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Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

χαρακτηρίζει την διά βίου μάθηση και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ως ιδιαίτερα σημαντικές παραμέτρους 

για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής 

κρίσης και της γήρανσης του πληθυσμού και 

ιδιαίτερα κρίσιμες για την ευρύτερη οικονομική και 

κοινωνική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η συμβολή 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εκπλήρωση 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

μπορεί να είναι καθοριστική καθώς παρέχει τη 

δυνατότητα στους εργαζομένους να βελτιώσουν 

την ικανότητα προσαρμογής τους στις αλλαγές 

και στους άνεργους να αναβαθμίσουν ή να 

αναπροσανατολίσουν τις δεξιότητες τους. 

Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην 

κοινωνική ένταξη, στην ενεργό συμμετοχή στα 

κοινά και στην προσωπική ανάπτυξη.

Η «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση Ενηλίκων» (Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Οκτώβριος 2017

Η στρατηγική «Ευρώπη 

2020» αποτελεί το 

θεματολόγιο της ΕΕ για 

την ανάπτυξη και την 

απασχόληση για την 

τρέχουσα δεκαετία. Δίνει 

έμφαση στην έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη 

ως μέσο αντιμετώπισης 

των διαρθρωτικών 

αδυναμιών της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, 

βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας και 

της παραγωγικότητάς 

της και ενίσχυσης μιας 

διατηρήσιμης κοινωνικής 

οικονομίας της αγοράς.
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Συμβουλίου 2011/C372/01)1  ανταποκρινόμενη στα σημεία αναφοράς που έχουν 

τεθεί από το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία για την Εκπαίδευση και την 

Κατάρτιση είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 

όλων των εμπλεκομένων στο κοινωνικό και εκπαιδευτικό «γίγνεσθαι» σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με τη σημασία της διά βίου μάθησης 

για την κοινωνική συνοχή.

Σκοπός του έργου είναι να δοθεί η δυνατότητα για εξέλιξη σε ομάδες πληθυσμού με 

χαμηλά προσόντα, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα. Στόχος του προγράμματος 

είναι να προωθηθεί η διά βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες και ιδίως οι δεξιότητες 

που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην εργασιακή και κοινωνική 

ζωή. Η χώρα μας κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις ως προς την συμμετοχή των 

ενηλίκων σε εκπαιδευτικές διαδικασίες με πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στη 

διά βίου μάθηση (Σύμφωνα με τον Πίνακα 1) και απαιτούνται αποφασιστικές και 

συντονισμένες δράσεις για να αντιστραφεί αυτή η τάση αλλά και για να επιτευχθεί 

ο στόχος της συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση σε ποσοστό τουλάχιστον 15% 

μέχρι το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα καλείται να συντελέσει ουσιαστικά στον παραπάνω στόχο 

και να προωθήσει ένα συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα το οποίο θα καταστήσει την 

εκπαίδευση ενηλίκων έναν πιο ισχυρό κρίκο στην αλυσίδα της διά βίου μάθησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε 

το Νοέμβριο του 2011 και χωρίζεται σε 3 χρονικές περιόδους. Η πρώτη φάση του 

έργου πραγματοποιήθηκε τη διετία 2012-14, η δεύτερη την περίοδο 2014-15 στην 

οποία η Ελλάδα δεν συμμετείχε και τέλος η τρίτη φάση τη διετία 2015-17. Στην 

Ελλάδα την εφαρμογή του προγράμματος έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Διά 

Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς η οποία έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού 

για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας.

Η πρώτη φάση του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση Ενηλίκων» υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 

σε συνεργασία με τρεις εταίρους: την Μ.Κ.Ο. Praksis , το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 

13 ενημερωτικές, επιμορφωτικές συναντήσεις-διημερίδες στις 13 περιφέρειες της 

χώρας και έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα διαρκές δίκτυο από άτομα και 

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 372, 20 Δεκέμβριος 2011

http://www.gsae.edu.gr/el/
http://www.gsae.edu.gr/el/
http://Μ.Κ.Ο. Praksis
http://www.kanep-gsee.gr/
http://www.imegsevee.gr/
http://www.imegsevee.gr/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2011:372:TOC
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Total Male Female

2011 2016 2011 2016 2011 2016

EU-28 (2) 9,1 10,8 8,3 9,8 9,8 11,7

Belgium 7,4 7,0 7,0 6,5 7,8 7,5

Bulgaria 1,6 2,2 1,5 2,1 1,6 2,3

Czech Republic (2) 11,6 8,8 11,4 8,6 11,9 9,0

Denmark (2) 32,3 27,7 25,6 22,8 39,0 32,7

Germany 7,9 8,5 7,9 8,7 7,8 8,3

Estonia 11,9 15,7 9,2 12,9 14,5 18,4

Ireland 7,1 6,4 6,7 6,1 7,5 6,7

Greece 2,8 4,0 2,9 4,0 2,6 4,0

Spain (2) 11,2 9,4 10,3 8,6 12,1 10,2

France (2) 5,5 18,8 5,1 16,3 5,9 21,2

Croatia 3,1 3,0 2,9 3,1 3,3 2,9

Italy 5,7 8,3 5,3 7,8 6,1 8,7

Cyprus 7,8 6,9 7,7 6,7 7,9 7,1

Latnia 5,4 7,3 4,1 6,1 6,5 8,5

Lithouania 6,0 6,0 4,5 5,1 7,3 6,8

Luxembourg (2) 13,9 16,8 14,5 16,7 13,3 16,9

Hungary (2) 3,0 6,3 2,8 5,6 3,1 7,0

Malta 6,6 7,5 6,2 6,9 7,1 8,1

Netherlands (2) 17,1 18,8 16,9 18,0 17,3 19,6

Austria 13,5 14,9 12,3 13,5 14,6 16,3

Poland (2) 4,4 3,7 3,9 3,4 4,9 4,0

Portugal 11,5 9,6 10,8 9,6 12,1 9,7

Romania 1,6 1,2 1,7 1,2 1,5 1,2

Slovenia 16,0 11,6 13,8 10,2 18,3 13,2

Slovakia 4,1 2,9 3,5 2,6 4,6 3,2

Finland 23,8 26,4 19,9 22,6 27,7 30,3

Sweden 25,3 29,6 18,7 22,7 32,0 36,7

United Kingdom 16,3 14,4 14,4 13,0 18,2 15,8

Iceland 26,4 24,7 23,3 21,3 29,5 28,3

Norway 18,6 19,6 17,5 17,9 19,7 21,4

Switzerland 29,9 32,9 31,0 33,3 28,7 32,4

FYR of Makedonia 3,6 2,9 3,6 2,8 3,5 3,0

Turkey (2) 3,4 5,8 3,5 6,0 3,2 5,6

Πίνακας 1

Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, 2011 και 2016 
(% του πληθυσμού ηλικίας 25 έως 64 ετών που συμμετέχει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση)

(1) Refer to the internet metadata file (http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_lfs_4wO_esms.html

(1) Break in series

Πηγή: Eurostat (Ιούνιος 2017)

φορείς από τον Δημόσιο Τομέα, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, τους κοινωνικούς 

εταίρους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών. Επιπλέον, 

για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης και προκειμένου να υπάρξει πλήρης 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πραγματοποιήθηκε διάχυση ψηφιακού και έντυπου 

ενημερωτικού υλικού, δημιουργήθηκε διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα2  και 

χρησιμοποιήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια.

2  Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

http://www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia-2/ananeomeno-evropaiko-thematologio-gia-tin-ekpaidefsi-enilikon
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Η τρίτη φάση του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων» 

υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς σε 

συνεργασία με τρεις άλλους εταίρους: το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, την Μ.Κ.Ο. ΜΕΤΑδραση 

και την ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι δράσεις που υλοποιήθηκαν 

λειτούργησαν τόσο σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή υπουργείων, συνδικάτων, της 

κοινωνίας των πολιτών και των Ενώσεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

διοίκησης καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με την ενεργοποίηση και την 

επισημοποίηση περιφερειακών δικτύων.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

 ▶ Σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής (με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπ. 

Εσωτερικών, Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. Εργασίας, Ένωση Περιφερειών, Ένωση Δήμων)

 ▶ 2 κεντρικές συνδιασκέψεις για ενημέρωση και διάλογο

 ▶ 13 ημερίδες ενημέρωσης στις περιφέρειες με συμμετοχή των τοπικών φορέων

 ▶ Πιλοτική εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-

ρίας

 ▶ 4 σεμινάρια για εκπαιδευτές και σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε Σχολεία Δεύ-

τερης Ευκαιρίας καταστημάτων κράτησης και έκδοση οδηγού καλών πρακτικών

 ▶ 4 σεμινάρια για φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 

μεταναστών και έκδοση οδηγού εκπαίδευσης ενηλίκων για μετανάστες

 ▶ Εθνική καμπάνια ευαισθητοποίησης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων

 ▶ Συστάσεις για τη διαμόρφωση πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις πραγματι-

κές ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων

 ▶ Ανάπτυξη ιστοσελίδων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την εκπαίδευση 

ενηλίκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η εναρκτήρια ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 29/02/2016 

στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν 

συνολικά δεκατρείς (13) ενημερωτικές συναντήσεις μία ανά Περιφέρεια. Οι συναντήσεις 

αυτές για το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν σε έξι (6) πόλεις: Ρέθυμνο, Ναύπλιο, 

Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Σύρος και Κομοτηνή και για το έτος 2017 σε επτά (7) πόλεις: 

Πάτρα, Λάρισα, Λαμία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Κέρκυρα και Αθήνα. Επιπλέον των 

ανωτέρω υλοποιήθηκε η τελική ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα στις 16/10/2017 

στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας (Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος).

http://www.gsae.edu.gr/el/
http://www.kanep-gsee.gr/
http://metadrasi.org/
http://www.epanodos.org.gr/
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Σε κάθε συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη της ομάδας έργου, εκπρόσωποι των τοπικών 

φορέων εκπαίδευσης όπως Πανεπιστήμια, ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, φορείς 

Διά Βίου Μάθησης και εκπρόσωποι των Περιφερειών και των Δήμων. Ύστερα από 

κάθε συνάντηση γινόταν καταγραφή των αξόνων και θεμάτων που προτείνονταν 

προς συζήτηση, των παρατηρήσεων - διαπιστώσεων αλλά και των προτάσεων που 

γινόντουσαν από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, υπήρξε καταγραφή των όποιων 

παρεμβάσεων γίνονταν από συμμετέχοντες καθώς και των τελικών συμπερασμάτων.

Στόχοι των συναντήσεων ήταν:

 ▶ να επισημανθούν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις που παρουσιάζονται σε κεντρικό 

και τοπικό επίπεδο στο πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

 ▶ να παρουσιαστούν σκέψεις και απόψεις για τον συντονισμό και την προώθηση 

κοινών δράσεων που θα απαντούν στις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 ▶ να διατυπωθούν προτάσεις που θα βοηθήσουν στη χάραξη πολιτικών για τη διά 

βίου μάθηση

Προκειμένου να γίνει μια ολοκληρωμένη διερεύνηση και καταγραφή των τοπικών 

ενεργειών και αναγκών διά βίου μάθησης, η ομάδα έργου σε κάθε συνάντηση ερευνούσε 

μία σειρά από άξονες μέσω συγκεκριμένων ερωτημάτων. Οι άξονες αυτοί αφορούσαν 

τις δράσεις ανά Περιφέρεια σε σχέση με τη διά βίου μάθηση καθώς και την ύπαρξη ή 

μη συντονισμού μεταξύ των φορέων που υλοποιούν τα προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων. Επιπλέον, εξέταζαν το ερώτημα της ύπαρξης σημείων ενημέρωσης των 

πολιτών σχετικά με τα προγράμματα διά βίου μάθησης ανά περιοχή και το θέμα 

των τρόπων ανίχνευσης των αναγκών τους αναφορικά πάντα με τα προγράμματα 

εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το αν έχει γίνει κάποια καταγραφή αυτών. Τελευταίος, 

αλλά πολύ σημαντικός άξονας ήταν οι μηχανισμοί προσέγγισης των ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων. Με την ολοκλήρωση κάθε συνάντησης υπήρχαν οι απαντήσεις σε 

όλα τα παραπάνω ερωτήματα και τα οποία αναφέρονται στις σχετικές εκθέσεις. 

Η κυριότερη σημασία καταγραφής και διερεύνησης όλων αυτών των αξόνων ήταν να 

επιτευχθεί η υλοποίηση των προτεραιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα οι οποίες 

όπως ρητά αναφέρονται είναι οι ακόλουθες:

 ▶ ενίσχυση του συντονισμού, της αποτελεσματικότητας και της συνοχής με άλλα 

συναφή πεδία πολιτικής, καθώς και η συσχέτιση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες 

της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας
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 ▶ αύξηση των επενδύσεων που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου 

μάθηση

 ▶ σημαντική αύξηση της παροχής προγραμμάτων κυρίως γραμματισμού, αριθμητι-

σμού και ψηφιακών δεξιοτήτων

 ▶ αύξηση της προσβασιμότητας σε προγράμματα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας 

και επαρκής χρήση ΤΠΕ

 ▶ ανάπτυξη συστημάτων πιστοποίησης και επαρκής παροχή προγραμμάτων δεύτε-

ρης ευκαιρίας

 ▶ ποιότητα, παρακολούθηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων των παρεχόμε-

νων προγραμμάτων

 ▶ ποιότητα της αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων 

και καταγραφή των αναγκών

Στο τέλος του έργου η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 

διοργάνωσε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, την τελική ενημερωτική συνάντηση, 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα, 

κατά τη διάρκεια της οποίας οι εμπλεκόμενοι φορείς συζήτησαν και παρουσίασαν τις 

δράσεις που υλοποιήθηκαν από την Ελληνική ομάδα συντονισμού την περίοδο 2015-

2017. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων όπως αυτοί αναφέρονται στις Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές για την 

Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στις προκλήσεις για την 

Επαγγελματική Κατάρτιση Ενηλίκων, στον ρόλο των εμπλεκόμενων φορέων για την 

διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα των βασικών δεξιοτήτων και 

στα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για τους φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε Εθνικό 

και Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας είναι αξιόλογο να αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

αποφασίσει την συνέχιση του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση Ενηλίκων» με την ύπαρξη της τέταρτης φάσης του έργου στην οποία η 

Ελλάδα θα συμμετάσχει και αναμένεται σύντομα η έναρξή του.

Βιβλιογραφία
Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (2017), Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Ανανεωμένο 

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων
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www.minedu.gov.gr/ng-nea-genia-2/ananeomeno-evropaiko-thematologio-gia-tin-
ekpaidefsi-enilikon
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το έργο «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της 
ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290, υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών 
πόρων

Οι γνώμες που διατυπώνονται και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται 
στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα δεσμεύουν μόνο τους συντάκτες του και 
δεν αντικατοπτρίζουν κατ΄ανάγκη τις επίσημες απόψεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και της ΓΣΕΒΕΕ


