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1. Το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Αν-

θρώπινου Δυναμικού (ΕΣΕΚΑΑΔ) είναι σημαντικό για όποιον υπε-

ρασπίζεται ένα τρόπο διακυβέρνησης αφενός μέσω διαδικασιών 

κοινωνικού διαλόγου, αφετέρου μέσω συστηματικής μελέτης των 

προβλημάτων και τεκμηρίωσης θέσεων και συνδιαμόρφωσης λύσε-

ων. Αρκετές φορές στην ιστορία της δημιουργίας τέτοιων θεσμών 

το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα δεν ακολουθήθηκε από συνεπή και 

ουσιαστική λειτουργία στη συνέχεια. Η εμπειρία μας είναι γεμάτη από 

αποτυχημένα (ή τουλάχιστον παραμελημένα) «εθνικά συμβούλια» 

που σπάνια πλέον μπορεί κάποιος να ανακαλέσει σημαντικές στιγμές 

του έργου τους (π.χ. Εθνικό Συμβούλιο Απασχόλησης, ΕΣΣΕΕΚΑ). Ως 

εκ τούτων, θεωρούμε ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις βιώσιμης λει-

τουργίας τέτοιων θεσμών είναι: 
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(α) η πολιτική βούληση (από την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και από τους 

συμμετέχοντες που εκπροσωπούν μια πλειάδα φορέων και χώρων της 

εκπαίδευσης), 

(β) η θεσμική και κοινωνική αναγνώριση (ή οποία αποτελεί ζητούμενο 

από τη δράση του ΕΣΕΚΑΑΔ) και 

(γ) η έμπρακτη χρησιμότητα που αναμένεται να προκύψει από τη λειτουρ-

γία του οργάνου. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο

Σκοπός του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανά-

πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) είναι η 

παροχή συμβουλών και επιστημονικής καθοδήγησης 

για μείζονος σημασίας θέματα που σχετίζονται με τον 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της 

προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμι-

κού, της προαγωγής της απασχόλησης χωρίς αποκλει-

σμούς και εν γένει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας και την απασχόληση. 

Βάσει αυτών είναι αναγκαίο πρώτο, να οριστεί μια όσο γίνεται πιο σαφής 

ατζέντα συζήτησης, δεύτερο, να τεθούν θεματικές προτεραιότητες και 

τρίτο, να αποσαφηνιστούν ο τρόπος και οι χρόνοι εργασίας του ΕΣΕΚΑΑΔ 

ή των επιτροπών / ομάδων εργασίας που θα συσταθούν στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου.

2. Η συμμετοχή -εκτός των φορέων που είναι άμεσοι εκπρόσωποι εκ-

παιδευτικών χώρων- των κοινωνικών φορέων και εταίρων δηλώνει 

την αναγνώριση ότι τα θέματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της δια βίου μάθησης και 

των προσόντων αποτελούν, εκτός από εκπαιδευτικά, ευρύτερα κοι-

νωνικά θέματα για τα οποία όλη η κοινωνία μπορεί και πρέπει να 

εκφέρει λόγο, θέσεις και προτάσεις. Από την άλλη μεριά, σημαίνει 

ότι οι φορείς της αγοράς εργασίας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι 

δεν συμβάλλουν με το να ζητούν μονότονα και συνθηματολογικά την 

“     

“
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«προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας». 

Ο κόσμος της εκπαίδευσης διαπιστώνει κάθε μέρα όλο και περισ-

σότερο πόσο διαπερατός και επηρεαζόμενος είναι από τις ραγδαίες 

κοινωνικές, επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές αλλαγές 

και, αντιστρόφως, ο κόσμος της εργασίας και των επιχειρήσεων πρέ-

πει να αντιληφθεί πλήρως πόσο σημαντική είναι η ολόπλευρη πνευ-

ματική καλλιέργεια που χρειάζεται να παρέχει η εκπαίδευση, πόσο 

αναγκαία είναι τα μορφωτικά θεμέλια της παιδείας προς όλους τους 

νέους για τη δημιουργία αυτόνομων ανθρώπων, ώριμων και υπεύ-

θυνων πολιτών και εργαζομένων.

3. Σχετικά με τα πολλά και σημαντικά θέματα της εκπαίδευσης στα τρία 

βασικά της επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) 

χρειάζεται να παρατηρήσουμε ότι στο ΕΣΕΚΑΑΔ συμμετέχουν αρκε-

τοί εκπρόσωποι φορέων που προέρχονται από τους χώρους αυτούς 

ικανοί και κατάλληλοι να αξιολογήσουν την κατάσταση, να επιση-

μάνουν δυνατότητες και αδυναμίες, και να διατυπώσουν προτάσεις 

βελτίωσης. Βεβαίως, εάν αντιληφθούμε εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ την 

ανάγκη κάποιας παρέμβασης σε μελλοντικές συνεδριάσεις ή ομάδες 

εργασίας, θα το πράξουμε. Προτιμούμε ωστόσο να επικεντρώσουμε 

την προσοχή μας στα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης (αρχι-

κής και συνεχιζόμενης) και της μαθητείας, στα θέματα της εκπαίδευ-

σης ενηλίκων και της διά βίου μάθησης, στο θέμα της συναρμογής 

προσφερόμενων και ζητούμενων (επαγγελματικών και οριζόντιων 

– κοινωνικών) δεξιοτήτων, στα θέματα της ποιότητας των εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης (ΕΕΚ), και στα θέματα της αξιολόγησης και πιστοποίησης των 

αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το θεματολόγιο αυτό συ-

μπεριλαμβάνει ακόμη σημεία για τη σημασία των επαγγελματικών 

περιγραμμάτων ως μια καίρια εισροή για τον σχεδιασμό εκπαιδευτι-

κών προγραμμάτων ΕΕΚ, τον τρόπο αρχικής εκπόνησης και τακτικής 

αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών, την επισήμανση της 

ανάγκης εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού δυναμικού, και της ποιοτι-

κής αναβάθμισης των διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. Στο πλαίσιο 

αυτό ακολουθούν συγκεκριμένες αναφορές και συνοπτικές προτά-

σεις ανά θέμα:
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i. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το ζητούμενο της 

αναγκαίας δραστικής βελτίωσης της παρεχόμενης επαγγελματι-

κής εκπαίδευσης και κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της μα-

θητείας) ως προϋπόθεση της αύξησης της ελκυστικότητας της 

ΕΕΚ στους νέους και νέες που αποφοιτούν από την υποχρεω-

τική εκπαίδευση. Έχει συνταχθεί από το Υπ. Παιδείας το κείμενο 

«Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελ-

ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Μαθητείας» (Απρί-

λιος 2016) το οποίο αξιολογούμε ως ένα σημαντικό κείμενο πο-

λιτικής με πολλές ορθές επισημάνσεις και προτάσεις καθώς και 

αξιόλογη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Δυστυχώς, στην πράξη η 

διακηρυγμένη στρατηγική υλοποιείται με αμφιλεγόμενους και 

αμφίβολης αποτελεσματικότητας τρόπους. 

Ειδικότερα, ενώ οριοθετείται σωστά η έννοια και τα αναγκαία 

προαπαιτούμενα της μαθητείας, στην πράξη σχεδιάζεται και 

υλοποιείται περισσότερο ως μια μορφή σχετικά σύντομης πρα-

κτικής άσκησης, χωρίς κατάλληλη προετοιμασία για τους μα-

θητευόμενους και τις επιχειρήσεις. Αντιθέτως, το μόνο αποδε-

δειγμένα καλό παράδειγμα εφαρμογής της μαθητείας, αυτό που 

εφαρμόζεται χρόνια από τον ΟΑΕΔ, έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση 

και τείνει να οδεύσει προς πλήρη κατάργηση (μέχρι το 2021). 

Επιπλέον, παρά τις κάποιες αξιοσημείωτα θετικές πρωτοβουλίες 

του Υπουργείου Παιδείας (όπως η επαναφορά ειδικοτήτων που 

είχαν καταργηθεί στα ΕΠΑΛ, η κατάργηση των υποβαθμισμένων 

ΣΕΚ κοκ) τα Επαγγελματικά Λύκεια παραμένουν παραμελημένα, 

ειδικά σε σχέση με κάποια από τα δυνατά σημεία τους, όπως 

είναι οι τεχνικές υποδομές και ο εργαστηριακός εξοπλισμός, η 

προσέλκυση και η διαρκής εκπαίδευση και προετοιμασία κα-

τάλληλων εκπαιδευτών. Στο ίδιο πλαίσιο θεωρούμε ότι χρει-

άζεται καλύτερη συνάρθρωση των ειδικοτήτων μεταξύ ΕΠΑΛ 

(ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και ΙΕΚ (μεταλυκειακή 

αρχική επαγγελματική κατάρτιση) καθώς και η υιοθέτηση ενός 

συστήματος ανάπτυξης και συνεχούς επικαιροποίησης των εκ-

παιδευτικών περιεχομένων. Ο σχετικά ταχύς ρυθμός αλλαγής 

των περιεχομένων πολλών ειδικοτήτων (λόγω τεχνολογικών 
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αλλαγών, μεταβολής οργανωτικών προτύπων κοκ) απαιτεί ένα 

διαφορετικό μοντέλο σχεδιασμού και εκπόνησης εκπαιδευτικών 

περιεχομένων, σε σχέση με την εξ αρχής και καθ’ ολοκληρίαν 

ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών κάθε 15-20 χρόνια, όπως 

δυστυχώς γίνεται μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα τη διατήρηση 

επί σειρά ετών σε πολλές ειδικότητες παρωχημένων αναλυτικών 

προγραμμάτων σπουδών. Απαιτείται ένα ευέλικτο μοντέλο σχε-

διασμού προγραμμάτων που θα περιλαμβάνει στόχους – επιδι-

ωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναλυμένα στις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες, η ισχύς των οποίων θα ελέγχεται μέσω 

συγκεκριμένης ερευνητικής μεθοδολογίας σε αντιπροσωπευτική 

ομάδα πληροφορητών, τακτικά (π.χ. κάθε 2 χρόνια) και θα πα-

ρέχει την αναγκαία εισροή για τροποποιήσεις, εκσυγχρονισμούς 

και βελτιώσεις του κάθε προγράμματος ΕΕΚ ξεχωριστά και όταν 

κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, τακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και με 

οικονομικό τρόπο.

ii. Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Οι δράσεις διά βίου 

μάθησης και η γενική εκπαίδευση ενηλίκων έχουν συρρικνωθεί 

δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ταυτοχρόνως, η συμμετοχή των 

ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα ως ποσοστό είναι 

από τα χαμηλότερα στις χώρες μέλη της Ε.Ε. πράγμα που ση-

μαίνει ότι απαιτείται να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης του 

θεσμού της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αφετηρία της κατανόησης 

των πολύπλοκων προβλημάτων και του σχεδιασμού αποτελε-

σματικών μέτρων είναι η συστηματική παρακολούθηση συγκε-

κριμένων δεικτών που αποτυπώνουν τα κίνητρα και τα εμπόδια 

συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση.  Τα Ινστιτούτα 

των φορέων ΓΣΕΒΕΕ και ΓΣΕΕ έχουν δημιουργήσει ένα σύνολο 

τέτοιων δεικτών συστηματικής παρακολούθησης τους οποίους 

ελέγχουν τακτικά (βαρόμετρο συμμετοχής των ενηλίκων στη 

ΔΒΜ). Μπορεί το Υπ. Παιδείας, ειδικότερα η Γενική Γραμματεία 

ΔΒΜ, σε συνεργασία με τους εν λόγω φορείς, να παρακολουθεί 

την εξέλιξη αυτών των δεικτών και να διαμορφώσει ένα τεκμη-

ριωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την ευαισθητοποίηση και 



6

αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής των ενηλίκων σε δράσεις διά 

βίου μάθησης. Μεταξύ των πολλών παραγόντων διευκόλυνσης 

της ευαισθητοποίησης των ενηλίκων για τη συμμετοχή στη διά 

βίου μάθηση, επισημαίνουμε την ανάγκη (α) άμεσων μέτρων στό-

χευσης συγκεκριμένων δράσεων διά βίου μάθησης (π.χ. Εισα-

γωγή στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής στην καθημερινή 

ζωή κα επικοινωνία) σε ομάδες του πληθυσμού που διαθέτουν 

σχετικά χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και δεν έχουν συμμετάσχει 

ποτέ σε σεμινάρια κατάρτισης και (β) μιας μαζικής, ανοιχτής και 

διεισδυτικής εκστρατείας πληροφόρησης για τις ευκαιρίες συμ-

μετοχής σε δράσεις διά βίο μάθησης.

iii. Σύστημα διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων και επαγγελμάτων. 

Ένα βασικό ερώτημα στο πλαίσιο του ΕΣΕΚΑΑΔ είναι πως θα λει-

τουργήσει αποδοτικά ο μηχανισμός διάγνωσης επαγγελμάτων 

και δεξιοτήτων για την παροχή έγκυρης πληροφόρησης στην 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να αποφασίζο-

νται και να οργανώνονται με τρόπο ορθολογικό οι ειδικότητες στη 

βάση των τοπικών και κλαδικών επαγγελματικών αναγκών. Το 

νεοσύστατο Εθνικό Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών χρειάζεται να 

εξελιχθεί και να ωριμάσει ώστε να είναι σε θέσει να δίνει χρήσιμα 

στοιχεία στο σωστό χρόνο και στο αναγκαίο επίπεδο εξειδίκευ-

σης. Απαιτείται επίκαιρη και όσο γίνεται λεπτομερής πληροφό-

ρηση σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Επίσης, αναγκαία θεωρείται 

η πληροφόρηση σε επίπεδο επαγγελματικής ειδικότητας και όχι 

μόνο γενικού τομέα ή κλάδου της οικονομίας. Για να επιτευχθούν 

αυτά χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, χρόνος και πόροι. Δυστυ-

χώς και στα τρία επίπεδα υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα. 

Θεωρούμε αναγκαία την εξάντληση όλων των περιθωρίων για 

αύξηση των διαθέσιμων πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και άλλες πηγές, κυρίως προς τον αρμόδιο φορέα για τον 

επιστημονικό συντονισμό του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης 

Αναγκών, το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού (ΕΙΕΑΔ), την καλή συνεργασία των Ινστιτούτων των κοι-

νωνικών εταίρων, του ΟΑΕΔ και των Περιφερειών με το ΕΙΕΑΔ 
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ώστε να αναπτυχθεί συλλογική ευφυΐα στην αντιμετώπιση των 

μεθοδολογικών και διαχειριστικών προβλημάτων, και στον επι-

τελικά επαρκή διαμοιρασμό του έργου με συμπληρωματικότητα 

δράσεων ανάμεσα στους φορείς του εθνικού επιχειρησιακού δι-

κτύου. Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται να προβληματιστεί και 

να αποσαφηνίσει τι είδους στοιχεία χρειάζεται και με ποια συχνό-

τητα. Σε συνδυασμό με τη λειτουργία του εθνικού μηχανισμού 

διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων προκύπτουν δύο βασικά θέματα 

προς περαιτέρω διερεύνηση: 

(1) ποιο θεωρείται το βέλτιστο μείγμα δεξιοτήτων ανάμεσα στις 

γενικές, βασικές, εξειδικευμένες επαγγελματικές και οριζόντιες, 

κοινωνικές και διαπροσωπικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότη-

τες που πρέπει να καλλιεργούνται από την ΕΕΚ και την αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση; 

Και (2) πως, με ποιες διαδικασίες και τεκμηρίωση αποφασίζεται 

η δημιουργία και η κατάργηση ειδικοτήτων στην επαγγελματι-

κή εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) και την αρχική επαγγελματική κατάρτι-

ση (ΙΕΚ); Μήπως οι διαδικασίες αυτές χρειάζονται επισκόπηση, 

έλεγχο της αξιοπιστίας τους και αναθεώρηση;

iv. Πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα. Το έργο της 

ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμά-

των που συντελέστηκε με την καθοριστική συμβολή των τριτο-

βάθμιων φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων 

σε συνεργασία με το τότε ΕΚΕΠΙΣ / τώρα ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Ορ-

γανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού) μπορεί να θεωρηθεί ένα υποδειγματικό έργο ως 

προς την αξία και τη χρησιμότητά του στα εκπαιδευτικά υποσυ-

στήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ωστό-

σο, εκτιμούμε ότι η μεθοδολογία ανάπτυξής τους  χρειάζεται να 

εκσυγχρονιστεί και απλοποιηθεί ώστε τα επαγγελματικά περι-

γράμματα να είναι πιο συνεκτικά και να συνοδεύονται από σύντο-

μα επιτελικά κείμενα και οπτικές παρουσιάσεις που θα τα κάνουν 

εύληπτα σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες για χρήση 

γενικής πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού. 
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Επιπλέον, ορισμένα επαγγελματικά περιγράμματα χρειάζονται 

επικαιροποίηση, ενώ παράλληλα έχουν διαμορφωθεί οι συνθή-

κες για την ανάπτυξη νέων. Επιπλέον, μια βασική προσθήκη στη 

μεθοδολογία ανάπτυξης, κατά συνέπεια στα ίδια τα περιγράμμα-

τα χρειάζεται να είναι η εκπόνηση Προδιαγραφών Εκπαιδευτι-

κού Προγράμματος, στοιχείο που θα διευκολύνει τους ενδιαφε-

ρόμενους σχεδιαστές εκπαιδευτικών έργων να αξιοποιήσουν τις 

λειτουργίες και εργασίες ενός επαγγέλματος για το σχεδιασμό 

κατάλληλων διδακτικών ενοτήτων και συνόλων προσδοκώμε-

νων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Εκπρόσωποι των κοινωνικών 

εταίρων έχουν προτείνει στον εποπτευόμενο από το Υπουργείο 

Παιδείας οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση 

των επαγγελματικών περιγραμμάτων (ΕΟΠΠΕΠ) τη συνεργασία 

για την μελέτη, τεκμηρίωση και θεσμοθέτηση των προαναφερό-

μενων βελτιώσεων, χωρίς μέχρι σήμερα να λάβουν κάποια θετι-

κή απάντηση. Αντιθέτως, δηλώνεται από στελέχη του Υπ. Παιδεί-

ας ότι είναι στους άμεσους σχεδιασμούς να σταματήσει να είναι 

η ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων αρμοδιότητα των 

κοινωνικών εταίρων, κάτι που στο βαθμό που προωθηθεί θα συ-

ναντήσει την ομόθυμη και οξεία αντίθεση όλων των κοινωνικών 

εταίρων.

v. Ανάδειξη της αξίας του εκπαιδευτικού προγράμματος και 

της διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής κατάρ-

τισης. Επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε με έμφαση τη σημασία 

των εκπαιδευτικών περιεχομένων και την ανάγκη αξιοποίησης 

των νέων πολύμορφων ψηφιακών μορφών μάθησης (ανοιχτές 

μαθησιακές πηγές, εκπαιδευτικό υλικό ελεύθερης χρήσης κοκ). 

Η επικέντρωση στην καταλληλότητα των εκπαιδευτικών περι-

εχομένων σε συνδυασμό με τη διαρκή επιμόρφωση και πιστο-

ποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων με ιδιαίτερη έμφαση στην 

φιλοσοφία συμμετοχής και ενδυνάμωσης των καταρτιζόμενων 

και αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης 
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ενηλίκων μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα και να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα τε-

λευταία περίπου 5-7 χρόνια εκτιμούμε ότι έχει συντελεστεί μια 

συστηματική υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης στην 

Ελλάδα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Στη βάση 

αυτής της εκτίμησης υπογραμμίζουμε τη σημασία του εκπαιδευ-

τικού προγράμματος και των προδιαγραφών αυτού έναντι μιας 

σαφούς τάσης υποτίμησης των «εισροών» (διδάσκοντες εκπαι-

δευτές, εκπαιδευτικά περιεχόμενα και υλικά, εκπαιδευτικοί χώροι 

κοκ) και των διαδικασιών ποιοτικής κατάρτισης (σύγχρονες συμ-

μετοχικές και ενεργητικές μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων). Αυτό 

που τα τελευταία χρόνια συντελείται είναι μιας μονομερής σχε-

δόν επικέντρωση στις «εκροές», δηλαδή στα πολυσυζητημένα 

μαθησιακά αποτελέσματα, η οποία εντέλει καταλήγει να προκα-

λεί έναν «ανταγωνισμό» ανάμεσα στην ποιοτική επαγγελματική 

κατάρτιση και στην πιστοποίηση προσόντων. Το φαινόμενο που 

επισημαίνουμε αφορά στην επέκταση της γνωστής «εξεταστικο-

κεντρικής» νοοτροπίας που διέπει όλο το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και γενικό-

τερα σε ολόκληρο το πεδίο της διά βίου μάθησης.  Η υστερία με 

την πιστοποίηση που επικρατεί στις μέρες μας, ως αποτέλεσμα 

του επιθετικού marketing της αντίστοιχης ιδιωτικής αγοράς, με 

τη συνδρομή βεβαίως πολλών δημόσιων φορέων και αρχών 

(ενδεικτικά αναφέρονται η θέσπιση της πιστοποίησης ως υπο-

χρεωτικό μέρος όλων των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ 

προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και η χαρακτηριστική καθυστέ-

ρηση των αρμόδιων δημόσιων οργανισμών να ρυθμίσουν θεσμι-

κά το πεδίο της πιστοποίησης), εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 

υποτίμησης του καθοριστικού ρόλου της ποιοτικής κατάρτισης 

και αντικατάστασης των ουσιαστικών διαδικασιών μάθησης με 

φροντιστηριακού τύπου ταχύρρυθμα σεμινάρια προετοιμασίας 

για εξετάσεις πιστοποίησης. 
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vi. Νέο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την κατάρτιση και την 

πιστοποίηση προσόντων: Αποτελεί άμεση και ζωτική προτεραι-

ότητα η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της συνεχιζόμενης επαγ-

γελματικής κατάρτισης. Χρειαζόμαστε ένα νέο και εκσυγχρονι-

σμένο Ενιαίο Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ενεργειών 

Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) που να εξασφαλίζει την ποιότητα και να δι-

ευκολύνει την υλοποίηση των εκπαιδευτικών έργων. Στο πλαίσιο 

αυτό θα ήταν απαραίτητο να οριστεί εκ νέου το μοναδιαίο κόστος 

κατάρτισης, το οποίο θα μπορούσε να κυμανθεί περίπου στα 5€ 

την ώρα ανά άτομο (μη συμπεριλαμβανομένου φυσικά του επι-

δόματος κατάρτισης των συμμετεχόντων, όπου προβλέπεται) με 

συνέπεια την αύξηση των ωφελούμενων ατόμων και τον εξορ-

θολογισμό των δαπανών κατάρτισης. Χρειαζόμαστε, επίσης, ένα 

νέο πλαίσιο αδειοδότησης και διαρκούς παρακολούθησης, ελέγ-

χου  και αξιολόγησης των παρόχων κατάρτισης (Κέντρα Διά Βίου 

Μάθησης) με έμφαση στην ποιότητα, την εκπαιδευτική εμπειρία, 

την κλαδική και θεματική εξειδίκευση, το επιστημονικό προσω-

πικό και τις κατάλληλες σύγχρονες υποδομές των φορέων κα-

τάρτισης. Έχουμε ανάγκη από ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο 

για τις δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματι-

κού προσανατολισμού και τέλος χρειαζόμαστε επειγόντως τη 

θεσμική ρύθμιση των θεμάτων πιστοποίησης επαγγελματικών 

προσόντων με τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζει το κοινό δημό-

σιο συμφέρον και να αποτρέπει την εδραίωση καταχρηστικών 

πρακτικών
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