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Α. Ο  διαμορφούμενος ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
και η ποιότητά της ως βασική προϋπόθεση ενίσχυσης της συμμετοχής

Α. Ο ρόλος των δεξιοτήτων στην ενίσχυση της εργασίας και της παραγωγής

Β. Ο ρόλος και η πολιτική διάσταση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Γ. Η Ποιότητα στην ΣΕΚ κρίσιμο αλλά και σύνθετο εγχείρημα

Δ. Η Ποιότητα και οι ιδιαιτερότητες της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης:

Το δίπολο Πιστοποίηση Προγραμμάτων vs Πιστοποίηση Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Ε. Συμπεράσματα



Α. Ο ρόλος των δεξιοτήτων στην ενίσχυση της εργασίας και της παραγωγής

Τουλάχιστον 3 παράμετροι στη διεθνή οικονομία και κοινωνία έχουν επιπτώσεις στη ζήτηση

για τις δεξιότητες:

α) Ψηφιακή Οικονομία (ρομποτοποίηση, εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες κ.λπ.)

β) Κλιματική Αλλαγή και αναγκαιότητα για Πράσινη Οικονομία

γ) Δημογραφικές Αλλαγές (υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με γήρανση στην Ευρώπη –

αύξηση πληθυσμού με ανισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες χώρες)

Το μέλλον της εργασίας προβλέπεται να απαιτήσει προσαρμογή των συστημάτων που

αναπτύσσουν δεξιότητες με ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση για όλους.



Α. Ο ρόλος των δεξιοτήτων στην ενίσχυση της εργασίας και της παραγωγής

Προβολές στο μέλλον, αναδεικνύουν ότι στις προηγμένες χώρες πολλαπλασιάζονται οι

ανάγκες για την υψηλή ζήτηση για μεσαίες και υψηλές δεξιότητες και προσόντα,

δεδομένο που σημαίνει ότι απαιτείται επένδυση στα εκπαιδευτικά συστήματα και στα

συστήματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού, ανανέωσης δεξιοτήτων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ε.Ε. και διεθνώς, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση

σχετικά με την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση

από τις επιχειρήσεις.

ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ. Στόχος τα Εκπαιδευτικά Συστήματα.

Ο ρόλος των βαθμίδων της τυπικής Εκπαίδευσης στην παροχή των θεμελιωδών

γνώσεων δεξιοτήτων & ικανοτήτων είναι και θα παραμείνει εξαιρετικά σημαντικός

Το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει θεμέλιο για τη μελλοντική απασχόληση.
Αποτελεί βάση για την κοινωνική κινητικότητα, την ισότητα, την καταπολέμηση των
ανισοτήτων και την κοινωνική συνοχή.



Αναβάθμιση & Ενεργός ρόλος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και, κυρίως, της ΣΕΚ

Χρειάζεται να αναβαθμιστούν καθοριστικά προκειμένου να είναι σε

θέση να αναλάβουν το κύριο βάρος της ανανέωσης και του

εκσυγχρονισμού των δεξιοτήτων και να επιτελέσουν ένα σύνθετο

και κρίσιμο για την οικονομία και την κοινωνία ρόλο.

Α. Ο ρόλος των δεξιοτήτων στην ενίσχυση της εργασίας και της παραγωγής



Β. Ο πολυδιάστατος ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η Εμφατική σημαντικότητα του πεδίου συνίσταται σε πολλαπλά, 
αλληλοσυμπληρούμενα και διαφορετικά υποσυστήματα που συνθέτουν ή 
επηρεάζουν το πεδίο.
Συγκεκριμένα:
• Η ΣΕΚ ως ενεργητική πολιτική απασχόλησης και μηχανισμός πρόσβασης, 

ένταξης και εξέλιξης στην αγορά εργασίας

• Η ΣΕΚ ως αναπόσπαστο μέρος της παραγωγικού συστήματος – της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης και αλλαγής

• Η εκπαιδευτική διάσταση της ΣΕΚ (εκπαιδευτικές διεργασίες)

• Η ΣΕΚ ως πεδίο συμπλήρωσης, ανανέωσης, εκσυγχρονισμού δεξιοτήτων στο 
πλαίσιο των συνεχών μεταβολών της παραγωγής, της αγοράς εργασίας, των 
κλάδων, των επαγγελμάτων, των ειδικοτήτων, των οριζόντιων εργασιών κλπ.



Β. Ο πολυδιάστατος ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

• Η ΣΕΚ ως πεδίο υποστήριξης επανα - ειδίκευσης, επανα - προσανατολισμού 
του εργατικού δυναμικού

• Η ΣΕΚ ως πεδίο σύνδεσης της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης 
με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την Πιστοποίηση Προσόντων του 
εργατικού δυναμικούΝα αναγνωρίζει και να πιστοποιεί τις εκροές και να τις 
διασυνδέει με το Εθνικό & το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (NQF & EQF)

• Η ΣΕΚ ως συμπληρωματική λειτουργία ως προς το τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστημα – του οποίου η πρωτογενής εκπαιδευτική και κοινωνικοποιητική
λειτουργία χρειάζεται να επιτελείται σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από την 
συγκυρία

• Η συμβολή της ΣΕΚ στην καταπολέμηση των ανισοτήτων. Όροι και 
προϋποθέσεις. 



Β. Ο πολυδιάστατος ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Παρά την κοινωνική της αναγκαιότητα, για μια σειρά από ιστορικούς λόγους, παρατηρείται

Κοινωνική Απαξίωση της ΣΕΚ

Μειωμένο κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον για:

 τον (εν δυνάμει τουλάχιστον) ρόλο που καλείται να επιτελέσει

 την ποιότητα των δράσεων

 τα αποτελέσματα των δράσεων

 τη συμμετοχή

Ενώ, ταυτόχρονα, συνιστά την πιο προνομιακή ενεργητική πολιτική απασχόλησης:

διατιθέμενοι πόροι – αριθμός υλοποιούμενων δράσεων/προγραμμάτων

Κοινωνική Αναγκαιότητα vs Κοινωνική Απαξίωση

Κοινωνική απαξίωση vs Προνομιακή ενεργητική πολιτική απασχόλησης

Εργαλειοποίηση του πεδίου:

Κοινωνική Αναγκαιότητα vs Μέσο απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων



Β. Ο πολυδιάστατος ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κοινωνική απαξίωση στο σύνολο των μερών και των (εν δυνάμει) ωφελουμένων του
συστήματος:

Πολιτειακό επίπεδο - (Εν δυνάμει) Ωφελούμενοι - Εκπαιδευτές

Αγορά εργασίας & Αγορά γύρω από τη ΣΕΚ

Αδυναμία αναγνώρισης του ρόλου της & σύνδεσής της με την αγορά εργασίας:

Ισχνή πίεση για τη βελτίωση της Ποιότητάς της - Διατήρηση της Αναποτελεσματικότητάς της

Φαύλος κύκλος αναπαραγωγής της υπάρχουσας κατάστασης

Ωστόσο, η συμμετοχή σε ποιοτικές υπηρεσίες της ΣΕΚ

μέσο αντιστάθμισης μαθησιακών και κοινωνικών ανισοτήτων,

ιδιαίτερα για τους κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς

μέσο ρύθμισης της αγοράς εργασίας

Εναλλακτικές διαδρομές - Ενίσχυση της πρόσβασης και της Συμμετοχής



Β. Ο πολυδιάστατος ρόλος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η πρόσβαση σε πολιτικές και προγράμματα ανάπτυξης των δεξιοτήτων είναι άνιση μεταξύ
διαφορετικών ομάδων του εργατικού δυναμικού

Οι ευκαιρίες συμμετοχής στη ΔΒΜ συνδέονται ευθύγραμμα με το είδος και τη σχέση εργασίας:

• Περισσότερες ευκαιρίες σε αυτούς που έχουν πλήρη εργασιακή σχέση, με σύμβαση
αορίστου χρόνου, σε άτομα που κατέχουν υψηλές ιεραρχικά θέσεις, σε άτομα
υπερεκπαιδευμένα κ.λπ.

• Λιγότερες ευκαιρίες στους ‘ευέλικτους’ και επισφαλείς εργαζόμενους, σε ανειδίκευτους,
υποεκπαιδευμένους, στις πάσης φύσεως ευάλωτες κοινωνικά ομάδες κ.λπ.

Η συμμετοχή στη ΣΕΚ ως κοινωνικό δικαίωμα

αντίστοιχο με το δικαίωμα στην εκπαίδευση & το δικαίωμα στην εργασία



Γ. Η Ποιότητα στη ΣΕΚ κρίσιμο αλλά και σύνθετο εγχείρημα

Κρίσιμος ο ρόλος της ποιότητάς της για την ενίσχυση της Συμμετοχής

• Όχι αποκλειστικά με βάση την κυρίαρχη εκδοχή της, αλλά συνδυασμός μηχανισμών

τεχνικής &ποιοτικής παρακολούθησης, ποσοτικών δεικτών &ποιοτικών διεργασιών

• Ως συνδυασμός παρεμβάσεων τόσο στο επίπεδο των εκροών όσο και των εισροών

• Όχι μόνο άκριτα προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και προς όφελος του

εργατικού δυναμικού

Τόσο η ΣΕΚ όσο και η Ποιότητα της αποκτούν το νόημά τους

μέσα από εξισορροπημένες πολιτικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν

τη βέλτιστη λειτουργία των κρίσιμων προϋποθέσεων μιας δυναμικής εκπαιδευτικής πράξης

σε σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και του εργατικού δυναμικού



Δ. Η Ποιότητα και οι ιδιαιτερότητες της ΣΕΚ

Το εγχείρημα ενίσχυσης της Ποιότητας ιδιαίτερα δύσκολο στο πεδίο της ΣΕΚ

Για οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση χρειάζεται να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι

ιδιαιτερότητες του πεδίου. Ενδεικτικά και με συνοπτικό τρόπο αναφέρουμε:

 Την εκπαιδευτική διάσταση των προγραμμάτων κατάρτισης –η οποία τα διαχωρίζει

από οποιαδήποτε άλλη μορφή ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης

 Την αναγκαιότητα οργανικής σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας

 Τη δομική εξάρτησή τους –σε πολλαπλά επίπεδα- από τη συγκυρία

Κοινωνική Λειτουργία ΣΕΚ: Προσφορά ποιοτικών εκπαιδευτικών δράσεων οι οποίες,

από τον ίδιο το χαρακτήρα τους, εξαρτώνται –σε πολλαπλά επίπεδα- από τη συγκυρία

Τυποποίηση vs Ευελιξία

Προς ποια κατεύθυνση χρειάζεται να κινηθεί η θεσμική κανονικοποίηση της ΣΕΚ
έτσι ώστε να προστατευτεί η αναγκαία ευελιξία της και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί 

η ποιότητα των υπηρεσιών της;



Δ. Η Ποιότητα και η ΣΕΚ Ένα κρίσιμο δίπολο:

Πιστοποίηση  προγραμμάτων ΣΕΚ vs Πιστοποίηση ΚΔΒΜ

ως παράγοντες ενίσχυσης της Ποιότητας του συστήματος

Δ1. Πιστοποίηση Προγραμμάτων ΣΕΚ

Αναγκαία αντικειμενική βάση μαθησιακών περιεχομένων: Επαγγελματικό Περίγραμμα &

Πλαίσιο Προγράμματος

Κάθε πρόγραμμα προκύπτει ως προσαρμοσμένο αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων

διαδικασιών & της διερεύνησης αναγκών σε πολλαπλά επίπεδα

Πιστοποίηση προγραμμάτων χωρίς θεσμοποίηση της ανάπτυξης και επικαιροποίησης

επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων:

• Περιορισμός κρίσιμων ευελιξιών του συστήματος, όπως της δυνατότητας σύνδεσής του

με την αγορά εργασίας

• Ασφυκτικός περιορισμός της δυνατότητας υλοποίησης των προγραμμάτων ΣΕΚ

(γραφειοκρατική ασφυξία)

Η ενισχυμένη επιστημονικά και επιχειρησιακά δυνατότητα προσαρμογής των 
προγραμμάτων ΣΕΚ σε συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές απαιτήσεις

συνιστά, εν τέλει, το κρίσιμο ζητούμενο της ΣΕΚ
να προστατευτεί θεσμικά και να ενδυναμωθεί στις ιδιαίτερες ποιοτικές του διαστάσεις



Το ίδιο αντικείμενο κατάρτισης χρειάζεται να σχεδιαστεί διαφοροποιημένα ανάλογα με:

o Την ομάδα στόχο ή/και τη συγκεκριμένη ομάδα των εκπαιδευομένων

o Την αντιστοίχισή του σε διαφορετικά επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

o Την έμφαση σε διαφορετικές κύριες ή/και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες μίας ή

περισσότερων ειδικοτήτων/επαγγελμάτων ενός κλάδου

o Τη σύνδεσή του με τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τύπου επιχειρήσεων ή οργανισμών κ.λπ.

Πιστοποίηση προγραμμάτων ΣΕΚ, εάν δεν επιλυθούν κεντρικές αδυναμίες του συστήματος

Σύνθετη

Χρονοβόρα - Γραφειοκρατική

Κοστοβόρα

Πιθανώς ανεπιθύμητη

Εν τέλει ανέφικτη, με τρόπο που να παράγει κοινωνικό νόημα

τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση ωρίμανσης του συστήματος

Οι ιδιαιτερότητες και η συνθετότητα του πεδίου, η μεταβλητότητα και η αδυναμία 

αυστηρής τυποποίησης των προγραμμάτων καθιστούν επιτακτική την τυποποίηση 

των προδιαγραφών του ευρύτερου περιβάλλοντος της ΣΕΚ το οποίο εν τέλει 

καθορίζει την ποιότητα του προγράμματος κατάρτισης



Δ2. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΣΕΚ-ΔΒΜ

Οι Εκπαιδευτικές Μονάδες συνιστούν έναν από τους κεντρικούς πυλώνες

διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ΣΕΚ

Αυτές καλούνται να επιτελέσουν το έργο

του εξειδικευμένου σχεδιασμού & της υλοποίησης των προγραμμάτων

και, σε ένα βαθμό, και άλλων κρίσιμων λειτουργιών του πεδίου

Η Εμπειρία, η σχετική Εκπαιδευτική Κουλτούρα, η χρηστή λειτουργία

ασφαλιστικές δικλείδες ποιοτικής επιτέλεσης του έργου τους

Η κανονικοποίηση του συστήματος μπορεί να στηριχθεί

με πολλή περισσότερη ασφάλεια

στη διασφάλιση της λειτουργίας ποιοτικών, κοινωνικά αναγνωρισμένων, 

εξειδικευμένων και με σχετική εμπειρία εκπαιδευτικών μονάδων



Δ2. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΣΕΚ-ΔΒΜ

Αντίστροφη η λειτουργία του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
εστίαση σε κτιριολογικές και όχι ποιοτικές προδιαγραφές
κατακόρυφη αύξηση των παρόχων

Ανοχή για το κυνήγι εκπαιδευομένων & προγραμμάτων
Υπαγωγή των δράσεων στο κυνήγι του κέρδους με αθέμιτα μέσα - Επιταγές Κατάρτισης

Τα ΚΔΒΜ ως εμπορικές επιχειρήσεις, χωρίς ποιοτικές προδιαγραφές
Φροντιστηριοποίηση των ΚΔΒΜ - Εμπορευματοποίηση του πεδίου

Λειτουργία όχι με βάση τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά & την κοινωνική τους αποστολή

Απαλλαγμένα από κάθε υποχρέωση επένδυσης στους πιο κρίσιμους μεθοδολογικούς τομείς
του έργου τους: - τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών

- την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών συγκυριών
- τη διασφάλιση ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου

Να υποστηριχθούν
σε μια διαδικασία μετατροπής τους σε αυτοτελείς Εκπαιδευτικές Μονάδες
που σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα
βασισμένα σε δεδομένα και προδιαγραφές που διασφαλίζουν την εγκυρότητά τους



Ε. Συνοπτικά Συμπεράσματα

Η ενίσχυση της Ποιότητας σύνθετο εγχείρημα στη ΣΕΚ

Αναγκαία, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η Έμφαση:

όχι στην πιστοποίηση των προγραμμάτων

αλλά στη νομοθετική ρύθμιση των προδιαγραφών του περιβάλλοντος που οδηγεί

στον ποιοτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων ΣΕΚ

π.χ. στην κρίσιμη σημασία της διαδικασίας πιστοποίησης των ΚΔΒΜ

Καθόλου τυχαίο το εύρημα της έρευνας το οποίο αναδεικνύει:

τη χαμηλή Ποιότητα ως εμπόδιο στη συμμετοχή στη ΔΒΜ

Πολιτικές παρεμβάσεις που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους:

Ευαίσθητα όρια μεταξύ των οποίων το σύστημα ενδυναμώνει την τυποποίησή του 
αλλά και διασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία του έτσι ώστε να είναι σε θέση,

με ουσιαστικό τρόπο, να προσφέρει ποιοτικές και κοινωνικά χρήσιμες υπηρεσίες


