

Σ7 Άνδρας 36-45 Έγγαμος Μεταπτυχιακό ΣΔΕ 5 

Σ8 Άνδρας 26-35 Άγαμος ΑΕΙ ΕΠΑΣ 
Μαθητείας 

2 

Σ9 Γυναίκα 26-35 Έγγαμη ΤΕΙ ΕΠΑΣ 
Μαθητείας 

4 

Σ10 Γυναίκα 36-45 Έγγαμη Μεταπτυχιακό ΕΠΑΣ 
Μαθητείας 

10 

Πηγή: Υπολογισμοί από Έρευνα της Ερευνήτριας 

1Β) Λόγος ενασχόλησης με εκπαίδευση ενηλίκων: 

 
Όσον αφορά τους λόγους ενασχόλησης με την εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικότερα την 

ΕΕΚ Ενηλίκων από την αντίστοιχη ανοιχτή ερώτηση του οδηγού συνέντευξης προκύπτει ότι ένα 

μεγάλο κομμάτι των συνεντευξιαζόμενων, 4 στους 10, αναφέρει ως λόγο ενασχόλησης με την 

εκπαίδευση ενηλίκων τη φύση του συγκεκριμένου πεδίου, τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευομένων και τη σχέση που αναπτύσσουν ως εκπαιδευτές/τριες με τους 

εκπαιδευόμενους/ες. Οι παραδοχές αυτές συμβαδίζουν με τη βιβλιογραφία η οποία υποστηρίζει 

τη δημιουργία ενός οικείου κλίματος μάθησης, με την έννοια της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών 

και εκπαιδευομένων (Jarvis, 2003; Rogers, 2002). Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις τους: 

«Για μένα είναι μία πρόκληση να κάνω κάτι διαφορετικό. Στις αρχές μάλιστα της 

ενασχόλησής μου στο ΣΔΕ, πρέπει να πω ότι ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος από 

το ζήλο και το μεράκι των εκπαιδευομένων και αυτό έβλεπα ότι λειτουργούσε και σε 

μένα. Δηλαδή έρχονταν οι εκπαιδευόμενοι και με κοιτούσαν στα μάτια, περίμεναν να 

μάθουν από μένα και σκεφτόμουν: εδώ χαλάλι τα λεφτά που παίρνω, γιατί εδώ είμαι 

πραγματικά εκπαιδευτικός» (Σ2). 
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«Έχει πολύ ενδιαφέρον όταν έχεις να κάνεις με ενήλικο κοινό και υπηρετείς 

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι πολύ εντυπωσιακό όταν χρειάζεται να 

εκπαιδεύσεις μία έτοιμη προσωπικότητα στην οποία δεν μπορείς να κάνεις και πάρα 

πολλά αλλά ότι κανείς αποκτά διπλή αξία συγκριτικά με ένα παιδάκι το οποίο το 

πλάθεις και λίγο όπως θέλεις εσύ» (Σ5). 

 

«Ήθελα μία αλλαγή στη διδασκαλία μου γιατί ένιωθα ότι είχα βαλτώσει. Έτσι πήγα 

από την εκπαίδευση ανηλίκων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Για μένα ήταν κάτι 

εντελώς διαφορετικό. Με βελτίωσε και σαν εκπαιδευτικό και σαν άνθρωπο να βλέπω 

τους ανθρώπους να προσπαθούν, να μαθαίνουν λίγο-λίγο, να έχουν εμπιστοσύνη 

στον εαυτό τους» (Σ6) 

 

Για τους υπόλοιπους συνεντευξιαζόμενους οι λόγοι που καταφεύγουν στον χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι διαφορετικοί. Δύο εκπαιδευτές/τριες υποστηρίζουν ότι η επιλογή 

έγινε για προσωπικούς λόγους, όπως το απογευματινό ωράριο λειτουργίας της δομής και η μικρή 

γεωγραφική απόσταση από τον τόπο διαμονής: 

«Ξεκίνησα να εργάζομαι ως εκπαιδεύτρια στο ΣΔΕ μόλις γέννησα την κόρη μου. 

Ήθελα να ασχολούμαι μαζί της οπότε βρήκα ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί 

απόγευμα. Ήταν λοιπόν ένας τρόπος ώστε να έχω το παιδί το πρωί εγώ και ο 

μπαμπάς του το απόγευμα» (Σ1). 

 

«Πρωταρχικός και βασικότερος λόγος ήταν το γεγονός ότι υπήρχε ΕΠΑΣ Μαθητείας 

κοντά στην πόλη μου, αυτό αποτέλεσε έναν ισχυρό παράγοντα που με ώθησε να 

δουλέψω ως εκπαιδευτής στις ΕΠΑΣ» (Σ4). 

 

Άλλοι δύο εκπαιδευτές αποδίδουν την επιλογή τους στις οικονομικές απολαβές. Η άποψη 

αυτή θεωρείται απολύτως δικαιολογημένη, εάν αναλογιστεί κανείς τις δραματικές μειώσεις των 

μισθών που έγιναν από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα στην Ελλάδα (Μπούρδαλας, 2016). 

Όπως αναφέρουν: 

«Εντάξει ας μην κρυβόμαστε πέρα από την αγάπη και τις γνώσεις για το αντικείμενο 

εννοείται ο βασικότερος λόγος ήταν οι οικονομικές απολαβές» (Σ9). 

 

«Κατά βάση επέλεξα το συγκεκριμένο επάγγελμα για επιπλέον χρήματα» (Σ10). 

 

Μία εκπαιδεύτρια εστιάζει στην επαγγελματική αποκατάσταση που της παρείχε η 

ενασχόληση με το συγκεκριμένο πεδίο. Η ανάγκη για επαγγελματική αποκατάσταση ήταν επίσης 

αναμενόμενο να συγκαταλέγεται στους βασικούς λόγους ενασχόλησης με την ΕΕΚ Ενηλίκων 

καθώς η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας με αποτέλεσμα οι άνθρωποι 
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να αναζητούν διάφορες διεξόδους για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη 

εκπαιδεύτρια αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Επειδή δεν μπορούσα να διοριστώ στο Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησα να δουλεύω 

ως ωρομίσθια στις ΕΠΑΣ Μαθητείας» (Σ3). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ένας εκπαιδευτής εστιάζει στην επιρροή από το περιβάλλον. 

Γεγονός που θα μπορούσε να συμπεράνει ότι η επιλογή του επαγγέλματος του/της 

εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων είναι για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων απολύτως προσωπική 

επιλογή. Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής αναφέρει: 

«Παρακινήθηκα από έναν φίλο μου ο οποίος είναι ιδιοκτήτης Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης και έτσι εκδήλωσα το ενδιαφέρον μου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας» (Σ8). 
 

2ος Άξονας: Απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις της ΕΕΚ στην ελληνική κοινωνία 
 

Στην παρούσα υποενότητα αναλύονται οι απόψεις που έχουν οι συμμετέχοντες για τoν 

σκοπό και τη φιλοσοφία της ΕΕΚ Ενηλίκων, την αποδοχή της από την ελληνική κοινωνία και 

τέλος τον βαθμό επιρροής της ΕΕΚ Ενηλίκων από την οικονομική κρίση. 

2Α) Σκοπός ΕΕΚ Ενηλίκων: 

 
Από τη διερεύνηση των απόψεών τους, φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες είχαν επίγνωση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων που προσφέρει η ΕΕΚ Ενηλίκων. Η ΕΕΚ Ενηλίκων συνδέεται με 

την απασχόληση και γενικότερα την ένταξη των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας. Η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτών δήλωσε ότι οι ενήλικες έρχονται με στόχο να εμπλουτίσουν τα 

προσόντα και τις γνώσεις τους, να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση 

εργασίας που ήδη κατέχουν. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η άποψη που έχουν οι εκπαιδευτές/τριες 

ενηλίκων σχετικά με τη φιλοσοφία λειτουργίας της ΕΕΚ Ενηλίκων επιβεβαιώνει την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, η οποία αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με 

σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας του ατόμου στον εργασιακό χώρο (Becker, 1994; 

Mincer, 1974). Οι ακόλουθες απόψεις είναι χαρακτηριστικές: 

«Η εκπαίδευση στα ΣΔΕ έχει στόχο να βοηθήσει τα άτομα που δεν ολοκλήρωσαν τη 

βασική εκπαίδευση να αποκτήσουν το απολυτήριο του γυμνασίου, ώστε να είναι 

ικανοί να ζητήσουν οπουδήποτε δουλειά. Πρόκειται για μία τυπική απόδοση 

προσόντων. Από την περσινή φουρνιά μαθητών μου μόνο ένας μαθητής συνέχισε στο 

Επαγγελματικό Λύκειο όλοι οι άλλοι ήθελαν να μπουν στην αγορά εργασίας» (Σ1). 
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«Για τους ενήλικες η εκπαίδευση στις σχολές του ΟΑΕΔ είναι ένα μέσο για να 

αποκτήσουν θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και να μπορέσουν να βγουν άμεσα στην 

αγορά εργασίας» (Σ4). 

 

«Η ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας που προσπαθεί να καλύψει το ΣΔΕ έχει να κάνει 

με την ανάγκη ενός έτοιμου εργατικού δυναμικού, συμβάλλοντας στη 

συμπληρωματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων» (Σ5). 

 

«Ουσιαστικά πρόκειται για ανθρώπους που ψάχνουν μια δεύτερη ευκαιρία για να 

βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά» 

(Σ6). 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η άποψη των εκπαιδευτών ενηλίκων για τη συμβολή 

της ΕΕΚ Ενηλίκων στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Από το σύνολο, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (6 στους 10) θεωρούν ότι η ΕΕΚ Ενηλίκων λειτουργεί ως ένα μέσο για να μειωθεί 

η ανεργία ενώ 4 στους 10 εκφράζουν την άποψη ότι η ΕΕΚ Ενηλίκων δεν δύναται να συμβάλλει 

στην καταπολέμηση της ανεργίας. Η διχογνωμία που εκφράζεται από τους/τις 

συνεντευξιαζόμενους/ες ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα του πολυδιάστατου φαινομένου της 

ανεργίας, υποστηρίζοντας ότι η ανεργία πέρα από οικονομικό είναι παράλληλα πολιτικό και 

κοινωνικό φαινόμενο (Παλιός, 2003). Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι ακόλουθες εκφράσεις: 

«Κατά τη γνώμη μου τα αίτια της ανεργίας στην Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερα. Δεν 

νομίζω ότι η ΕΕΚ Ενηλίκων μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τόσο μεγάλο φαινόμενο τη 

στιγμή που οι θέσεις εργασίας μειώνονται δραματικά» (Σ1). 

 

«Θα έπρεπε να λειτουργεί ως μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας αλλά με τις τωρινές 

οικονομικές συγκυρίες που δεν υπάρχει καμία προοπτική απασχόλησης μετά το πέρας 

της πρακτικής, όχι δεν θα έλεγα ότι λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο» (Σ4). 

 

«Σίγουρα λειτουργεί θετικά καθώς όταν η επαγγελματική κατάρτιση είναι καλή 

κάποιος μπορεί να αποκατασταθεί επαγγελματικά κι έτσι η ανεργία βρίσκεται σε 

ύφεση» (Σ2). 

 

«Στο ΣΔΕ υπάρχει σύμβουλος σταδιοδρομίας ο οποίος μπορεί να προετοιμάσει 

καλύτερα τους μαθητές για τις θέσεις εργασίας που θα πρέπει να κινηθούν. Επίσης 

μέσα στο σχολείο υπάρχει ενημέρωση για όλες τις τρέχουσες προκηρύξεις. Οπότε 

θεωρώ ότι η δομή βοηθάει τα άτομα να μπουν στην αγορά εργασίας» (Σ7). 

 

Πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση μερικοί/ες συνεντευξιαζόμενοι/ες 

επισημαίνουν την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η άποψη αυτή ήταν 

αναμενόμενη καθώς σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την αναβάθμιση της ΕΕΚ ο 
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κοινωνικός ρόλος της ΕΕΚ Ενηλίκων αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί εφικτός ο 

επαγγελματικός της ρόλος (ΥΠΕΘ, 2016). Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν: 

«Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή του ατόμου 

στην κοινωνία, να το ξανακάνει δραστήριο και όχι καθηλωμένο μέσα στο σπίτι»(Σ2). 

 

«Στις σχολές του ΟΑΕΔ υπάρχει σύμβουλος που μπορεί να στηρίξει ψυχολογικά τους 

εκπαιδευόμενους και να τους κάνει να αισθανθούν ξανά δημιουργικοί ώστε να 

συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή» (Σ9). 

 

2Β) Αποδοχή ΕΕΚ Ενηλίκων από την ελληνική κοινωνία: 

 
Όσον αφορά την αποδοχή της ΕΕΚ Ενηλίκων από την ελληνική κοινωνία όλοι οι 

εκπαιδευτές/τριες (10 στους 10) συμφώνησαν ότι υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα εις 

βάρος της ΕΕΚ Ενηλίκων. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν πλήρως την εξετασθείσα 

βιβλιογραφία, στην οποία γίνεται λόγος για αρνητικά στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας για 

την ΕΕΚ που επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην ελκυστικότητά της (Βαλάση, 2017; 

Παϊδούση, 2016; Valkanos et al., 2013). Μάλιστα όσοι από τους/τις συνεντευξιαζόμενους/ες 

διαθέτουν πολυετή εμπειρία ενστερνίζονται την άποψη ότι στο παρελθόν η αποδοχή της ΕΕΚ 

Ενηλίκων ήταν ακόμα πιο περιορισμένη και σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης φαίνεται να 

παρατηρούνται σταδιακές μεταβολές. Ενδεικτικά σχολιάζουν: 

«Συγκριτικά με το παρελθόν θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι πλέον καλύτερα. Αλλά 

η συμμετοχή είναι ακόμα κάτω του μετρίου. Ακόμη υπάρχει ένα μέρος του 

πληθυσμού, άτομα μεγάλης ηλικίας ή χαμηλής μόρφωσης που έχουν προκαταλήψεις 

απέναντι στους ενήλικες που προσπαθούν να μορφωθούν περισσότερο» (Σ2). 

 

«Η κοινωνία θέλοντας και μη λόγω των τωρινών οικονομικών συνθηκών έχει 

αποδεχτεί την ΕΕΚ Ενηλίκων. Σε προσωπική έρευνα που πραγματοποίησα, 

διαπίστωσα ότι το συγγενικό περιβάλλον πλέον υποστηρίζει τη φοίτηση στις σχολές 

του ΟΑΕΔ, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει προηγούμενη εμπειρία (Σ3). 

 

«Η κοινωνία χωρίζεται σε δύο περιβάλλοντα. Το πρώτο αφορά την οικογένεια που 

θεωρεί υποβαθμισμένη την ΕΕΚ γιατί προτιμά να κάνει το παιδί έναν αποτυχημένο 

επιστήμονα παρά έναν επιτυχημένο επαγγελματία. Το δεύτερο αφορά τους εργοδότες 

που εκτιμούν την ΕΕΚ γιατί τους δίνει έτοιμο ανθρώπινο δυναμικό» (Σ5). 

 

«Θεωρώ ότι με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η ΕΕΚ 

γίνεται περισσότερο αποδεκτή. Ο κόσμος αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να 

υπάρξει πέρα από την πανεπιστημιακή και επαγγελματική εκπαίδευση» (Σ10). 
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2Γ) Επιρροή ΕΕΚ Ενηλίκων από την οικονομική κρίση: 

 
Από την ανασκόπηση των απόψεων των εκπαιδευτών σχετικά με το βαθμό που η 

οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη δημιουργία ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος 

στην ΕΕΚ Ενηλίκων, οι εκπαιδευτές/τριες εστίασαν τις αναφορές τους στα προβλήματα που έχει 

δημιουργήσει η κρίση. Όπως αναφέρει η θεωρία της κοινωνικής επιτάχυνσης του Χάρτμουτ Ρόζα 

που αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η ταχύτητα που εξελίσσονται τα γεγονότα σήμερα είναι 

μεγάλη (Rosa, 2013). Ειδικά σε περιόδους κρίσης είναι πολύ πιο δύσκολο για την κοινωνία και 

την πολιτεία να εντάξει αυτές τις αλλαγές των γεγονότων στη συλλογιστική της, να κατανοήσει 

τη σημασία τους και να μπορέσει να τις αφομοιώσει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

δυσλειτουργίες ως προς τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής 

(Rosa, 2013, p. 114). Οι δυσλειτουργίες αυτές γίνονται εμφανή και στα λεγόμενα των 

εκπαιδευτών, οι οποίοι επισημαίνουν τα προβλήματα σε πολλαπλά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο 

αφορά τις λειτουργικές ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων με ελλείψεις εκπαιδευτικού 

προσωπικού και απουσία απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υποδομών. Ειδικότερα 

υποστηρίζεται ότι: 

«Σημαντικό πρόβλημα είναι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Για παράδειγμα στο δικό 

μου τομέα (φυσικοθεραπεία), η απουσία εργαστηρίου εμποδίζει σημαντικά τη 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο μάθημα» (Σ4) 

 

«Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εύρεση διδακτικού 

προσωπικού. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τα κενά τελευταία στιγμή και μάλιστα 

μονάχα με ωρομίσθιους ούτε καν αναπληρωτές. Το αποτέλεσμα είναι οι δομές να 

λειτουργούν χωρίς εκπαιδευτές για μακρό χρονικό διάστημα» (Σ5). 

 

«Σαφώς η κρίση επηρέασε και τις υποδομές. Μία σχολή ΟΑΕΔ ιδρύεται σε κάθε νομό 

ενώ θα έπρεπε σε κάθε πόλη και πολλές από αυτές τις σχολές έχουν καταργηθεί ή 

υπολειτουργούν όπως συμβαίνει με την περίπτωση της Έδεσσας όπου οι 

εκπαιδευόμενοι αναγκάζονται να πάνε στη Βέροια ή στη Θεσσαλονίκη καθώς δεν 

υπάρχει πλέον επαγγελματική σχολή στο νομό» (Σ10). 

 

Το δεύτερο επίπεδο της ΕΕΚ Ενηλίκων το οποίο επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

οικονομική κρίση, σύμφωνα με τους/τις εκπαιδευτές/τριες, αφορά την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού έργου και συγκεκριμένα τη μειωμένη συνεργασία του εκπαιδευτικού φορέα με την 

αγορά εργασίας, τον περιορισμό των εκπαιδευτικών δράσεων ή προγραμμάτων και τις εκπτώσεις 

στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Τα συμπεράσματα αυτά δικαιολογούνται βιβλιογραφικά από 
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την καθοδική τάση που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘ το διάστημα 2009-2016 

(Υπουργείο Οικονομικών, 2018). Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συνεντευξιαζόμενοι/ες: 

«Οι θέσεις εργασίας για πρακτική άσκηση έχουν μειωθεί. Οι επιχειρήσεις που 

δέχονται να συνεργαστούν πλέον με τις ΕΠΑΣ είναι περιορισμένες αφού δεν έχουν 

χρήματα για να πληρώσουν τον μαθητή» (Σ3). 

 

«Η οικονομική κρίση περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξη εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις σε μουσεία. Δράσεις οι οποίες λειτουργούσαν 

πολλές φορές ως κίνητρο για να έρθουν οι μαθητές στο ΣΔΕ» (Σ6). 

 

«Δυστυχώς με την κρίση έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός και η χρονική διάρκεια των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται στη δομή» (Σ9). 

 

«Παλιότερα η πολιτεία αντιλαμβανόταν την ευθύνη της ή τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή 

Ένωση την ανάγκαζε να αντιληφθεί την ευθύνη της για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτών. Τώρα πια που μειώθηκαν τα κονδύλια όλα αυτά έχουν κοπεί και 

αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτή να επιμορφωθεί μόνος του» (Σ5). 

 

Το μειωμένο ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας από άποψη χρηματικών επενδύσεων 

στην ΕΕΚ Ενηλίκων επιδεινώνεται σύμφωνα με τους/τις συνεντευξιαζόμενους/ες από τη στενή 

σχέση οικονομικής εξάρτησης με την ΕΕ. Η άποψη αυτή θα μπορούσε να επαληθευθεί από τον 

ισχυρισμό ότι η πολιτική των «χρυσών χαλιναριών» που ξεκίνησε με την παροχή των αυξημένων 

ευρωπαϊκών κονδυλίων έθεσε τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση του «εξευρωπαϊσμού» της 

ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Ζμας, 2007). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

συνεντευξιαζόμενοι/ες: 

«Υπάρχει γενικευμένη αδιαφορία από μέρους της πολιτείας προς την εκπαίδευση, είτε 

μιλάμε για τη γενική είτε για την επαγγελματική εκπαίδευση. Πορεύεται μόνο με τα 

ΕΣΠΑ» (Σ1). 

 

«Το ΣΔΕ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Για το λόγο 

αυτό μετά την οικονομική κρίση επικρατεί μία απαξίωση από τη μεριά της ελληνικής 

πολιτείας κι αν δεν έρθουν χρήματα από εκεί ο θεσμός πάει από το κακό στο 

χειρότερο» (Σ2). 

 

Η διατύπωση αντίθετων απόψεων σχετικά με την επιρροή της κρίσης στην ΕΕΚ Ενηλίκων 

έγινε από 3 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες αυτοί εξέφρασαν την άποψη ότι η κρίση έχει 

αυξήσει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα προγράμματα ΕΕΚ Ενηλίκων, λόγω των 

οικονομικών βοηθημάτων που προσφέρονται. Το κίνητρο αύξησης των οικονομικών απολαβών 
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ως βασικός λόγος συμμετοχής στη ΔΒΜ επιβεβαιώνεται και βιβλιογραφικά στη διαχρονική 

έρευνα του Καραλή (Καραλής, 2013). Ειδικότερα οι εκπαιδευτές/τριες της έρευνας αναφέρουν: 

«Δεν είναι λίγοι αυτοί που έρχονται στις ΕΠΑΣ για να πάρουν μόνο τα επιδόματα τα 

οποία κυμαίνονται στα 120 ευρώ το μήνα για το ενοίκιο και 4.50-6.50 ευρώ την 

ημέρα για τη σίτιση» (Σ3). 

 

«Για να μπορέσουν να πάρουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης προ 

απαιτούμενο θεωρείται το απολυτήριο γυμνασίου. Οπότε τα άτομα που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση μπαίνουν στη διαδικασία να φοιτήσουν 

στο ΣΔΕ για να κερδίσουν τις οικονομικές απολαβές» (Σ5). 

 

«Μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν ενδιαφέρεται για το διδακτικό αντικείμενο. 

Απλά προσελκύεται από τα χρήματα που προσφέρουν τα συγκεκριμένα 

προγράμματα» (Σ8). 

 

3ος Άξονας: Απόψεις σχετικά με την οργάνωση της ΕΕΚ Ενηλίκων 
 

Εξαιτίας των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, 

ο ρόλος της ΕΕΚ Ενηλίκων καθίσταται σημαντικός. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων 

συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της ΕΕΚ Ενηλίκων. Από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτών 

προέκυψαν πλούσια δεδομένα σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτών και γι’ αυτό έγινε 

προσπάθεια να ομαδοποιηθούν βάση ορισμένων κοινών χαρακτηριστικών, τα οποία αφορούν: τα 

προσόντα και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών ενηλίκων, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, τις δυσκολίες μάθησης και τις επιμορφωτικές ανάγκες. 

3Α) Προσόντα και χαρακτηριστικά εκπαιδευτών ενηλίκων: 

 
Από την ανάλυση των συνεντεύξεων, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν πολύπλοκο 

τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο/η εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων, συμφωνώντας όλοι (10 

στους 10) ότι το παραδοσιακό μοντέλο του/της εκπαιδευτή/τριας ως μεταβιβαστή γνώσης 

θεωρείται πεπερασμένο. Συμπεραίνεται ότι σε αυτή τη φάση της ζωής του ο ενήλικας δεν 

χρειάζεται στείρα γνώση, αντιθέτως στο πλαίσιο της κοινωνικής επιτάχυνσης και των ταχύτατων 

αλλαγών σύμφωνα με τη θεωρία του Χάρτμουτ Ρόζα, ο ρόλος του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων 

καλείται να επαναπροσδιοριστεί. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ8: 

«Ο τρόπος διδασκαλίας δεν μπορεί πλέον να είναι τα κλασσικά θεωρητικά 45 λεπτά, 

όπου τα 40 λεπτά ο εκπαιδευτής έχει την έννοια της αυθεντίας και τα υπόλοιπα 5 

λεπτά λύνει απορίες» (Σ8). 
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιδιαιτερότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων η οποία 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή των ενήλικων στην απόκτηση 

της νέας γνώσης. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, στα οποία 

επισημαίνεται η ιδιαιτερότητα της ενήλικης εκπαίδευσης, με τον διαφορετικό και πιο 

ολοκληρωμένο τρόπο μάθησης που έχουν οι ενήλικες σε σχέση με τους ανηλίκους χάρη στην εν 

δυνάμει ικανότητά τους για κριτικό στοχασμό (Κόκκος, 2005). Όπως προκύπτει από τα δεδομένα, 

η πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων (6 στους 10) υποστηρίζει αυτήν την άποψη. Ενδεικτικά 

αναφέρουν: 

«Όταν έχεις να κάνεις με ενήλικες, ο καθένας έρχεται με διαφορετικό υπόβαθρο και 

εμπειρίες. Άρα, πρέπει να γίνεις ένα είδος καλού διαγνώστη, δηλαδή να διερευνάς σε 

τι χρειάζεται ο καθένας καθοδήγηση, κάνοντας εξατομικευμένη διδασκαλία» (Σ2). 

 

«Όταν μιλάμε για ενήλικες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στους ενήλικες καλείσαι 

να αναπροσαρμόσεις τις γνώσεις και τη συμπεριφορά σου προκειμένου να καταστεί 

αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα η μάθηση» (Σ9). 

 

Αυτή η ιδιαιτερότητα των ενήλικων των εκπαιδευομένων φαίνεται να ταυτίζεται μέσα από 

τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων με την ευελιξία, με την έννοια ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες δεν 

περιορίζονται με κανέναν τρόπο στη μάθηση. Όπως υπογραμμίζει η θεωρία του Ρόζα η 

καλλιέργεια της ευελιξίας και της προσαρμογής σε νέες συνθήκες επιτάσσεται ως αναγκαία 

δεξιότητα στη σύγχρονη μετα-νεωτερική εποχή (Rosa, 2013). Δεν είναι λίγες οι αναφορές που 

επισημαίνουν αυτή την ευελιξία: 

«Το κλειδί για μένα είναι η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία. Πρέπει πριν από κάθε 

διδασκαλία να έχεις προετοιμάσει 2-3 θεματικές ενότητες γιατί μπορεί να ξεκινήσεις 

μία και να μην τους αρέσει οπότε θα πρέπει να προσαρμοστείς σε κάτι άλλο» (Σ5). 

 

«Πρέπει να σέβεσαι την προσωπικότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων, να αλλάξεις 

τη διδασκαλία σου επί τόπου σε περίπτωση που δυσκολεύονται ή βαρεθούν» (Σ6). 

 

Οι απαραίτητες δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτείται να έχει ο/η εκπαιδευτής/τρια 

ενηλίκων καθορίζονται από το ρόλο που αναλαμβάνει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος 

αυτός σύμφωνα με τους/τις συνεντευξιαζόμενους/ες είναι πολυπαραγοντικός καθώς περιλαμβάνει 

τον συνδυασμό πολλαπλών δεξιοτήτων και προσόντων. Τον πολυσύνθετο ρόλο του/της 

εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων επισημαίνουν οι περισσότερες ανθρωπιστικές προσεγγίσεις (Martin 

Buber, Malcom Knowles, Jack Mezirow, Carl Rogers), δίνοντας μεγάλη σημασία στην 
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καθοριστική συμβολή του στην αποτελεσματικότητα της μάθησης (Κόκκος, 2005). Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει μία εκπαιδεύτρια της έρευνας: 

«Ο εκπαιδευτής διαδραματίζει έναν 100% απαιτητικό, πολύπλευρο και καταλυτικό 

ρόλο στη μάθηση» (Σ10). 

 

Αυτό αποδεικνύουν τουλάχιστον κι οι πολλαπλές αναφορές των συνεντευξιαζόμενων 

σχετικά με τις βασικές δεξιότητες και τα προσόντα που καλείται να έχει ο/η εκπαιδευτής/τρια 

ενηλίκων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των συνεντευξιαζόμενων, αδιαμφισβήτητη είναι η σημασία 

του γνωστικού υποβάθρου των εκπαιδευτών ενηλίκων, η ύπαρξη του οποίου θέτει τα θεμέλια για 

την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προγράμματος (Παπαστεφανάκη, 2002). 

Την ίδια άποψη αποδεικνύουν και τα δεδομένα της έρευνας: 

«Αρχικά πριν από οτιδήποτε άλλο ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει ένα κατάλληλο 

θεωρητικό γνωστικό υπόβαθρο, τις θεωρητικές δηλαδή γνώσεις πάνω στις οποίες θα 

στηρίξει τη διδασκαλία του» (Σ5). 

 

Εκτός από την κατοχή γνωστικού υποβάθρου σημαντική θεωρείται και η δεξιότητα της 

μεταδοτικότητας, της μεταφοράς δηλαδή των γνώσεων με το να βοηθήσει ο/η εκπαιδευτής/τρια 

τον/την ενήλικο/η εκπαιδευόμενο/η να μάθει με το πιο εύκολο τρόπο. Ενδεικτικά: 

«Φυσικά χρειάζεται η μεταδοτικότητα για την καλύτερη μεταβίβαση των γνώσεων» 

(Σ8). 

 

Πέρα από το διδακτικό ρόλο οι συμμετέχοντες εστιάζουν επίσης στην ενθάρρυνση, στην 

ψυχολογική υποστήριξη και στην καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στη διεθνή 

βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί απόψεις που επισημαίνουν τον κοινωνικό ρόλο του/της 

εκπαιδευτή/τριας, ο/η οποίος/α οφείλει να διαμορφώσει μία σχέση επικοινωνίας με τους/τις 

εκπαιδευόμενους/ες, να ακούει προσεκτικά τις ανάγκες τους και να δέχεται να μαθαίνει από 

αυτούς (Βεργίδης, 2006). Σύμφωνα με τα λεγόμενα των ερωτηθέντων, ο/η εκπαιδευτής/τρια είναι 

συντονιστής, σύμβουλος και καθοδηγητής σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία. Αναφέρουν: 

«Ο εκπαιδευτής γίνεται συντονιστής. Φεύγει από την καθέδρα του και μαθαίνει στους 

εκπαιδευόμενους να εργάζονται ομαδικά, να συνεργάζονται για να παράγουν 

αποτέλεσμα» (Σ2). 

 

«Καλό θα είναι ο εκπαιδευτής να λειτουργεί και ως ψυχολόγος. Να βλέπει τι κρύβεται 

πίσω από τη συμπεριφορά του ενήλικα. Ο ενήλικας σήμερα έχει πάρα πολλά 

προβλήματα, από οικογενειακά μέχρι οικονομικά. Επομένως πέρα από υπομονή στο 
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εκπαιδευτικό έργο χρειάζεται εμψύχωση, κατανόηση και ψυχολογική υποστήριξη και 

βοήθεια» (Σ3). 

 

«Σημαντικό είναι να είναι καθοδηγητής, να μοιράζεται την ευθύνη για τη μάθηση και 

να διατηρεί σχέση με τους εκπαιδευόμενους προσέχοντας πάντα να διατηρεί τα λεπτά 

όρια (Σ4). 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο μία συνεντευξιαζόμενη ανέφερε ως 

πρωταρχικό στοιχείο την επιμόρφωση του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων. Σε αυτή την παραδοχή 

στηρίζεται η θεωρία του Ρόζα. Καθώς η κοινωνία αλλάζει διαρκώς, ο/η εκπαιδευτής/τρια 

ενηλίκων οφείλει να εξελίσσεται μέσω της επιμόρφωσης ώστε να έχει πρόσβαση σε γνώσεις και 

ικανότητες που του επιτρέπουν να προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις (Rosa, 2013). Η άποψη 

της εκπαιδεύτριας ήταν η ακόλουθη: 

«Η επιμόρφωση είναι πολύ σημαντική δεξιότητα του εκπαιδευτή ενηλίκων. Πρέπει 

να ενημερώνεται διαρκώς και να εκπαιδεύεται στην πράξη παρακολουθώντας 

σεμινάρια που συνάδουν με τις τρέχουσες εξελίξεις για να διατηρεί την διδασκαλία 

του αποτελεσματική» (Σ9). 

3Β) Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: 

 
Μέσα από σχετική ερώτηση ανέκυψαν αξιόλογα στοιχεία για τον τρόπο που οι 

εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων οργανώνουν τον σχεδιασμό των προγραμμάτων, αναπτύσσουν τη 

διδασκαλία και πραγματοποιούν την αξιολόγηση των ενήλικων εκπαιδευομένων. Οι δύο δομές, 

ΣΔΕ και ΕΠΑΣ Μαθητείας, σύμφωνα με τα λεγόμενα των ερωτηθέντων εμφανίζουν ομοιότητες 

και διαφορές. Τα ευρήματα απέδειξαν ότι τόσο στα ΣΔΕ όσο και στις ΕΠΑΣ Μαθητείας αρχικά 

υπάρχει ένας οδηγός που καθορίζεται από τη ΓΓΔΒΜ και περιλαμβάνει τη γενική σκοποθεσία 

κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος και στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτής/τρια αναλαμβάνει τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων που καλείται να φέρει εις πέρας, ανάλογα με 

τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η υποστήριξη της ευελιξίας στην υλοποίηση της διδασκαλίας 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στοχεύει στη διαπραγμάτευση της μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανάγκες μάθησης των εκπαιδευομένων (Γιαννοκοπούλου, 2006). Ο καίριος ρόλος του/της 

εκπαιδευτή/τριας και η ευελιξία του προγράμματος υποστηρίζεται από τις ακόλουθες αναφορές 

των συνεντευξιαζόμενων: 

«Διερευνάμε τι λείπει σε αυτούς τους ανθρώπους και φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα που 

να καλύπτει αυτά τα κενά. Ο σχεδιασμός πάει βήμα-βήμα. Πολλές φορές 
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αναγκάζεσαι να επεκτείνεις κι άλλες να περιορίσεις το επίπεδο παράδοσης της 

διδασκαλίας» (Σ2). 

 

«Μας δίνεται μία ύλη υπό μορφή κουκίδων που περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς 

στόχους αλλά από εκεί και πέρα πως θα δώσω κάθε στόχο στους μαθητές είναι 

καθαρά στο δικό μου χέρι» (Σ4). 

 

«Ο σχεδιασμός στις ΕΠΑΣ γίνεται εξ’ ολοκλήρου από την αρχή. Υπάρχουν κάποιες 

γενικές κατευθύνσεις από τη ΓΓΔΒΜ τις οποίες προσπαθείς να τηρήσεις αλλά στη 

συνέχεια σε συζήτηση με τους εκπαιδευομένους και με βάση τα ερωτήματα που 

θέτουν, προσαρμόζεις τη διδασκαλία σε αντίστοιχες διδακτικές ενότητες» (Σ7). 

 

Όλοι οι εκπαιδευτές ενηλίκων (10 στους 10) τόσο στο ΣΔΕ όσο και στην ΕΠΑΣ Μαθητείας 

αναφέρθηκαν στη χρήση συμμετοχικών μεθόδων κατά τη διδασκαλία, τονίζοντας την 

αναγκαιότητά τους προκειμένου να εξελίσσεται η διδασκαλία με ενδιαφέρον και κατανοητό 

τρόπο. Η διασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων στη μαθησιακή 

διαδικασία προβλέπεται και από τη βιβλιογραφία (Κόκκος, 2005). Ενδεικτικά οι εκπαιδευτές/τριες 

της έρευνας υποστηρίζουν: 

«Θέλω να πιστεύω ότι διδασκαλία μου περιέχει κατά 90% το βιωματικό στοιχείο. 

Με τον τρόπο αυτοί οι μαθητές ανακαλύπτουν ότι το αντικείμενο μου (αγγλικά) είναι 

μέσα στην ίδια τη ζωή» (Σ1). 

 

«Εμένα με βοηθάει ένας συνδυασμός μεθόδων, 60-40. Στην αρχή υπάρχει μία 

διάλεξη 60% για να παρουσιαστεί η θεωρία και στη συνέχεια γίνεται συζήτηση 40% 

για ερωτήσεις κατανόησης» (Σ4). 

 

«Για εμένα υπάρχει ο χρυσός κανόνας: δεν μπορείς να μιλάς ως εκπαιδευτής πάνω 

από 8 περίπου λεπτά. Μετά το λόγο παίρνουν οι εκπαιδευόμενοι κι εσύ κατευθύνεις 

τη συζήτηση προς το στόχο που έχεις θέσει» (Σ6) 

 

«Η εργασία σε ομάδες και κάποιες τεχνικές όπως μελέτη περίπτωσης και καταιγισμός 

ιδεών έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για το μάθημά μου (πληροφορική)» (Σ7). 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία της αξιολόγησης, αυτή εμφανίζει διαφορές και ομοιότητες 

μεταξύ των δύο δομών εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι συνεντευξιαζόμενοι/ες ανέφεραν ότι η 

διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται και στα ΣΔΕ και στις ΕΠΑΣ Μαθητείας στη 

διάρκεια και στο τέλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

συμμετοχή και η εξέλιξή τους μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Συμπληρωματικά 

στο ΣΔΕ πραγματοποιείται και μία αξιολόγηση στην αρχή για να γίνει διερεύνηση των αναγκών 

των εκπαιδευομένων. Όπως αναφέρει ο Βεργίδης η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 



93  

συνιστά καθοριστικό στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου να διαπιστωθεί η 

μαθησιακή εξέλιξη των εκπαιδευομένων (Βεργίδης, 2006). Αυτό υποστηρίζουν και τα λεγόμενα 

των ερωτηθέντων: 

«Για την αξιολόγηση στην ΕΠΑΣ υπάρχουν δύο διαδικασίες: στη μέση της χρονιάς 

με τη μορφή προόδου την οποία πρέπει να περάσουν επιτυχώς οπωσδήποτε οι 

εκπαιδευόμενοι ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση που γίνεται 

με τη μορφή γραπτών εξετάσεων για τα θεωρητικά μαθήματα και προφορικών ή 

πρακτικών εξετάσεων για τα εργαστηριακά μαθήματα» (Σ4). 

 

«Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας στο ΣΔΕ οφείλεις να κάνεις μία αρχική διαγνωστική 

αξιολόγηση για να αναγνωρίσεις την προηγούμενη γνώση και εμπειρία, μία 

διαμορφωτική αξιολόγηση για να δεις που βρίσκεσαι σε σχέση με τους στόχους που 

έχεις θέσει και στο τέλος μία τελική για να εκτιμήσεις το αποτέλεσμα που 

επιτεύχθηκε» (Σ5) 

 

Από τη διερεύνηση των απαντήσεων των εκπαιδευτών σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης 

προκύπτει μία σημαντική διαφορά μεταξύ των ΣΔΕ και των ΕΠΑΣ Μαθητείας, που προκαλεί 

εντύπωση. Παρόλο που και στις δύο δομές υπάρχει ανατροφοδότηση, ο τρόπος που γίνεται η 

αξιολόγηση είναι διαφορετικός. Στο ΣΔΕ πραγματοποιείται ποιοτικά, μέσα από έκθεση προόδου, 

ενώ στην ΕΠΑΣ Μαθητείας ποσοτικά, μέσα από τεστ και ερωτήσεις με στόχο να εξεταστεί η 

κατανόηση και η συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

«Η αξιολόγηση στο ΣΔΕ γίνεται περιγραφικά. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μαθητή 

ξεχωριστά πρέπει να γράψουμε μισή σελίδα όπου περιγράφεται η επίδοσή του, τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία του με σκοπό να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της 

προόδου του. Πρόκειται για μία χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία καθώς πολύ 

προσοχή πρέπει να αποδίδεται στη χρήση κατάλληλων επιθέτων και χαρακτηρισμών 

που θα ενθαρρύνουν τον μαθητή να συνεχίσει την προσπάθεια» (Σ1). 

 

«Στην περιγραφική αξιολόγηση που δίνεται στα 2 τετράμηνα φοίτησης στο ΣΔΕ 

λαμβάνονται υπόψη η συμμετοχή του εκπαιδευομένου στη διάρκεια της διδακτικής 

διαδικασίας, οι επιδόσεις του στα ερωτηματολόγια που χορηγούνται κατά το τέλος 

κάθε διδακτικής ενότητας κι ο ατομικός φάκελος υλικού, ο οποίος περιέχει ομαδικές 

ή ατομικές εργασίες» (Σ2). 

 

«Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην ΕΠΑΣ συνηθίζω να εξετάζω με βάση τη 

συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και τις επιδόσεις που λαμβάνουν στα γραπτά 

διαγωνίσματα. Στις τελικές εξετάσεις συνήθως χρησιμοποιώ ερωτηματολόγια με 9 

ερωτήσεις από τις οποίες πρέπει να απαντηθούν 6» (Σ8). 

 

«Για το θεωρητικό κομμάτι οι εξετάσεις συνήθως γίνονται με ερωτήσεις ανοιχτού ή 

κλειστού τύπου ενώ για το πρακτικό κομμάτι γίνονται με πρακτική άσκηση. Στο δικό 
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μου αντικείμενο (βρεφονηπιοκομία) για τις εξετάσεις μου αρέσει να χρησιμοποιώ 

κατασκευές, κούκλες, μουσικοκινητικά παιχνίδια…Η τελική βαθμολογία του 

εξαμήνου προκύπτει από το μέσο όρο του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους 

και κυμαίνεται μεταξύ 0-20» (Σ9). 

 

3Γ) Δυσκολίες μάθησης και επιμορφωτικές ανάγκες: 

 
Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες υπάρχει μεγάλος αριθμός εμποδίων που δρουν ως 

ανασταλτικός παράγοντας στο διδακτικό έργο. Από την πλευρά των εκπαιδευτών οι περισσότεροι 

(8 στους 10) ενστερνίζονται την άποψη ότι οι ελλιπείς παροχές που διατίθενται σχετικά με το 

χώρο, το υλικό και τα εποπτικά μέσα εμποδίζουν την επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η συγκεκριμένη δυσκολία ήταν αναμενόμενο να εντοπιστεί, καθώς ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘ 

όλο το διάστημα της οικονομικής κρίσης παρουσιάζει καθοδική τάση και οι περικοπές που 

λαμβάνουν χώρα είναι μεγάλες (Υπουργείο Οικονομικών, 2018). Ενδεικτικά σχολιάζουν: 

«Οι χώροι και η υλικοτεχνική υποδομή είναι ίδιοι εδώ και 15 χρόνια. Οι ίδιοι 

υπολογιστές. Αν και για τα ελληνικά δεδομένα ίσως το σχολείο μας να θεωρείται 

πάνω του μετρίου» (Σ2). 

 

«Με άριστα το 10 θα έβαζε 3 στην υλικοτεχνική υποδομή του δικού μας ΕΠΑΣ 

Μαθητείας. Μπαίνουμε στην τάξη και βλέπουμε στα θρανία σοβάδες. Πηγαίνουμε 

κυλικείο και βλέπουμε φαγωμένες κολώνες» (Σ4). 

 

«Τέσσερις τοίχοι και δεκαπέντε καρέκλες δεν συντελούν μάθηση. Ειδικά με τους 

ενήλικες τα εποπτικά μέσα είναι απαραίτητα. Γι’ αυτό κι εάν κάποιος καθηγητής 

καταφέρει να πάρει ένα προτζέκτορα ζητωκραυγάζει» (Σ6). 

 

«Τα προβλήματα της ΕΠΑΣ μας είναι πολλά. Τα κτίρια είναι παλιά και μαζεύουν 

υγρασία κάθε φορά που βρέχει. Από τον Απρίλιο που σταμάτησε η χρηματοδότηση 

δεν είχαμε καθαρίστριες. Στην αίθουσα υπολογιστών δουλεύουν μόνο 2 υπολογιστές 

από τους 15…» (Σ8) 

 

Ενδιαφέρουσα είναι ωστόσο η άποψη δύο συμμετεχόντων οι οποίοι σχολιάζουν ότι η 

μάθηση δεν πρέπει να εξαρτάται από την υλικοτεχνική υποδομή. Στις απόψεις τους βέβαια 

παρατηρείται μία σύγχυση ως προς τη διαφορά τεχνικών και εποπτικών μέσων. Αναφέρουν: 

«Δεν μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, αλλά στο 

δικό μου γραμματισμό (συμβουλευτική σταδιοδρομίας) δεν έχεις τόσο πολύ ανάγκη 

την τεχνική υποδομή. Αρκεί η φαντασία για να μετατρέψεις απλά υλικά σε χρήσιμα 

εργαλεία μάθησης» (Σ5). 
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«Δεν ξέρω για τους άλλους γραμματισμούς αλλά στο δικό μου (πληροφορική) δεν 

είχαμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Με καλή διάθεση πάντα βρίσκεται λύση» (Σ7). 

 

Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η αναφορά όλων των εκπαιδευτών (10 στους 10) στην 

ιδιαιτερότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων ως μία επιπρόσθετη δυσκολία που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν: 

«Όταν οι εκπαιδευόμενοι είναι κοντά στην ηλικία σου είναι από μόνο του δύσκολο 

να κρατήσεις τα όρια φίλου και καθηγητή. Πρέπει να τους πείσεις ότι έχεις να τους 

μάθεις πράγματα» (Σ4). 

 

«Οι ενήλικες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και το πιο δύσκολο είναι να 

κρατήσεις τις ισορροπίες. Πρέπει να τους προσεγγίσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. 

Διαφορετικά μπορεί να μην έρθουν ξανά στο σχολείο. Αυτό δεν το θες γιατί στην 

ουσία ενώ τους έφερες ξανά στο σχολείο τελικά μπορεί να τους διώξεις ξανά έξω 

από αυτό» (Σ7). 

 

«Οι ενήλικες έχουν άλλες εργασίες, είναι μαμάδες με παιδιά που δυσκολεύονται να 

έρχονται σε όλα τα μαθήματα και πιθανότατα δυσκολεύονται να κάνουν και τις 

εργασίες που θα τους δώσεις. Επομένως απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να 

κρατήσεις το ενδιαφέρον τους αμείωτο» (Σ9). 

 

Επιπλέον υπήρξαν αναφορές που σχετίζονται με το ωράριο διεξαγωγής των 

προγραμμάτων. Για κάποιους οι αναφορές αυτές ήταν θετικές και για κάποιους αρνητικές. Η 

διχογνωμία αυτή φάνηκε να έχει άμεση σχέση εξάρτησης με την οικογενειακή κατάσταση των 

εκπαιδευτών της έρευνας. Ενδεικτικά: 

«Το ωράριο για εμένα τουλάχιστον που έχω μικρά παιδιά με βόλεψε. Γιατί δούλευα 

το απόγευμα και μόνο για κάποιες ώρες» (Σ5). 

 

«Το να διδάσκεις από τις 4.00 μέχρι τις 9.00 το βράδυ είναι λίγο περίεργο. Πέρα 

από το ωράριο χρειάζεται να καθίσουμε συχνά περισσότερο για συζήτηση με τους 

συναδέλφους μετά το τέλος της διδασκαλίας. Οπότε αυτό επιβαρύνει ιδιαίτερα την 

κούραση και τη σχέση με την οικογένειά μας» (Σ6). 

 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προαναφερθέντα εμπόδια του κλάδου και να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, καθοριστική είναι η παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο εξέλιξης και αυτομόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

Μέσα από αυτά οι εκπαιδευτές/τριες εξοικειώνονται με νέες μεθόδους διδασκαλίας και 

παράλληλα αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως δια βίου μαθητές (Παπασταμάτης, 2011). Το 

στοιχείο της αυτομόρφωσης και της εξέλιξης του ατόμου είναι εμφανές και στη θεωρία του Ρόζα, 
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προκειμένου το άτομο να είναι ικανό να ανταποκριθεί στις κοινωνικές αλλαγές. Όπως 

χαρακτηριστικά υποστηρίζεται: 

«Οι επιμορφώσεις είναι σημαντικές γιατί μας βοηθάνε να μάθουμε θεωρητικές και 

πρακτικές λύσεις για το πως ουσιαστικά μαθαίνει ένας ενήλικας και κατά συνέπεια 

να κάνουμε αποτελεσματικά τη δουλειά μας» (Σ6). 

 

«Σε όλα τα σεμινάρια κάτι κερδίζεις…μόνο και μόνο που βρίσκεσαι σε επαφή με 

συναδέλφους ή τους υπεύθυνους του προγράμματος και ανταλλάσσεις απόψεις για το 

πως κάνεις το μάθημα όλο αυτό σε βοηθάει να εξελίξεις τον τρόπο διδασκαλίας σου» 

(Σ7). 

 

Όλοι σχεδόν οι συνεντευξιαζόμενοι (8 στους 10) δήλωσαν πως συμμετείχαν σε ένα 

τουλάχιστον εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Άλλωστε σχετικές μελέτες διαπιστώνουν 

θετική στάση των εκπαιδευτών στην ανάγκη επιμόρφωσης (ΥΠΕΘ, 2008). Ωστόσο τα κίνητρα 

των εκπαιδευτών όπως εντοπίζονται στην έρευνα ποικίλουν και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

αυτά είναι σε μεγαλύτερο βαθμό εσωτερικά και σε μικρότερο εξωτερικά (Κόκκος, 2005). Μερικοί 

αναφέρουν προσωπικούς λόγους όπως η προσωπική ανάπτυξη και άλλοι επαγγελματικούς λόγους 

όπως ο ανταγωνισμός. Ενδεικτικά: 

«Για να είμαστε ειλικρινείς τα περισσότερα από αυτά ήταν εντός εισαγωγικών 

υποχρεωτικά, εάν ήθελες να πάρεις μόρια για την απόσπασή σου» (Σ2). 

 

«Η εκπαίδευση δεν είναι κάτι στατικό. Έχεις ένα γνωστικό υπόβαθρο που πήρες με 

τις σπουδές σου αλλά βλέπεις ότι έχεις κενά. Άρα κι εσύ πρέπει να εξελίσσεσαι, να 

μαθαίνεις και να προσαρμόζεσαι. Για αυτό το λόγο σε όσα συμμετείχα ήταν από την 

επιθυμία μου να διευρύνω τις γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο με το οποίο 

ασχολούμαι» (Σ5). 

 

«Όταν ψάχνεις για εργασία, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, σεμινάρια και ημερίδες 

μετράνε πάρα πολύ. Οπότε για εμένα προσωπικά ήταν ένας τρόπος να παραμείνω 

ανταγωνιστικός» (Σ8). 

 

Ενώ μόλις 2 συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι δεν συμμετείχαν μέχρι στιγμής σε κάποιο 

σεμινάριο επικαλέστηκαν την έλλειψη χρόνου. Η αναφορά του συγκεκριμένου εμποδίου ήταν 

αναμενόμενη καθώς σύμφωνα με την έρευνα του Καραλή η έλλειψη χρόνου ως ένα καταστασιακό 

εμπόδιο συγκέντρωσε ποσοστό 46,2% για το έτος 2016 (Καραλή, 2013). 

«Θα ήθελα κάποια στιγμή να παρακολουθήσω σεμινάρια αλλά προς το παρόν δεν 

έχω χρόνο. Όταν μπορέσω να βρω χρόνο και οι οικογενειακές υποχρεώσεις μου το 

επιτρέψουν θα το κάνω» (Σ3). 
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«Ήταν να κάνω ένα το Μάρτιο αλλά δεν το έκανα γιατί έπρεπε να φύγω στην Αθήνα 

και μετά το άφησα καθώς δεν είχα ελεύθερο χρόνο» (Σ4). 
 

4ος Άξονας: Απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη της ΕΕΚ Ενηλίκων 
 

Στην υποενότητα αυτή παρατίθενται οι απόψεις των εκπαιδευτών σχετικά με την 

αποτίμηση του κλάδου της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα ξεχωριστά αλλά και συγκριτικά με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Η υποενότητα ολοκληρώνεται με τις προτάσεις των εκπαιδευτών για τη 

βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα. Κοινή απαίτηση όλων των 

εκπαιδευτών είναι η ανάγκη μεταρρυθμίσεων ώστε να αναπτυχθεί η ΕΕΚ Ενηλίκων και κατά 

συνέπεια να ενισχυθεί η απασχόληση των ενήλικων ατόμων. 

4Α) Αξιολόγηση ΕΕΚ Ενηλίκων: 

 
Όλοι οι εκπαιδευτές/τριες (10 στους 10) δήλωσαν ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι 

από τον τρόπο λειτουργίας του κλάδου της ΕΕΚ Ενηλίκων, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενά τους 

αυτή υπολείπεται σημαντικά. Χαρακτηριστικά επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν από τους/τις 

συνεντευξιαζόμενους/ες για την απάντηση της αντίστοιχης ερώτησης αποτελούν οι όροι 

«υποβαθμισμένη, ελλιπή, άσχημη, πρόχειρη, αρνητική». Από όλες αυτές τις απαντήσεις 

υποδηλώνεται η απουσία μίας συνεπούς και στοχευμένης εθνικής στρατηγικής για την ΕΕΚ 

Ενηλίκων η οποία αναγνωρίστηκε και στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3369/2005, ΦΕΚ 

171/06.07.2005. Όπως χαρακτηριστικά διαπιστώνουν οι εκπαιδευτές/τριες: 

«Με άριστα το 10 θα έβαζα ένα 5. Μου φαίνεται ότι η ανάπτυξη της ΕΕΚ Ενηλίκων 

έχει κολλήσει στα 5 σταθερά τα τελευταία χρόνια και οι προσπάθεια από το ελληνικό 

κράτος δυστυχώς δεν είναι ικανοποιητική» (Σ4). 

 

«Στην Ελλάδα της κρίσης όλα έχουν υποβαθμιστεί, μεταξύ αυτών και η ΕΕΚ 

Ενηλίκων οπότε έχουμε ακόμα πάρα πολλά βήματα μπροστά μας προς αυτό τον 

τομέα» (Σ8). 

 

Οι εκπαιδευτές/τριες στην πλειοψηφία τους (8 στους 10) αποδίδουν ως βασικό λόγο της 

μη αποτελεσματικής λειτουργίας της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα το γεγονός της λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας ως δύο παράλληλους και μη αλληλένδετους 

δρόμους. Το ζήτημα διασύνδεσης της ΕΕΚ Ενηλίκων με την απασχόληση αποτελεί και 

βιβλιογραφικά ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία προβληματισμού των εμπλεκομένων με την ΕΕΚ 
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Ενηλίκων, καθώς παρατηρείται πολύ χαμηλή απορρόφηση των αποφοίτων της ΕΕΚ Ενηλίκων 

από την αγορά εργασίας (Μασουράκης κ.ά., 2017).Συγκεκριμένα στις συνεντεύξεις αναφέρεται: 

«Η αποτυχία της ΕΕΚ Ενηλίκων οφείλεται στο ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το μέλλον 

που έχουν τα επαγγέλματα, η ζήτηση δηλαδή που πιθανότατα αυτά θα παρουσιάσουν 

μέσα σε μία δεκαετία» (Σ2). 

 

«Στην Ελλάδα το λάθος είναι ότι πρώτα σχεδιάζεται η ΕΕΚ και μετά έρχεται η αγορά 

εργασίας ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο» (Σ7). 

 

«Για να βελτιωθεί η ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα θα πρέπει να βασιστεί στην έρευνα 

της αγοράς για να εξακριβωθούν τα προβλήματα και οι ευκαιρίες που τη 

χαρακτηρίζουν και μετά να υπάρξει σχεδιασμός» (Σ8). 

 

Διαφορετική άποψη σχετικά με την αιτία της χαμηλής αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ 

Ενηλίκων στην Ελλάδα έχουν 2 συμμετέχουσες, οι οποίες έκαναν λόγο για έλλειψη ποιοτικής 

αξιολόγησης και εποπτείας. Το αίτημα για ποιοτική αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με 

στόχο την πληρέστερη παρέμβαση στον τομέα της ΕΕΚ Ενηλίκων γίνεται περισσότερο επιτακτικό 

στο πλαίσιο μίας διαρκούς μεταβαλλόμενης κοινωνικής πραγματικότητας καθώς οι ανάγκες και 

οι απαιτήσεις μεταβάλλονται με έντονο ρυθμό, όπως υποστηρίζει κι η θεωρία του Χάρτμουτ Ρόζα. 

Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία που καλούνται να εκπληρώσουν τα προγράμματα ΕΕΚ 

Ενηλίκων, για το λόγο αυτό απαιτείται στενή παρακολούθηση όλων των παραμέτρων που 

σχετίζονται με το σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπαιδεύτριες: 

«Η υποβάθμιση έχει να κάνει με τους εποπτεύοντες φορείς που για πολλά χρόνια δεν 

υπηρετούν το έργο τους όπως θα έπρεπε, απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο 

που επιτελεί η εκάστοτε εκπαιδευτική δομή» (Σ5). 

 

«Παρόλο που τα προγράμματα ΕΕΚ Ενηλίκων αυξάνονται συνεχώς δεν υπάρχει 

καμία ποιοτική αξιολόγηση επομένως η αποτελεσματικότητά τους παραμένει 

περιορισμένη» (Σ10). 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις των εκπαιδευτών στο πλαίσιο αξιολόγησης του 

συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από 

δύο συμμετέχοντες που δεν είχαν καμία γνώση ή εμπειρία σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και 

δεν θέλησαν να εκφράσουν κάποια άποψη, οι υπόλοιποι υποστήριξαν ότι η δράση της Ευρώπης 

σχετικά με την ανάπτυξη του κλάδου της ΕΕΚ Ενηλίκων είναι μεγαλύτερη. Αναμφίβολα, τα 

προγράμματα ΕΕΚ Ενηλίκων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως οι σκανδιναβικές, αποτελούν 
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αποδεδειγμένα χώρες πρότυπα στην κατασκευή συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων (Γουγουλάκης, 

2012).Ενδεικτικά στην παρούσα έρευνα υποστηρίζεται ότι: 

«Στη Γερμανία όπου έχω εμπειρία, η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μία μορφή 

εκπαίδευσης με κέντρο την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και τα 

ενδιαφέροντά του. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Το ΣΔΕ 

αποβλέπει στην απόκτηση του απολυτηρίου και τίποτα παραπάνω» (Σ1). 

 

«Για τη Ολλανδία και τη Γερμανία που ξέρω σίγουρα λόγω προσωπικής εμπειρίας η 

σύγκριση με την Ελλάδα είναι η μέρα με τη νύχτα. Όχι ότι εκεί δεν υπάρχουν 

προβλήματα αλλά υπάρχει οργάνωση, συνεχής επιμόρφωση και κυρίως πρακτική 

άσκηση για όλα τα επαγγέλματα» (Σ2). 

 

«Έχω γνωστούς στην Ευρώπη που στέλνουν τα παιδιά τους στην επαγγελματική 

εκπαίδευση χωρίς καμία ντροπή. Στο εξωτερικό τα πράγματα είναι πιο 

απελευθερωμένα και δίνεται αξία σε κάθε μορφή εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής» (Σ6). 

 

«Στην Ελλάδα ελάχιστες εκπαιδευτικές δομές έχουν πρακτική άσκηση. Στην Ελβετία 

που γνωρίζω η ΕΕΚ περιλαμβάνει απαραιτήτως 3 μέρες σχολείο και 2 μέρες εργασία 

ή αντίστροφα. Ο συνδυασμός θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου που επικρατεί 

στο εξωτερικό ίσως είναι το κλειδί της αποτελεσματικότητας» (Σ10). 

 

Πέρα από μία πρώτη ανάγνωση της σύγκρισης του ελληνικού συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων 

με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, από τις αναφορές των εκπαιδευτών ανακύπτει η ανάπτυξη ενός 

πλαισίου ανταλλαγής καλών πρακτικών με τις ευρωπαϊκές χώρες για τη βελτίωση της ελληνικής 

πραγματικότητας στον τομέα της ΕΕΚ Ενηλίκων. Είναι σαφές από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι η 

ιδέα μίας συνεργατικής μελέτης εκτός εθνικών συνόρων δύναται να συμβάλει στην επίλυση των 

προβλημάτων των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων (Cowen & Kazamias, 2014). Οι 

εκπαιδευτές/τριες της έρευνας μάλιστα τονίζουν ότι οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στις 

χώρες της Ευρώπης χρειάζεται να προσαρμοστούν στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας 

ώστε να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά: 

«Σημαντικό είναι να δούμε τα καλά στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των 

ευρωπαϊκών χωρών και αφού τα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα να 

κάνουμε αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για να βελτιωθεί όλο το σύστημα. 

Δεν υποστηρίζω μία σχέση εξάρτησης» (Σ7). 

 

«Μία διετή πειραματική εφαρμογή ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών που έχουν 

αποδειχτεί επιτυχημένες ίσως να ήταν ωφέλιμη για την ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα» 

(Σ10). 
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4Β) Προτάσεις 

 
Στο πλαίσιο αναβάθμισης της λειτουργίας της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα που 

επισημάνθηκε από όλους τους εκπαιδευτές, υπάρχει μία πληθώρα αναφορών από τον σχεδιασμό 

και την οργάνωση μέχρι την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλες οι αναφορές 

παρατίθεται στη συνέχεια: 

«Για μένα απαραίτητο είναι η μάθηση να είναι ολοκληρωμένη κι όχι αποσπασματική. 

Να συνδέουν οι εκπαιδευόμενοι όλο το κομμάτι της γνώσης με τη ζωή και την 

καριέρα τους ώστε να μην τελειώνουν όλα μετά τα 2 χρόνια φοίτησης στο ΣΔΕ» (Σ1). 

 

«Η ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα μπορεί να οργανωθεί σωστά εάν υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών που την σχεδιάζουν και αυτών που την εφαρμόζουν. 

Για παράδειγμα στην αναμόρφωση του σχεδιασμού του αναλυτικού προγράμματος 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη των εκπαιδευτικών» (Σ2). 

 

«Σε κάθε πρόβλημα το 80% για να έχεις επιτυχή λύση είναι να βρεις το πρόβλημα. 

Έτσι η ύπαρξη ενός φορέα που θα πραγματοποιεί έρευνα στην αγορά εργασίας για να 

αξιολογήσει τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες της θα βοηθούσε πολύ την ΕΕΚ 

Ενηλίκων στην Ελλάδα» (Σ3). 

 

«Η ΕΠΑΣ έχει όλα τα φόντα για να πάει μπροστά, εμείς δεν την αφήνουμε. 

Χρειάζεται να αλλάξουν οι αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας και να σταματήσει 

να θεωρείται υποδεέστερη η επαγγελματική εκπαίδευση» (Σ4). 

 

«Εάν μπορούσα να κάνω μία πρόταση αυτή θα ήταν πρώτα από όλα η σωστή 

πληροφόρηση των ατόμων. Να καταλάβουν για ποιο λόγο πρέπει να στραφούν προς 

την ΕΕΚ Ενηλίκων και τα οφέλη που μπορεί να τους αποφέρει» (Σ5). 

 

«Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθώς όταν αυτός είναι 

κατάλληλος τότε το ενδιαφέρον του μαθητή μπορεί να κρατηθεί αμείωτο(Σ6). 

 

«Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είμαστε σταθεροί στον τρόπο που δουλεύουμε. Η 

πολιτική για τα προγράμματα ΕΕΚ Ενηλίκων προωθείται αποσπασματικά, ανάλογα 

με τα συμφέροντα της εκάστοτε κυβέρνησης» (Σ7). 

 

«Για μένα θα πρέπει να επικρατεί ένας αξιοκρατικός τρόπος διανομής των 

κονδυλίων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων από τις υποδομές μέχρι 

τους εκπαιδευτικούς ώστε να δούμε πραγματική ανάπτυξη» (Σ8). 

 

«Χρειάζεται μία συνεχόμενη εξέλιξη των εκπαιδευτικών με διαρκείς επιμορφώσεις 

και όχι απλά απόκτηση τυπικών προσόντων… το γεγονός αυτό προϋποθέτει βέβαια 

την κατάργηση της προσωρινής σύμβασης του εκπαιδευτικού προσωπικού» (Σ9). 
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«Η συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση 

της καλύτερης εστίασης στις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί η αγορά 

εργασίας κι έτσι στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΕΕΚ Ενηλίκων» (Σ10). 

 
6.3 Ερμηνεία 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα, τα οποία σε συνδυασμό με τη θεωρία της κοινωνικής επιτάχυνσης του Χάρτμουτ 

Ρόζα και βασιζόμενα στην εθνική και διεθνή βιβλιογραφία μπορούν να αποτυπώσουν την 

κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα. Η ερμηνεία των 

συμπερασμάτων αυτών επικεντρώνεται σε τρεις άξονες που αφορούν τις στάσεις των εκπαιδευτών 

για τις προκλήσεις, την οργάνωση και την ανάπτυξη της ΕΕΚ Ενηλίκων στην ελληνική 

πραγματικότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον τρόπο που οι εκπαιδευτές/τριες ερμηνεύουν 

την ενήλικη μάθηση. 

1ος Άξονας: Προκλήσεις της ΕΕΚ στην ελληνική κοινωνία 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων που συμμετείχαν στην 

έρευνα εστιάζουν στον επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο της ΕΕΚ Ενηλίκων. Οι περισσότεροι 

από αυτούς εκφράζουν την άποψη ότι η ΕΕΚ Ενηλίκων αποβλέπει στην ένταξη ή την ανέλιξη των 

ατόμων στην αγορά εργασίας και μερικοί επισημαίνουν την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Αυτός ο ρόλος της ΕΕΚ Ενηλίκων επιβεβαιώνεται κι από τη βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι η 

ΕΕΚ παρέχει στους ενήλικες γνώσεις και δεξιότητες για να συμπληρώνουν ή αναβαθμίζουν αυτές 

που ήδη κατέχουν με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη (Βεργίδης, 

2011; Καραβάκου, 2011α). Ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες της Δύσης, όπου η ανάγκη της 

επιτάχυνσης αποτελεί βασική αντίληψη, σύμφωνα με τη θεωρία του Ρόζα, οι άνθρωποι καλούνται 

να αναβαθμίζουν με μεγάλη ταχύτητα τις γνώσεις τους προκειμένου να διευκολύνουν την 

επαγγελματική τους κινητικότητα (Rosa, 2013). Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός 

ότι μερικοί εκπαιδευτές/τριες θεωρούν πως η ΕΕΚ Ενηλίκων δεν δύναται να λειτουργήσει ως μέσο 

αντιμετώπισης της ανεργίας καθώς οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης 

έχουν περιοριστεί δραματικά κι έτσι η ΕΕΚ Ενηλίκων δεν είναι ικανή να συνδράμει ουσιαστικά. 

Ένα άλλο σημείο που προέκυψε είναι η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην 

ΕΕΚ Ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές/τριες αναφέρουν ότι υπάρχουν στερεότυπα και προκαταλήψεις 

απέναντι στην ΕΕΚ Ενηλίκων τα οποία πιθανόν εξηγούν τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής. Με 
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αυτό συμφωνεί τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής βιβλιογραφία, η οποία υποστηρίζει ότι οι 

Έλληνες φαίνεται να προτιμούν την ακαδημαϊκή σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση, 

θεωρώντας υποδεέστερη τη δεύτερη (Valkanos et al., 2013; Παϊδούση, 2016, Βαλάση, 2017, 

CEDEFOP, 2017). Βέβαια όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας οι εκπαιδευτές/τριες 

θεωρούν ότι οι αρνητικές αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για την ΕΕΚ Ενηλίκων αρχίζουν 

σταδιακά να υποχωρούν και σε συνδυασμό με τα οικονομικά επιδόματα που προσφέρει το 

ελληνικό κράτος παρατηρείται μία μικρή αύξηση συμμετοχής στα προγράμματα ΕΕΚ Ενηλίκων 

το τελευταίο διάστημα. 

Ειδικότερα σχετικά με την επιρροή της ΕΕΚ Ενηλίκων από την οικονομική κρίση, οι 

εκπαιδευτές/τριες αναγνωρίζουν ότι τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι 

πολυάριθμα. O συνδυασμός μάλιστα της οικονομικής κρίσης με τη σύγχρονη επιταχυνόμενη 

εποχή της μετα-νεωτερικότητας που περιγράφει η θεωρία του Ρόζα φαίνεται να δημιουργούν 

ακόμα περισσότερες δυσκολίες στο έργο της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα. Η ΕΕΚ Ενηλίκων στην 

Ελλάδα καλείται να λάβει υπόψη της τα νέα δεδομένα και να συμβαδίσει με τις ραγδαίες 

μεταβολές της κοινωνίας, γεγονός που όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας δεν 

συμβαίνει επιτυχώς δημιουργώντας μία σειρά από προβλήματα. Όπως επισημαίνουν οι 

εκπαιδευτές/τριες της έρευνας τα προβλήματα εντοπίζονται στις λειτουργικές ανάγκες της 

εκπαιδευτικής δομής με ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

καθώς και στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου με περιορισμούς εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, επιμορφώσεων εκπαιδευτών και συνεργασία με την αγορά εργασίας. Η επίδραση 

της οικονομικής κρίσης στον ελληνικό εκπαιδευτικό τομέα υποστηρίζεται κι από τη βιβλιογραφία 

(Litsardakis et al., 2003; CEDEFOP, 2014a). Τα προβλήματα αυτά οφείλονται σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτών στο μειωμένο ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας για την ΕΕΚ 

Ενηλίκων και την άμεση εξάρτηση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι εθνικοί 

πόροι λόγω της οικονομικής είναι περιορισμένοι. 

2ος Άξονας: Οργάνωση της ΕΕΚ Ενηλίκων 
 

Αρκετοί/ες εκπαιδευτές/τριες επισήμαναν ως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

λειτουργία της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα τον ρόλο του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων. Οι 

εκπαιδευτές/τριες αναγνωρίζουν τον πολύπλοκο ρόλο του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΕΕΚ 

Ενηλίκων, εκφράζοντας την άποψη ότι τα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει περιλαμβάνουν 
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πέρα από το γνωστικό υπόβαθρο, επιπρόσθετα προσόντα και δεξιότητες όπως η μεταδοτικότητα 

και η ψυχολογική υποστήριξη. Ο πολυπαραγοντικός ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων με βάση 

τα λεγόμενα των εκπαιδευτών αποδίδεται στην ιδιαιτερότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων 

γεγονός που συνεπάγεται την ενσωμάτωση αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων στη διαδικασία της 

μάθησης. Αυτόν τον συνδυασμό γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που οφείλει να διαθέτει ο/η 

εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων υποστηρίζουν και οι αναφορές του Βεργίδη, ο οποίος προσδιόρισε ένα 

σύνολο στάσεων και δεξιοτήτων που καλούνται να έχουν οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων για να 

φέρνουν εις πέρας με επιτυχία τη διδασκαλία (Βεργίδης, 2006). 

Στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων βασίζεται και η υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΕΚ 

Ενηλίκων. Όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτές/τριες υπάρχει σχετική ευελιξία καθώς η κεντρική 

εξουσία καθορίζει τη γενική σκοποθεσία κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος και ο/η 

εκπαιδευτής/τρια έχει περιθώρια να προσαρμόσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας στις ικανότητες 

και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων ώστε να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη μάθηση. Στο ίδιο 

πλαίσιο εντάσσονται οι μέθοδοι διδασκαλίας και η αξιολόγηση που χρησιμοποιείται στις δομές 

ΕΕΚ Ενηλίκων. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτές/τριες ανέφεραν τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων 

διδασκαλίας και διαδικασιών αξιολόγησης (ποιοτικών και ποσοτικών) που στοχεύουν 

περισσότερο στην αποτύπωση της εξέλιξης των εκπαιδευομένων μετά την παρακολούθηση του 

προγράμματος ΕΕΚ και λιγότερο στην απόκτηση τυπικών ακαδημαϊκών γνώσεων. Αυτό 

διαφαίνεται και στο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ. Όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά: «…ο εκπαιδευτής ενηλίκων υλοποιεί την εκπαιδευτική του παρέμβαση 

εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης, ενθαρρύνει τον διάλογο και την κριτική 

σκέψη…αναπτύσσει τις βασικές και οριζόντιες/κοινωνικές ικανότητες των εκπαιδευομένων…» 

(ΕΟΠΠΕΠ, 2011, σελ. 7-8). 

Αυτή η ιδιαιτερότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων διαφάνηκε ότι αποτελεί και τη 

μεγαλύτερη δυσκολία που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτές/τριες της ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Συγκεκριμένα τόνισαν ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να διατηρηθεί αμείωτο το 

ενδιαφέρον του ενήλικα για μάθηση και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόωρης εγκατάλειψης. 

Η δυσκολία αυτή γίνεται εμφανής και στη θεωρία της κοινωνικής επιτάχυνσης του Ρόζα, καθώς 

η ΕΕΚ Ενηλίκων όπως κι όλοι οι τομείς της κοινωνίας χρειάζεται να αναπροσαρμόζεται διαρκώς 

για να ανταποκριθεί επαρκώς στις νέες τάσεις της αγοράς εργασίας και τα ενδιαφέροντα των 
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εκπαιδευομένων. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτές/τριες υποστηρίζουν τη βαρύνουσα σημασία της 

διερεύνησης των χαρακτηριστικών των ενήλικων εκπαιδευομένων. Αυτό δείχνει ότι συμφωνούν 

με όσα υποστηρίζει η βιβλιογραφία για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων ως μία ξεχωριστή και διαφορετική όψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Morris, 

2003). 

Στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δυσκολίας αλλά και γενικότερα των αυξημένων 

απαιτήσεων του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων στην ΕΕΚ σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσε να συμβάλλει η επιμόρφωση των εκπαιδευτών. Οι 

εκπαιδευτές/τριες αναγνωρίσουν την θετική επίδραση της επιμόρφωσης στην υποστήριξη των 

εκπαιδευομένων και στη διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης γι’ αυτό το λόγο η πλειοψηφία 

αυτών επιλέγει να συμμετέχει σε επιμορφώσεις. Άλλωστε σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής 

επιτάχυνσης, το καθεστώς του χρόνου στη σύγχρονη εποχή δεν είναι ήρεμο και νωχελικό, για τον 

λόγο αυτό οι άνθρωποι υποχρεούνται να προβούν σε διαρκείς διακανονισμούς εάν επιθυμούν να 

ανακτήσουν τον έλεγχο της προσωπικής και συλλογικής τους διαδρομής (Rosa, 2013). Οι 

συνεντευξιαζόμενοι/ες ωστόσο αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας για 

επιμόρφωση είναι μειωμένο και αποσπασματικό υποβιβάζοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό υποστηρίζεται και βιβλιογραφικά καθώς ένας μεγάλος 

αριθμός εκπαιδευτών ενηλίκων αναλαμβάνει να ασκήσει το επάγγελμα χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

επιμόρφωση, βασιζόμενος μονάχα στην εμπειρία που αποκτά κατά την εργασία (Παπαστεφανάκη, 

2002). 

3ος Άξονας: Ανάπτυξη της ΕΕΚ Ενηλίκων 
 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτές/τριες αξιολόγησαν στο σύνολο το ελληνικό σύστημα ΕΕΚ 

Ενηλίκων. Όλοι/ες οι εκπαιδευτές/τριες θεωρούν ότι η ο τρόπος που λειτουργεί η ΕΕΚ Ενηλίκων 

στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικός. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι αυτό που θα είχε 

ουσιαστική σημασία είναι να υπάρχει σύνδεση με την αγορά εργασίας και μερικοί αναφέρονται 

στην ποιοτικότερη αξιολόγηση. Σήμερα που η ΕΕΚ Ενηλίκων έρχεται αντιμέτωπη με τα 

χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιτάχυνσης και τις συνεχείς ανακατατάξεις και ανατροπές στο 

επαγγελματικό πεδίο που περιγράφει η θεωρία του Ρόζα, η ανάγκη ανταπόκρισης στις απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητη για την αύξηση της απασχόλησης (Rosa, 2013). Όπως 

τονίζει η βιβλιογραφία, ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό 
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σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων είναι οι χαλαροί δεσμοί με την αγορά εργασίας και την εθνική οικονομία 

(Ioannidou & Stavrou, 2013 in CEDEFOP, 2014a). 

Μάλιστα οι αναφορές των εκπαιδευτών καταδεικνύουν την υπεροχή των ευρωπαϊκών 

χωρών έναντι της Ελλάδας όσον αφορά την ανάπτυξη του κλάδου της ΕΕΚ Ενηλίκων. Οι 

εκπαιδευτές/τριες πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να παραδειγματιστεί από τα συστήματα 

ΕΕΚ Ενηλίκων άλλων χωρών της Ευρώπης και αφού προσαρμόσει τις εκπαιδευτικές πολιτικές 

στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας να παρουσιάσει ανάπτυξη. Η 

συνδιαλλαγή αυτή μεταξύ των χωρών υποστηρίζεται και από τους Cowen και Kazamias, οι οποίοι 

θεωρούν ότι η ανάλυση των διαφορών αποτελεί μία προσπάθεια να κατανοηθούν καλύτερα τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία κάθε χώρας με σκοπό να ξεπεραστούν οι οποιεσδήποτε δυσκολίες 

(Cowen & Kazamias, 2014). 

Επιλογικά, οι εκπαιδευτές/τριες κλήθηκαν να εκφράσουν τις προτάσεις τους για τη 

βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις απόψεις τους 

υπάρχει ανάγκη για μεταβολή του τρόπου οργάνωσης και σχεδιασμού, αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προκαταλήψεων για την ΕΕΚ, πληροφόρηση της κοινής γνώμης, αναβάθμιση του 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ανάπτυξη πολιτικής σταθερότητας, αξιοκρατική διανομή της 

χρηματοδότησης, αύξηση επιμόρφωσης των εκπαιδευτών και στενότερη σύνδεση με την τοπική 

αγορά εργασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της σύγχρονης μετα-νεωτερικής κοινωνίας που 

αναλύθηκαν εκτενώς στη θεωρία του Ρόζα αλλά και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι 

αυτονόητο ότι το σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα χρειάζεται να αναμορφωθεί. Στην 

προέκταση του συλλογισμού αυτού και με βασικό δεδομένο την κοινωνική επιτάχυνση, την 

τεχνολογική επιτάχυνση και την επιτάχυνση του ρυθμού ζωής που περιγράφει ο Ρόζα, η οριστική 

έξοδος από την κρίση για την Ελλάδα προϋποθέτει επίσης και την επιτάχυνση της 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για την αναδιάρθρωση της οικονομίας και την προώθηση της 

ανάπτυξης. Συνεπώς αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εντατικοποίηση των προσπαθειών για 

μεταρρυθμίσεις στην παρεχόμενη ΕΕΚ Ενηλίκων ώστε αυτή να επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. 
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Κεφάλαιο 7:Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

 

7.1 Συζήτηση 

Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τη βιομηχανική επανάσταση, ο 20ος αιώνας από την 

τεχνολογική επανάσταση και ο 21ος αιώνας από την ανθρώπινη επανάσταση. Χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης επανάστασης είναι η συνεχής ανάγκη απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό η γνώση αναδεικνύεται ως σημαντικότερο προσόν για το άτομο το οποίο ως 

μέλος της «κοινωνίας της γνώσης» καλείται να εμπλουτίζει διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές 

του για να εξασφαλίσει την προσωπική και κοινωνική του ενδυνάμωση (Ιακωβίδης, 2003).Στη 

βάση όλων αυτών των εξελίξεων έχει αναπτυχθεί η θεωρία του Χάρτμουτ Ρόζα, η οποία 

υποστηρίζει την ύπαρξη της κοινωνικής επιτάχυνσης εξαιτίας των πολιτιστικών και θεσμικών 

αλλαγών κατά τη διαδικασία του εκσυγχρονισμού (Γουγουλάκης, 2018). Σύμφωνα με τη θεωρία 

του Ρόζα, η τεχνολογική επανάσταση που αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή επιτάχυνσης θα 

έπρεπε να δημιουργεί ευνοϊκές δυνατότητες για την ανταπόκριση στις νέες συνθήκες, αντιθέτως 

όμως λειτουργεί ως ένα μέσο αύξησης του ρυθμού των γνώσεων και των πληροφοριών φέρνοντας 

το άτομο αντιμέτωπο με συνεχείς κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις και ανατροπές (Rosa, 

2013). Επικρατεί μία μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα που προκαλεί αβεβαιότητα και 

αμείλικτο ανταγωνισμό, συνθήκες που δημιουργούν έναν τύπο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 

και προωθούν την ανάγκη μίας αδιάλειπτης μαθησιακής διαδρομής (Καραβάκου, 2018). 

Στη νέα αυτή πραγματικότητα, η σύγχρονη αγορά και η οικονομία έχουν 

επαναπροσδιορίζει τη ΔΒΜ υπό το πρίσμα μίας οικονομίας μάθησης, αποδίδοντας στην έννοια 

της ΔΒΜ μία οικονομική επαγγελματική διάσταση (Καραβάκου, 2018). Έτσι στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης και της κοινωνικής επιτάχυνσης που περιγράφει ο Ρόζα, η ΔΒΜ αναδεικνύεται 

ως σημαντική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών (Γουγουλάκης, 2018). Η 

οικονομική αυτή ανάπτυξη ορίζει την εθνική οικονομία σε σχέση με την προσφορά κατάλληλα 

εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού που είναι ικανό να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό και τις 

προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας (Γουγουλάκης, 2018). Για τον λόγο αυτό 

η προσοχή της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στρέφεται στην ΕΕΚ Ενηλίκων ως έναν τρόπο 

για την αυτοπραγμάτωση των ατόμων και την ανάπτυξη των απαιτούμενων επαγγελματικών 

δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις πολλαπλές και αναδυόμενες 
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προκλήσεις (CEDEFOP, 2018). Αξιοσημείωτη είναι η ρήση του Piaget ότι μονάχα η εκπαίδευση 

μπορεί να προστατεύσει τις ανθρώπινες κοινωνίες από την πιθανή κατάρρευση (Γουγουλάκης, 

2018). Με τον τρόπο αυτό η ΕΕΚ Ενηλίκων είναι συνυφασμένη με τις κοινωνικές, οικονομικές 

και πολιτικές προτεραιότητες κάθε χώρας. Αυτή όμως η άποψη εγείρει το ερώτημα εάν τελικά 

κάθε κράτος δίνει την ίδια βαρύτητα στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα του 

συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων αλλά κι αν οι διαφορές που υπάρχουν είναι τόσο σημαντικές ώστε να 

μπορούν να εξηγήσουν τα διαφορετικά ποσοστά ανεργίας από χώρα σε χώρα (Σουηδία - 6.50%, 

Ελλάδα - 19.0%) (Eurostat, 2018). Όπως έγινε εμφανές από την έρευνα και οι δύο χώρες, Ελλάδα 

και Σουηδία, κάνουν προσπάθειες να εναρμονιστεί η εθνική εκπαιδευτική τους πολιτική με τους 

δείκτες που θέτουν διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί, δίνοντας έμφαση σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα που συνδέονται με την εργασία και την απασχόληση. Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη 

πολιτικών ΕΕΚ Ενηλίκων δεν συνέβη την ίδια χρονική περίοδο σε όλες τις χώρες. Η Σουηδία έχει 

μακρά παράδοση στην ΕΕΚ Ενηλίκων ενώ η Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσει μία πιο στενή και 

οργανωμένη δράση γύρω από την ΕΕΚ Ενηλίκων τις τελευταίες δεκαετίες. 

Όπως απέδειξε η παρούσα έρευνα, το πόσο μακρόχρονη είναι η ιστορία ανάπτυξης της 

ΕΕΚ Ενηλίκων σε μία χώρα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα αλλά όχι τον μοναδικό που θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν εξετάζονται τα εθνικά συστήματα ΕΕΚ Ενηλίκων. Μία προσπάθεια 

εμβάθυνσης στα εθνικά συστήματα ΕΕΚ Ενηλίκων πραγματοποίησε η παρούσα έρευνα με την 

εξέταση των ελληνικών και σουηδικών δομών ΕΕΚ Ενηλίκων σε δευτεροβάθμιο και μετα- 

δευτεροβάθμιο επίπεδο. Το βασικό συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι οι εκπαιδευτικές δομές και 

κατά συνέπεια τα συστήματα ΕΕΚ Ενηλίκων στις δύο χώρες παρουσιάζουν ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ τους. 

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των εκπαιδευτικών δομών θα μπορούσαν να διακριθούν σε 

3 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τη φιλοσοφία τους, η οποία συνιστά τη βασικότερη ομοιότητα 

ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι στόχοι των δομών δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας ΕΕΚ 

Ενηλίκων και στις δύο χώρες είναι η επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των ενήλικων 

ατόμων. Για τον λόγο αυτό μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι υπηρεσίες κατάρτισης που 

προσφέρονται στις δύο χώρες απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς καμία εξαίρεση. 

Αυτό αποδεικνύει μία σειρά πρωτοβουλιών όπως οι μη απαιτητικές προϋποθέσεις εισαγωγής για 

τους/τις υποψήφιους/ες εκπαιδευόμενους/ες, το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης καθώς και η πληθώρα 
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προγραμμάτων και ευκαιριών κατάρτισης που προσφέρονται για τους ενήλικες. Μάλιστα όπως 

προέκυψε από την έρευνα για είναι περισσότερο αποτελεσματικός ο στόχος αυτός και στις δύο 

χώρες στο πλαίσιο των δομών λειτουργούν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής 

υποστήριξης προς αποφυγή της σχολικής διαρροής των ενήλικων εκπαιδευομένων. 

Το δεύτερο επίπεδο εξετάσει τη σχέση των δομών ΕΕΚ Ενηλίκων με το κράτος και την 

κοινωνία, περιλαμβάνοντας την οργάνωση των εκπαιδευτικών δομών. Όπως προέκυψε από την 

έρευνα, εντοπίζεται μία τεράστια διαφορά σχετικά με την οργάνωση των δομών δευτεροβάθμιας 

και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάμεσα στις δύο χώρες. Διαφορά που επιδρά στον 

σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Από τη μία πλευρά στην 

Ελλάδα λόγω του συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος το μεγαλύτερο μέρος των 

αποφάσεων για τις δομές δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας ΕΕΚ Ενηλίκων λαμβάνεται 

σε εθνικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας 

χρηματοοικονομική εξάρτηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, περιορισμένη συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων και χαμηλή σύνδεση με την αγορά εργασίας, παράγοντες που φαίνεται να 

επιδρούν αρνητικά στην ελκυστικότητά της ΕΕΚ Ενηλίκων. Από την άλλη πλευρά στη Σουηδία 

όπου το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται αποκεντρωτικό, οι περισσότερες αρμοδιότητες για 

τις δομές ΕΕΚ Ενηλίκων σε δευτεροβάθμιο και μετα-δευτεροβάθμιο επίπεδο συγκεντρώνονται σε 

τοπικό επίπεδο. Από τις διαπιστώσεις της έρευνας προκύπτει ότι η αποκέντρωση αυτή συνδέεται 

με χρηματοδοτική αυτονομία, ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και καθορισμό των 

προγραμμάτων κατάρτισης από τη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Αμφιβολίες ωστόσο θα 

μπορούσαν να διατυπωθούν και για τους δύο τύπους οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι από τη μία 

πλευρά ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας δύναται να επιφέρει έλλειψη σύνδεσης της εκπαίδευσης με 

τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και της αγοράς εργασίας και από την άλλη πλευρά 

ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας μπορεί να λειτουργήσει ως απειλή για σκληρό ανταγωνισμό 

μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων και άνιση κατανομή ευκαιριών κατάρτισης καθώς οι επαφές 

που αναπτύσσει η εκπαιδευτική δομή με το τοπικό βιομηχανικό σύστημα εξατομικεύονται. 

Τέλος το τρίτο επίπεδο αφορά το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται μέσα στις δομές 

δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας ΕΕΚ Ενηλίκων και ειδικότερα το αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών και το διδακτικό προσωπικό, τα οποία εμφανίζουν ομοιότητες και διαφορές. 

Ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα, το ερευνώμενο υλικό συμπεραίνει ότι ο σχεδιασμός και η 
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σύνταξή του στις ελληνικές δομές αποτελεί αυστηρά κρατική υπόθεση ενώ στις σουηδικές δομές 

συνιστά συμμετοχική διαδικασία και πραγματοποιείται με την ανάμειξη εκπαιδευτικών φορέων, 

εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Παρόλα αυτά με βάση τα δεδομένα της έρευνας όσον αφορά 

την υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος στις δευτεροβάθμιες και μετα-δευτεροβάθμιες 

δομές ΕΕΚ Ενηλίκων, οι αρχές που πρεσβεύουν και οι δύο χώρες φαίνεται να συγκλίνουν, καθώς 

και οι δύο κάνουν προσπάθειες να ενσωματώσουν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων στο 

εκπαιδευτικό τους έργο. Στοιχεία που αποδεικνύουν την προσπάθεια οργάνωσης της μάθησης με 

βάση τις ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευτικού πληθυσμού μπορούν να θεωρηθούν η χρήση 

συμμετοχικών μεθόδων διδασκαλίας και ο τρόπος αξιολόγησης. Μάλιστα στις σουηδικές δομές 

ΕΕΚ Ενηλίκων προσφέρεται μέσω του σχεδίου εργασίας επιπρόσθετη εξατομίκευση της μάθησης 

και ευελιξία του ατόμου να παρεμβαίνει στη διαδικασία της μάθησης, συνδυάζοντας μαθήματα 

ακόμη και μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για την υποστήριξη των 

προαναφερθέντων καθοριστικός θεωρείται ο ρόλος του διδακτικού προσωπικού, το οποίο 

χρειάζεται να είναι έμπειρο και άρτια καταρτισμένο. Το ερευνώμενο υλικό που προέκυψε 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο των ελληνικών όσο και των 

σουηδικών δομών είναι ελλιπώς εκπαιδευμένο και καταρτισμένο χωρίς την κατάλληλη 

εξειδίκευση στην ΕΕΚ Ενηλίκων. Οι δύο χώρες παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση με την 

αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, η οποία στην περίπτωση της Ελλάδας είναι εξωτερική 

μέσα από τη διεργασία εξετάσεων από κρατικό φορέα και στην περίπτωση της Σουηδίας είναι 

εσωτερική και πραγματοποιείται εντός της εκπαιδευτικής δομής. 

Από τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, τις ομοιότητες και τις διαφορές που εντοπίστηκαν, 

διαφαίνεται ότι οι δύο χώρες παρουσιάζουν κοινά και αποκλίνοντα στοιχεία. Από τις ομοιότητες 

ως βασικότερη θα μπορούσε να αναφερθεί η κοινή γραμμή πορείας που μοιράζονται οι δύο χώρες 

ως προς τη φιλοσοφία της ΕΕΚ Ενηλίκων, με τη συμβολή της ΕΕΚ Ενηλίκων στην οικονομική 

και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης κοινωνίας. Ενώ ως βασικότερη διαφορά θα μπορούσε να 

αναφερθεί ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης της ΕΕΚ Ενηλίκων, με το σουηδικό σύστημα 

ΕΕΚ Ενηλίκων λόγω του αποκεντρωτικού χαρακτήρα να παρουσιάζει ευελιξία και ενεργητικές 

πολιτικές της αγοράς εργασίας ενώ το ελληνικό σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων εξαιτίας του 

συγκεντρωτικού χαρακτήρα να μην διαθέτει ευελιξία και προσαρμοστικότητα και να μην 

αναπτύσσει μία ουσιαστική συνεργασία με την αγορά εργασίας. Η συγκεκριμένη διαφορά αλλά 

κι όλες οι υπόλοιπες αναδεικνύουν το γεγονός ότι κάθε σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων είναι ξεχωριστό 
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και θα μπορούσε να ερμηνευτεί με βάση το διαφορετικό μακροοικονομικό περιβάλλον που 

διαθέτει κάθε χώρα και το οποίο επιδρά στην οργανωτική και λειτουργική αρτιότητα των 

εκπαιδευτικών δομών της. 

Με σκοπό την περαιτέρω κατανόηση του συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα και 

την αναζήτηση του τρόπου ερμηνείας της ενήλικης μάθησης από τους Έλληνες εκπαιδευτές, 

διενεργήθηκε μία ποιοτική έρευνα με το εργαλείο της συνέντευξης που απευθύνθηκε 

συγκεκριμένα σε δέκα εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες δομών δευτεροβάθμιας ΕΕΚ Ενηλίκων της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα και συμφωνεί με 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση είναι ότι παρατηρούνται προβλήματα στην ΕΕΚ Ενηλίκων στην 

Ελλάδα τα οποία συνδέονται με την ιδιαιτερότητα του/της ενήλικα/ης εκπαιδευομένου/ης και τον 

ρόλο του/της εκπαιδευτή/τριας, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 

μεταρρυθμίσεων στον συγκεκριμένο τομέα. 

Σε ότι αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕΚ Ενηλίκων στην ελληνική κοινωνία 

την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτών εξακολουθεί να 

παρατηρείται προτίμηση των Ελλήνων για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση έναντι της 

επαγγελματικής, αλλά σταδιακά οι αρνητικές προκαταλήψεις για την ΕΕΚ φαίνεται να 

υποχωρούν. Παρόλα αυτά όπως διαφαίνεται και από την παρούσα έρευνα η οικονομική κρίση 

επηρέασε αρνητικά πολλούς τομείς της ΕΕΚ Ενηλίκων. Σύμφωνα με την εθνική και διεθνή 

βιβλιογραφία η οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα έχει επιδράσει δυσμενώς στη λειτουργία 

της ΕΕΚ Ενηλίκων. Από μία ανασκόπηση στην εθνική βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι παράγοντες 

που συντελούν στην υποβαθμισμένη λειτουργία της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

πολυδιάστατη διοίκηση και οργάνωση εκπαιδευτικών φορέων, ξεπερασμένο τεχνολογικά 

διδακτικό και εργαστηριακό υλικό, ελλείψεις στην επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, 

κατακερματισμός επαγγελματικών ειδικοτήτων, πρώιμη έναρξη επαγγελματικής εξειδίκευσης 

των νέων, ασυμβατότητα προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικών περιγραμμάτων, 

περιορισμένες δυνατότητες επαφής των εκπαιδευομένων με την αγορά εργασίας και γενικότερα 

απαξίωση της ΕΕΚ (Κόκκος, 2005; Ioannidou & Stavrou, 2013 in CEDEFOP, 2014a ; Τεχνική 

Εκπαίδευση της Επιτροπής του Διαλόγου για την Παιδεία και Επιτροπή του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 2016). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και τα δεδομένα της 

συγκεκριμένης έρευνας κάνοντας αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
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ανάγκες των εκπαιδευτικών δομών και ειδικότερα ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό, και προβλήματα σχετικά με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου 

όπως συρρίκνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιορισμός επιμορφώσεων εκπαιδευτών και 

μη ικανοποιητική συνεργασία με φορείς της αγοράς εργασίας. 

Προβλήματα τα οποία σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτών σχετίζονται με την 

περικοπή των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση και την άμεση εξάρτηση από τα ευρωπαϊκά 

κονδύλια. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να αναφερθεί η μικρή αύξηση στον προϋπολογισμού του 

ΥΠΕΘ για το 2019 κατά 0.05%, η οποία δεν θεωρείται μεν επαρκής αλλά μπορεί να θεωρηθεί ένα 

μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση (Υπουργείο Οικονομικών, 2018). Πέρα από τη 

χρηματοδότηση, σε ότι αφορά τις μεταρρυθμιστικές ανάγκες, η πλειοψηφία των εκπαιδευτών 

έκρινε κρίσιμες τις αναβαθμίσεις στην οργάνωση, στον σχεδιασμό και τσην υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα οι απαντήσεις των εκπαιδευτών ανέδειξαν 

επιτακτική την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των ενήλικων εκπαιδευομένων για 

την προσαρμογή της μάθησης στις ανάγκες τους και ανέφεραν τον σύνθετο ρόλο των εκπαιδευτών 

ΕΕΚ Ενηλίκων που πέρα από επιστημονικές γνώσεις και ψυχολογική κατάρτιση καλείται να 

διαθέτει επιπρόσθετα προσόντα. Όπως υποστηρίζει και η βιβλιογραφία, ο ρόλος των εκπαιδευτών 

ΕΕΚ Ενηλίκων διαπιστώνεται περισσότερο περίπλοκος σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτές 

ενηλίκων, καθώς λόγω της συνεχούς αύξησης των γνώσεων που προκαλούν η ραγδαία ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και η διαρκής μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών απαιτείται συνεχής 

κατάρτισης σχετικά με τις επιθυμίες του σύγχρονου ατόμου, τις απαιτήσεις της εθνικής πολιτικής 

και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, προκειμένου οι εκπαιδευτές να είναι σε θέση να 

συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκπαιδευτική διδασκαλία και κατά συνέπεια στη βελτίωση της 

οικονομικής ανταγωνιστικότητας των εκπαιδευομένων (Kemmis & Engström, 2011). 

Τέλος αναφορικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, oι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην 

έρευνα ανέδειξαν ότι η διεθνής σύγκριση μεταξύ των συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών δύναται να λειτουργήσει ως μία προσπάθεια για αποτελεσματικότερη 

ανάπτυξη της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα. Η ιδέα μίας συνεργατικής μελέτης που διασχίζει τα 

εθνικά σύνορα και αναζητά συγκρίσεις επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία, αφού όπως 

υποστηρίζουν οι Hall και Soskice τα έθνη συχνά ευημερούν οικοδομώντας πάνω στις θεσμικές 

τους διαφορές (Ηall & Soskice, 2001 σε Ante, 2016). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάλυση 
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των διαφορών μπορεί να αποτελέσει μία προσπάθεια καλύτερης κατανόησης των αδυναμιών των 

εθνικών συστημάτων ΕΕΚ Ενηλίκων με σκοπό την επίλυσή τους μέσω κατάλληλων πρακτικών 

και την απόκτηση γνώσεων για το σύνολο του τομέα ΕΕΚ Ενηλίκων μέσω εθνικών διαδρομών 

(Cowen & Kazamias, 2014). 

Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα ανέδειξε το συμπέρασμα ότι η ΔΒΜ και κατ’ επέκταση 

η συνιστώσα της η ΕΕΚ Ενηλίκων αναγνωρίζεται ως απαραίτητο στοιχείο σε κάθε ατζέντα 

εκπαιδευτικής πολιτικής που επιδιώκει την κοινωνική αλλαγή και την οικονομική ανάπτυξη 

(Καραβάκου, 2018). Ωστόσο παρά τους κοινούς στόχους της ΕΕ, κάθε χώρα, όπως συμβαίνει με 

τις περιπτώσεις της Ελλάδας και της Σουηδίας, οργανώνει το σύστημα ΕΕΚ Ενηλίκων με 

διαφορετικό τρόπο προκειμένου να εκπληρώσει τον βασικό σκοπό της ΕΕΚ Ενηλίκων και να 

επιτρέψει στους ανθρώπους να ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιότητές τους και μέσα 

από τον συνδυασμό εκπαίδευσης και εργασίας να αποκτούν πολύτιμη εμπειρία στην αγορά 

εργασίας χωρίς να αποκλείονται από αυτήν. Έτσι παρόλο που η Σουηδία σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία αποτελεί μία χώρα πρότυπο καλής πρακτικής στον τομέα της ΕΕΚ Ενηλίκων, δεν 

θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί η προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα τις τελευταίες 

δεκαετίες να αναπτύξει τον συγκεκριμένο τομέα (Γουγουλάκης, 2018). Επομένως είναι πολύ 

σημαντικό επισημανθούν για ακόμη μία φορά τα ιδεολογικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά κάθε χώρας σε μία συγκριτική μελέτη όπως η παρούσα. Έχει ζωτική σημασία να 

αναγνωριστεί ότι ο στόχος μίας διεθνούς σύγκρισης δεν είναι η εύρεση ενός πρότυπου συστήματος 

ΕΕΚ Ενηλίκων που ταιριάζει σε όλους (Tate, 2012 in Marshall, 2014). Αντιθέτως πρόκειται για 

έναν τρόπο να ερμηνευτεί ο κόσμος μέσα από τους διαφορετικούς κοινωνικούς, οικονομικούς, 

πολιτικούς και ιστορικούς παράγοντες που επιδρούν στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας με 

στόχο την αλλαγή προς το καλύτερο (Cowen & Kazamias, 2009). Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα 

καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μία ευέλικτη εθνική στρατηγική ΕΕΚ Ενηλίκων η οποία 

δύναται να αποτελέσει εργαλείο για τον μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας σε κοινωνία 

της γνώσης. Στην επένδυση αυτή, οι οικονομικές δυνάμεις που κυριαρχούν στο σύγχρονο δυτικό 

κόσμο θα ήταν ωφέλιμο να συνεργαστούν με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση της ΕΕΚ Ενηλίκων ώστε η ΕΕΚ Ενηλίκων να μετατρέψει τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει σε δημιουργικές ευκαιρίες και έτσι η ΕΕΚ Ενηλίκων να πάρει τη θέση που της 

αξίζει. 
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7.2 Προτάσεις 

Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας έκαναν εμφανές ότι η ΕΕΚ Ενηλίκων αποτελεί ένα 

πολυδιάστατο φαινόμενο. Στις σημερινές συνθήκες του άκρατου οικονομικού και κοινωνικού 

ανταγωνισμού η ΕΕΚ Ενηλίκων καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο με σκοπό να 

εξασφαλίσει την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων στο πλαίσιο ανάπτυξης της 

παγκόσμιας οικονομίας. Η ΕΕ έχει συντονίσει μία σειρά δράσεων για την προώθηση της ΕΕΚ 

Ενηλίκων. Ωστόσο οι συνεχόμενες ανακατατάξεις που επικρατούν στο πλαίσιο της αγοράς 

εργασίας με τις ραγδαίες τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα η 

σύγχρονη εποχή να χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της αναντιστοιχίας κατάρτισης και 

απαιτούμενων δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζει αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών βρίσκεται κι η Ελλάδα. Συνεπώς επιβάλλεται η ανάγκη 

ανάπτυξης ενός άρτια οργανωμένου συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων για να βελτιωθεί η κατάσταση 

και να επιλυθούν τα προβλήματα. Οι δράσεις που χρειάζεται να γίνουν είναι αρκετές και κυρίως 

στοχευόμενες σε ένα σύστημα κατάρτισης και ελέγχου που θα εξασφαλίζει ότι οι 

εκπαιδευόμενοι/ες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες ώστε να επιτευχθεί 

η ομαλή προσαρμογή στην αγορά εργασίας. 

Η αναβάθμιση της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα θα μπορούσε να συγκαταλέγεται στην 

ευρύτερη μεταρρύθμιση που χρειάζεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ώστε οι αλλαγές να 

μην είναι αποσπασματικές. Αρχικά απαιτείται ο επανασχεδιασμός της ΕΕΚ Ενηλίκων από 

διοικητική και οργανωτική άποψη ώστε να αντιμετωπιστεί η πολυμορφία φορέων ΕΕΚ Ενηλίκων 

και να απλοποιηθεί η λειτουργία τους. Ο κατακερματισμός επίσης που εμφανίζεται στις 

επαγγελματικές κατευθύνσεις και ειδικότητες που παρέχονται από τους φορείς ΕΕΚ Ενηλίκων 

δεν εναρμονίζεται συχνά με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα 

σταδιακά να παρατηρείται η κατάργησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάργηση 

50 ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση το 2013 σύμφωνα με το Ν. 

4172/13 η οποία είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική εκπαίδευση και στην κοινωνία. 

Συνεπώς προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά η ΕΕΚ Ενηλίκων στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας και να δημιουργεί επαγγελματικές διεξόδους στους απόφοιτούς της 

θεωρείται αναγκαία η διασφάλιση της συστηματικής σύνδεσης των παρεχόμενων ειδικοτήτων με 

την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί με την άρση 
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των φραγμών για κινητικότητα, τόσο οριζόντια όσο και κάθετη, εντός των διαφόρων επιπέδων 

ΕΕΚ Ενηλίκων, ώστε τα άτομα που επιλέγουν την ΕΕΚ Ενηλίκων να έχουν την ευελιξία 

διαφορετικών εκπαιδευτικών διαδρομών. 

Επειδή τα υπάρχοντα προβλήματα στη λειτουργία της ΕΕΚ οξύνονται και σε ό,τι αφορά 

την εκπαιδευτική διαδικασία, προκύπτει η ανάγκη για αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών 

της ΕΕΚ από παιδαγωγική άποψη. Είναι σαφές ότι το εργαστηριακό και διδακτικό υλικό που 

χρησιμοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι ξεπερασμένο από τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. Κατά συνέπεια, η ελληνική πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει έμπρακτα με την ανάλογη 

χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υποδομών ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα θεωρείται απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα 

προβλήματα του διδακτικού προσωπικού, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες άσκησης του 

εκπαιδευτικού έργου με αύξηση των επιμορφώσεων των εκπαιδευτών, ώστε να υπάρχει προοπτική 

κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτών και ουσιαστικής βελτίωσης της ΕΕΚ Ενηλίκων. 

Με βάση μία σειρά κοινωνικών και εκπαιδευτικών παραγόντων έχει δημιουργηθεί ένα 

αίσθημα απαξίωσης της ΕΕΚ Ενηλίκων από την ελληνική κοινωνία και έχει προκαλέσει αρνητικές 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Συνεπώς η αναβάθμιση της εικόνας και του κοινωνικού 

ρόλου της ΕΕΚ Ενηλίκων προκειμένου η επιλογή της ΕΕΚ Ενηλίκων να αποτελεί συνειδητή 

επιλογή κι όχι επιλογή ανάγκης για τους εκπαιδευόμενους αποτελεί βασική και απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχή ανάπτυξη της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα. 

Με την εφαρμογή των προαναφερθέντων προτάσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί μία 

σημαντική ολιστική αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα και 

αφού πρώτα εκτιμηθούν τα προβλήματα και οι δυνατότητές της σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, 

ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα που θα βοηθήσουν στην 

αναβάθμιση της ΕΕΚ Ενηλίκων και στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας εξασφαλίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

Εξαιτίας ορισμένων περιορισμών που έχει η παρούσα έρευνα, θα μπορούσαν να 

διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες στο μέλλον προκειμένου να σχηματιστεί μία σφαιρική άποψη και 

να δημιουργηθεί η βάση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών ΕΕΚ Ενηλίκων. Αρχικά 

με οδηγό την παρούσα έρευνα θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες με βάση τη 

συγκριτική θεώρηση του συστήματος ΕΕΚ Ενηλίκων της Ελλάδας με άλλες χώρες της ΕΕ, όπως 
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για παράδειγμα η Γερμανία, η οποία παρουσιάζει επίσης ένα αποτελεσματικό σύστημα ΕΕΚ 

Ενηλίκων. Επίσης σε συνέχεια αυτής της έρευνας θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθούν 

μελλοντικές έρευνες που θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτών και περισσότερα 

μέσα συλλογής δεδομένων, ώστε να διερευνηθούν κι άλλες πτυχές του θέματος. Σε μία επόμενη 

έρευνα θα ήταν ακόμα σημαντικό να συμπεριληφθούν εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες που 

απασχολούνται σε δομές ΕΕΚ Ενηλίκων άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων ή σε δομές από τις ίδιες 

εκπαιδευτικές βαθμίδες αλλά διαφορετικά αστικά κέντρα ώστε να διερευνηθεί εάν υπάρχει 

σύγκλιση στις απόψεις των εκπαιδευτών για τη συνολική λειτουργία της ΕΕΚ Ενηλίκων στην 

Ελλάδα και να ακουστεί η φωνή όλων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Μία έρευνα που θα είχε ακόμα 

ενδιαφέρον θα μπορούσε να απευθύνεται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες που παρακολουθούν 

προγράμματα ΕΕΚ Ενηλίκων για να προσεγγιστεί το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία και να 

σχηματιστεί μία πλήρη εικόνα για τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων καθώς 

επίσης και του βαθμού αποτελεσματικότητας της ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα. 

Όλες αυτές οι προτάσεις θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με σαφήνεια μία περισσότερο 

αντικειμενική εικόνα που παρουσιάζει η ΕΕΚ Ενηλίκων στην Ελλάδα ώστε να υπάρξουν οι 

ανάλογες προτάσεις για μεταρρυθμίσεις που δύναται να συμβάλλουν σε μία πιο αποτελεσματική 

λειτουργία του συγκεκριμένου θεσμού. Σύμφωνα με τον Barton, οι επικρατούσες συνθήκες είναι 

δημιούργημα της κοινωνίας και συνεπώς μπορούν να αλλάξουν (Barton, 2008). Συνεπώς έχοντας 

ως κινητήριο μοχλό την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο είναι δυνατό να επιτευχθεί ο αγώνας για 

την αλλαγή αυτή ακόμα και στις ακραίες συνθήκες της κρίσης και κάθε πολίτης της ΕΕ να έχει 

ίσες ευκαιρίες πρόσβαση στο μορφωτικό αγαθό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει 

πραγματικά βελτίωση της εκπαίδευσης και του βιοτικού επιπέδου κάθε χώρας και ευρύτερα η ΕΕ 

να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα. 
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Έντυπο Συνειδητής Συναίνεσης για τους/τις Εκπαιδευτές/τριες Ενηλίκων 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ» 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

 

 

 

Προς: Τον/ την Συνεντευξιαζόμενο/η 

 

 
Αξιότιμε/η κ. Εκπαιδευτικέ Ενηλίκων, 

 
 

Θεσσαλονίκη, 11/07/2018 

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μου, ως 

φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική 

Αγωγή» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, προτίθεμαι να εργαστώ στο θέμα «Επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων σε 

Ελλάδα και Σουηδία». 

Για την υλοποίηση αυτής της μελέτης, θα πραγματοποιήσω μία έρευνα σε δομές 

επαγγελματικής κατάρτισης της Ελλάδας (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Επαγγελματικές 

Σχολές Ο.Α.Ε.Δ.) και της Σουηδίας (Komvux και Yrkeshögskolan) και ζητώ τη συμμετοχή σας. 

Ως ερευνητικό εργαλείο επέλεξα τη μέθοδο της συνέντευξης, γιατί θεωρώ ότι η άμεση επικοινωνία 

μου με τους εκπαιδευτικούς ενηλίκων των δομών επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να δώσει 

σαφή, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή σας στην έρευνα μου, γιατί η εμπειρία σας θα 

διευκολύνει την ερευνητική μου προσπάθεια. Η συνέντευξη θα υλοποιηθεί σε χώρο της επιλογής 

σας και θα τηρεί ανέγκλητα τον κώδικα δεοντολογίας καθώς οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες 

και θα αξιοποιηθούν μόνο για την υλοποίηση αυτής της έρευνας. Θα ήμουν πραγματικά 

ευγνώμων, αν δίνατε τη συγκατάθεσή σας. Συνημμένο θα δείτε σε έντυπη μορφή τον οδηγό 

συνέντευξης. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που θα αφιερώσετε και για τη βοήθειά σας 

στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης. Είμαι στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση είτε εγώ είτε η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια της έρευνας κυρία Βασιλική 

Καραβάκου (τηλ. 2310 891360, e-mail: vkm@uom.edu.gr). 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Σοφία Πουλτίδου 
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Περιγραφή Οδηγού Συνέντευξης 

 
 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρήθηκε 

ως πιο αποτελεσματική η αξιοποίηση της ποιοτικής μεθόδου, λόγω του ευέλικτου τρόπου 

υλοποίησης της και της αποτελεσματικότερης προσέγγισης του θέματος. Στο πλαίσιο αυτής 

επιλέχτηκε ως ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη, η οποία θα βασιστεί σε τέσσερις (4) άξονες, 

όπως αυτοί καθορίστηκαν από τα ερευνητικά ερωτήματα, που τέθηκαν με βάση τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. 

 

Ειδικότερα, οι τέσσερις (4) άξονες είναι οι εξής: 

 

1ος άξονας: Ερωτήσεις με θέμα τη διερεύνηση δημογραφικών στοιχείων 

 

2ος άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τις προκλήσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 

ελληνική κοινωνία 

 

3ος άξονας: Ερωτήσεις για το προφίλ των εκπαιδευτικών ενηλίκων και την παρεχόμενη 

επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων 

 

4ος άξονας: Ερωτήσεις σχετικά με τις προσωπικές απόψεις των συνεντευξιαζόμενων για το 

σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

 
Το δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν 5 εκπαιδευτικοί ενηλίκων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, 

5 εκπαιδευτικοί ενηλίκων επαγγελματικών σχολών του Ο.Α.Ε.Δ σχολείων, 5 εκπαιδευτικοί 

ενηλίκων στις δομές Yrkeshögskolan και 5 εκπαιδευτικοί ενηλίκων στις δομές Komvux. 

Απώτερος στόχος είναι η σύγκριση του ελληνικού και του σουηδικού εκπαιδευτικού συστήματος 

για την επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. Τέλος, οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης 

σχεδιάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην περιορίζονται οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων, αλλά 

να τους προσφέρεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ερωτήσεις για την παρουσίαση των 

θέσεών τους. 
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Οδηγός Συνέντευξης 

 Α μέρος: Στοιχεία Συνέντευξης 

Α.1 Στοιχεία συνέντευξης 

1) Αριθμός συνέντευξης: 

2) Ημερομηνία: 

3) Περιοχή: 
 

 

Α.2 Δημογραφικά στοιχεία 

1) Ηλικία: 18-25 / 26-35 / 36-45 / 46-55 / 56-65 / 66 και άνω 

2) Φύλο: Γυναίκα / Άνδρας 

3) Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος-η / Άγαμος-η / Διαζευγμένος-η / Σε Χηρεία 

4) Επίπεδο σπουδών: Δημοτικό / Γυμνάσιο / Λύκειο / ΙΕΚ – Ανώτερη Σχολή / ΤΕΙ-Πανεπιστήμιο 

/ Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό / Μεταδιδακτορικό 

5) Δομή απασχόλησης: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας / Επαγγελματικές Σχολές ΟΑΕΔ 

6) Χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένου και του φετινού): 1 

– 10 / 11 - 20 / 21 - 30 / Περισσότερα από 30 

 

 
 Β μέρος: Ερωτήσεις συνέντευξης 

Β.1 Επαγγελματική εκπαίδευση και κοινωνία 

Ερωτήματα σχετικά με τις προκλήσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία: 

1.1) Πως θα περιγράφατε την επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων; Ποιοι είναι οι σκοποί και οι 

ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που πιστεύετε ότι προσπαθεί να καλύψει; (Τρέχουσα κρίση, 

οικονομικά και εργασιακά θέματα, αντιλήψεις για εργασία και εκπαίδευση) 

1.2) Θεωρείτε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων λειτουργεί ως μέσο για να μειωθεί η 

ανεργία στην Ελλάδα; 

1.3) Πώς κρίνετε την αποδοχή της επαγγελματικής εκπαίδευσης από την κοινωνία; Συμμετέχει σε 

μικρό ή μεγάλο βαθμό σε αυτήν; (αντιλήψεις, προκαταλήψεις, στερεότυπα, ΜΜΕ) 

1.4) Νομίζετε ότι οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες έχουν επηρεάσει τον σχεδιασμό ζητημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων; Αν ναι, με ποιον τρόπο; 
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Β.2 Οργάνωση επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

Ερωτήματα σχετικά με το προφίλ των εκπαιδευτικών ενηλίκων και την παρεχόμενη 

επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων: 

2.1) Σύμφωνα με τον ορισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η 

επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων ορίζεται ως κάθε μορφή δια βίου εξειδικευμένης 

επιμόρφωσης, συμπληρωματικής κατάρτισης ή επανακατάρτισης και απευθύνεται σε άτομα που 

διαθέτουν ελλιπή επαγγελματικά προσόντα ή σε άτομα που αλλάζουν αντικείμενο εργασίας ή σε 

άτομα που χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους λόγω τεχνολογικής εξέλιξης ή 

ανακατάταξης της παραγωγικής διαδικασίας και των συνθηκών εργασίας (Αμίτσης, 2000)1. 

α) Πιστεύετε ότι η πραγματικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων στην Ελλάδα 

επιβεβαιώνει αυτόν τον ορισμό; 

β) Σε τι πραγματικά στοχεύει η επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων στην Ελλάδα; 

2.2) Κατά την άποψή σας, το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας για την επαγγελματική 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι υποβαθμισμένο σε σύγκριση με αυτό για τη γενική εκπαίδευση; 

2.3) Ποιοι είναι οι λόγοι που σας παρακίνησαν εσάς προσωπικά να ασχοληθείτε με την 

επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων; 

2.4) Πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων; Ποια θεωρείτε ότι είναι 

τα βασικά προσόντα και οι δεξιότητες που απαιτείται να έχει αυτός/ή; 

2.5) Έχετε συμμετάσχει ή επιθυμείτε να συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης 

(σεμινάρια, ημερίδες) προκειμένου να συνδέσετε τη διδασκαλία σας με τις πραγματικές εμπειρίες 

των εκπαιδευομένων σας; 

α) Αν ναι, ποιοι λόγοι σας ώθησαν σε αυτό; 

β)Είναι κατά κάποιο τρόπο απαίτηση της δουλειάς σας για να είστε ανταγωνιστικός/η ή αποτελεί 

προσωπική επιδίωξη για τη δική σας περαιτέρω καλλιέργεια; 

γ) Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων; 

2.6) α) Ποιος είναι ο ρόλος σας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που καλείστε να φέρετε εις πέρας; 

β) Ποια είναι η συμμετοχή σας στην παρέμβαση ή στην τροποποίηση της διδακτέας ύλης; Ποια 

μέθοδο χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας; 

γ) Με ποιους τρόπους οργανώνετε το μάθημα και πραγματοποιείτε την αξιολόγηση; 

2.7) Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τους χώρους και την υλικοτεχνική υποδομή; 

 

 
 

Αμίτσης, Γ. (2000), Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης. Η ευρωπαϊκή πρόκληση και 

η εξέλιξη του εθνικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης. Αθήνα: Παπαζήση. 
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Β.3 Η ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων 

 
Ερωτήματα σχετικά με τις προσωπικές απόψεις των συνεντευξιαζόμενων για το σύστημα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης: 

3.1) Κατά την άποψή σας, σε ποιες κατευθύνσεις θα πρέπει να κινηθεί η επαγγελματική κατάρτιση 

των ενηλίκων στην Ελλάδα για να είναι αποτελεσματική; (σε επίπεδο φιλοσοφίας, προγράμματος 

διδασκαλίας, διδακτικών προσεγγίσεων, οργάνωσης της δομής, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

ενηλίκων) 

3.2) Ποιες είναι οι δυσκολίες που απορρέουν από τον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο; 

3.3) α) Πώς αξιολογείτε τη συνολική εικόνα του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων στην Ελλάδα; 

β) Πιστεύετε ότι υπάρχει σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων με τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας και των καταρτιζόμενων; 

3.4) α) Πως κρίνετε την επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης; 

β) Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να λειτουργούν ως πρότυπο για την Ελλάδα τα συστήματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων άλλων ευρωπαϊκών χωρών; 

3.5) Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις/προτάσεις ως επαγγελματίας εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων 

προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία του συγκεκριμένου κλάδου; 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

Υπογραφή: 


