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Σχόλια αναφορικά με τον πρόσφατο Νόμο του Υπουργείου Παιδείας 
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα σχετικά με 
τα άρθρα τα οποία αφορούν τις ρυθμίσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση.1 

 

Αναγνωρίζοντας το πεδίο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ως κρίσιμο 
υποσύστημα σύνδεσης των πολιτικών απασχόλησης με την εκπαιδευτική πολιτική, 
ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται το 
τελευταίο διάστημα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή της.  

  

Α. Ο ρόλος του πεδίου της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Θέλουμε να τονίσουμε εμφατικά τη σημαντικότητα του πεδίου το οποίο καλείται να 
επιτελέσει μια πολυδιάστατη κοινωνική λειτουργία: την προσφορά ποιοτικών και 
αποτελεσματικών δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες έρχονται να καλύψουν 
και να ανταποκριθούν στη συνεχή αλλαγή δεξιοτήτων, ειδικοτήτων και επαγγελμάτων. 
Σύμφωνα άλλωστε και με τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία, μία από τις κεντρικές 
ιδιαιτερότητες των ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, είναι ακριβώς η 
οργανική σύνδεσή τους με διαδικασίες διερεύνησης αναγκών της αγοράς εργασίας αλλά 
και διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών του εργατικού δυναμικού, διαδικασίες οι οποίες 
θεωρούνται πρωταρχικές προϋποθέσεις εκπόνησης ενός ποιοτικού και αποτελεσματικού 
προγράμματος κατάρτισης. Ιδιαίτερα στις τρέχουσες συνθήκες της λεγόμενης 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης που επιφέρει η ραγδαία ψηφιοποίηση, των πολλαπλών 
συνεπειών της οικονομικής κρίσης και των ριζικών μετασχηματισμών της ατομικής και της 
εργασιακής τροχιάς, η συστηματική πολιτειακή αντιμετώπιση της συνεχούς αλλαγής 
δεξιοτήτων, ειδικοτήτων και επαγγελμάτων σε θεσμικό επίπεδο συνιστά κρίσιμο πολιτικό 
πρόταγμα.  

Πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρημα καθώς το σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης:  

 Οφείλει να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως προς το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα 
–του οποίου η πρωτογενής εκπαιδευτική και κοινωνικοποιητική λειτουργία χρειάζεται 
να επιτελείται, σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από τη συγκυρία- και να καλύψει 
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της παραγωγής, 
αναπτύσσοντας τις νέες δεξιότητες που προκύπτουν από αυτές.  

 Καλείται να ανταποκριθεί με επάρκεια σε μια ιδιαίτερα δύσκολη από τη φύση της 
συνθήκη, αυτήν της εξισορρόπησης μεταξύ των αναγκών που προκύπτουν από την 
αγορά εργασίας και των αναγκών του εργατικού δυναμικού. 

                                                           
1  Το παρόν κείμενο συντάχθηκε από τους Χρήστο Γούλα, Δέσποινα Μπαμπανέλου και είναι 
προσαρμοσμένη εκδοχή ενός υπό δημοσίευση policy paper για την ενδυνάμωση της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης. 
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Ωστόσο, σε αντίθεση με την τυπική εκπαίδευση (ιδιαίτερα την τριτοβάθμια) η οποία 
συνεχίζει πάντα –δικαιωματικά και παρά τους αντικειμενικούς περιορισμούς της στη 
μνημονιακή εποχή- να χαίρει υψηλής κοινωνικής εκτίμησης, καθώς, πέρα από τον 
πρωταρχικό μορφωτικό και κοινωνικοποιητικό της ρόλο, αποτέλεσε για δεκαετίες τη 
βασικότερη δίοδο ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας για μεσαία και χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα, η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί 
ένα πάρεργο, τόσο σε επίπεδο κοινωνικών αναπαραστάσεων όσο και σε επίπεδο 
κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Μια σειρά από ιστορικούς λόγους, οι οποίοι 
συνδέονται με τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης –ιδιαίτερα την τελευταία τριαντακονταετία- στην Ελλάδα, συνετέλεσαν στην 
κοινωνική της απαξίωση σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενώ, παράλληλα –και 
αντίστροφα- αποτελεί μία από τις πιο προνομιακές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης - 
από την πλευρά της προσφοράς πόρων και της υλοποίησης σχετικών δράσεων. Η 
παράδοξη αυτή σχέση αναδεικνύει την πρωτοφανή εργαλειοποίησή της κυρίαρχα σε μέσο 
απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων τόσο από την αγορά όσο και από τους εκάστοτε 
πολιτικούς πρωταγωνιστές, και τη συνακόλουθη υποτίμηση και παραμέλησή της. Η 
αδυναμία αναγνώρισης της κρίσιμης σημασίας της αντανακλάται σε ελλιπές κοινωνικό και 
πολιτικό ενδιαφέρον και ανεπαρκή δράση για την ανάπτυξη ενός σχετικού ποιοτικού 
συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η αναπόφευκτη 
αναποτελεσματικότητα αναγνωρίζεται βεβαίως από τους συμμετέχοντες των εν λόγω 
προγραμμάτων οι οποίοι, αντίστοιχα, τα αντιμετωπίζουν εργαλειακά και τείνουν να τα 
αξιοποιούν –τουλάχιστον πρωτογενώς- ως άτυπη επιδοματική πολιτική. Επιπρόσθετα, η 
αρνητική της πρόσληψη επιβαρύνεται από την ταύτισή της με νεοφιλελεύθερου τύπου 
κοινωνικοοικονομικά αιτήματα (εργασιακή ευελιξία, κινητικότητα εργατικού δυναμικού 
κ.λπ.): καθώς η ραγδαία ανάπτυξή της προέκυψε από αντίστοιχες κοινοτικές πολιτικές οι 
οποίες την αναγνώρισαν και, σε ένα βαθμό, την επέβαλαν ως κυρίαρχη ενεργητική 
πολιτική απασχόλησης σε ένα σκληρό πλαίσιο οικονομικής λιτότητας ενώ οι εθνικές 
πολιτικές και πρακτικές συνέβαλαν στην αναποτελεσματικότητά της, περιορίστηκε 
σημαντικά η δυνατότητα αναγνώρισης του πολυδιάστατου ρόλου που καλείται να 
επιτελέσει στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό τοπίο, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες 
συνθήκες οι οποίες την εισάγουν δυναμικά στη χώρα.  

  

Στο πλαίσιο αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας η αναγνώριση του ρόλου και της 
ιδιαιτερότητας του πεδίου. Είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, να τονιστεί ότι πρόκειται 
για θεσμοποιημένες ενέργειες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίες 
εστιάζουν στην προσφορά γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με 
συγκεκριμένες ειδικότητες/επαγγέλματα, εκπαιδευτικές ενέργειες οι οποίες 
αναγνωρίζονται ως ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, καθώς ενισχύουν ταυτόχρονα τις 
δυνατότητες προσωπικής - εργασιακής εξέλιξης αλλά και της διαρθρωτικής παραγωγικής 
ανασυγκρότησης.  

Οι ριζικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται με ραγδαία ταχύτητα στο κοινωνικοοικονομικό 
τοπίο, φέρνουν στο προσκήνιο την κρίσιμη αναγκαιότητα ενδυνάμωσης ενός συστήματος 
το οποίο καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο έργο, στην προσφορά ποιοτικών 
εκπαιδευτικών δράσεων οι οποίες από τον ίδιο το χαρακτήρα τους εξαρτώνται από τη 
συγκυρία. Αν και, βεβαίως, η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού δε μπορεί αφ’ εαυτού της να δημιουργήσει την επιδιωκόμενη ζήτηση 
εργασίας, ωστόσο, οποιαδήποτε απόπειρα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας δε 
μπορεί παρά να συνδεθεί στενά και με την υποστήριξη σημαντικών και συστηματικών 
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αλλαγών στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση συνιστά συγκροτητικό στοιχείο του σύγχρονου 
κοινωνικού τοπίου ενώ, όσο παραγνωρίζεται ο ρόλος της, αποδυναμώνεται η δυνατότητα 
της χώρας να υποστηρίξει ένα οποιοδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο ενδιαφέρεται 
να μειώσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να την επανεντάξει δημιουργικά σε 
θετική αναπτυξιακή τροχιά.  

Είναι, επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι στην αναγκαιότητα αναγνώρισης του 
κρίσιμου ρόλου του συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και ενίσχυσης 
της ουσιαστικής βελτίωσής του ενυπάρχει ένα πρωτογενές πολιτικό πρόταγμα: 
Διευρύνοντας τις αντικειμενικές δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και, 
κατά συνέπεια, ενισχύοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, η 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση συνιστά ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
αντιστάθμισης των κοινωνικών ανισοτήτων, ιδιαίτερα για τους κοινωνικά ευάλωτους 
πληθυσμούς και τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η συμμετοχή σε ποιοτικές 
υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης συνιστά κοινωνικό δικαίωμα, 
αντίστοιχο, και κατ’ ουσίαν αλληλοσυμπληρωματικό, με το δικαίωμα στην εκπαίδευση και 
το δικαίωμα στην εργασία. Η δυνατότητα πρόσβασης σε μια αξιοπρεπή εργασιακή ζωή 
και αμοιβή αλλά και η δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης συναρτώνται, σε ένα 
σημαντικό βαθμό στις κοινωνίες στις οποίες ζούμε, με το δικαίωμα των πολιτών στη 
Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση. Η διαχρονικά αμφιλεγόμενη ποιότητα των 
υπηρεσιών της στην χώρα, και η μετατροπή της σε λανθάνουσα επιδοματική πολιτική, 
αποδυναμώνουν τη δυνατότητά της να υποστηρίξει θετικά την επαγγελματική εξέλιξη 
μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού της, και ιδιαίτερα του μη προνομιούχου. Η ίδια 
μάλιστα η δυναμική της, επιτρέποντας την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογικών 
εργαλείων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τις οποίες καλείται να καλύψει, 
ενδυναμώνει τη δυνατότητα απεύθυνσής της σε πληθυσμούς που βρίσκονται στα όρια 
του κοινωνικού και ιδιαίτερα του εργασιακού αποκλεισμού.  

  

Β. Η Ποιότητα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών της αναδεικνύεται 
πρωταρχικός παράγοντας τόσο για την αναγνώριση αλλά και για τη θεσμική ενδυνάμωση 
του κρίσιμου κοινωνικού ρόλου που καλείται να επιτελέσει. Ωστόσο, είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι αξιοποιούμε τη συγκεκριμένη έννοια διευρυμένα και όχι με βάση την 
κυρίαρχη εκδοχή της, η οποία τείνει να την περιορίζει στην εφαρμογή μηχανισμών 
τεχνικής παρακολούθησης καθιερωμένων αγοραίων προτύπων, ποσοτικών και 
μετρήσιμων παραμέτρων και δεικτών, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στις λεγόμενες 
εκροές και στα μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα. Αναγνωρίζοντας ότι η έννοια της 
ποιότητας δε μπορεί να απεκδύεται των ίδιων των συγκροτητικών της στοιχείων, δηλαδή 
των ‘ποιοτικών’ διαστάσεών της, θεωρούμε ότι αντίστροφα και με ουσιαστικό τρόπο 
αναδεικνύει ένα κοινωνικό αίτημα θεσμοθέτησης και εφαρμογής πολιτικών οι οποίες 
εστιάζουν στη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των κρίσιμων προϋποθέσεων μιας 
δυναμικής εκπαιδευτικής πράξης. Είναι σημαντικό μάλιστα να τονίσουμε ότι η εφαρμογή 
ισόρροπων και ολοκληρωμένων πολιτικών υποστήριξης τόσο των εισροών όσο και των 
εκροών συνιστά προαπαιτούμενο σε μια προσπάθεια ουσιαστικής ενίσχυσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και των τελικών αποτελεσμάτων της.   

Στην κατεύθυνση αυτή, αναγνωρίζουμε την πρόθεση και τον πολιτικό προσανατολισμό 
του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου προς τη βελτίωση της ποιότητας σημαντικού τμήματος 
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του συστήματος εισροών, δηλαδή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είναι γεγονός ότι η 
ποιότητα του προγράμματος κατάρτισης συνιστά κρίσιμο ζητούμενο, καθώς η ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού λαμβάνει, εν τέλει, χώρα στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο και περιβάλλον μάθησης.  

Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες του πεδίου επιβάλλουν εξαιρετική, κατά τη γνώμη μας, 
προσοχή στο συγκεκριμένο μείγμα πολιτικών παρεμβάσεων που θα εφαρμοστεί 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ευρύτερη –κοινωνικά αναγνωρίσιμη- 
αποτελεσματικότητά του. Δυστυχώς, η επιλογή της απευθείας και μονομερούς εστίασης 
στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας (πιστοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης) -στο 
πλαίσιο ενός συστήματος που εξαρτάται δομικά από τη συγκυρία- χωρίς την 
απαραίτητη διασφάλιση πρωταρχικών προϋποθέσεων της λειτουργίας του, όχι απλά δε 
θα μπορέσει να επιλύσει κρίσιμες δυσλειτουργίες αλλά θα συντελέσει στον ασφυκτικό 
περιορισμό του, αναπαράγοντας –και πιθανώς επιτείνοντας- τις αδυναμίες εκείνες που 
το απονομιμοποιούν σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.  

Αντίστροφα, για το σχεδιασμό συνεκτικών και αποτελεσματικών πολιτικών παρεμβάσεων, 
κατά την άποψή μας, χρειάζεται να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη τα δύο κεντρικά 
χαρακτηριστικά του πεδίου σε ένα δημιουργικό συνδυασμό τους. Η θεσμοποιημένη 
εκπαιδευτική διάσταση των προγραμμάτων κατάρτισης –η οποία τα διαχωρίζει από 
οποιαδήποτε άλλη μορφή πολιτικής απασχόλησης- και η δομική εξάρτησή τους από τη 
συγκυρία αναδεικνύουν στοιχεία και αναγκαιότητες που τα διαφοροποιούν από άλλα 
περιβάλλοντα μάθησης όπως αυτά του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και, κατά 
συνέπεια, επιβάλλουν μια διαφοροποιημένη (αν και οπωσδήποτε συγγενή) αντίληψη για 
την ποιότητα. Αντίληψη η οποία χρειάζεται να κατευθυνθεί βεβαίως προς θεσμικές 
ρυθμίσεις που οδηγούν προς την κανονικοποίηση ενός συστήματος που προσφέρει εν 
τέλει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ωστόσο με τρόπο που να προστατεύουν τις ευελιξίες του, 
γιατί μόνο έτσι μπορούν να απαντήσουν στις απαιτήσεις της κοινωνικής του λειτουργίας. 
Αναγνωρίζοντας ότι είναι απαραίτητη η παράλληλη διασφάλιση τόσο θεσμικών 
τυποποιήσεων όσο και σχετικών ευελιξιών, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατό να 
λειτουργήσει το συγκεκριμένο υποσύστημα, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει προς ποια 
κατεύθυνση χρειάζεται να κινηθεί η θεσμική κανονικοποίησή του έτσι ώστε να 
προστατευτεί η αναγκαία ευελιξία του και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
υπηρεσιών του.  

 

 

Β1. Ποιότητα & Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Επιδιώκοντας να συμβάλλουμε στην περαιτέρω κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του 
πεδίου, και ορμώμενοι από το τελευταίο σχέδιο νόμου, θα εστιάσουμε στα δομικά 
χαρακτηριστικά των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης:  

 Στο πλαίσιο της ΣΕΚ, την αναγκαία αντικειμενική βάση των μαθησιακών 
περιεχομένων συνιστά το κοινά συμφωνημένο επαγγελματικό περίγραμμα της 
σχετικής ειδικότητας ή του επαγγέλματος και το συναφές πρότυπο - πλαίσιο 
προγράμματος, τα οποία μάλιστα είναι απαραίτητο να επικαιροποιούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας τις επερχόμενες ή επιθυμητές αλλαγές στην 
αγορά εργασίας. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος κατάρτισης, με το συγκεκριμένο 
περιεχόμενό του, είναι απαραίτητο να βασίζεται στα δύο προηγούμενα επίπεδα 
(επαγγελματικό περίγραμμα και πλαίσιο προγράμματος). Σε αναλογία με ένα σχολικό 
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βιβλίο ή ένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα το οποίο αποτελεί προϊόν μια χρόνιας 
διεργασίας αποκρυστάλλωσης μαθησιακών περιεχομένων, οι οποίες στο χώρο της 
τυπικής εκπαίδευσης υποστηρίζονται από ισχυρές επιστημονικές και εκπαιδευτικές 
κοινότητες, τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι 
απαραίτητο να βασίζονται σε σχετικές διαδικασίες αποκρυστάλλωσης μαθησιακών 
περιεχομένων οι οποίες μορφοποιούνται (και επαναλαμβανόμενα 
επικαιροποιούνται) με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και συναφών 
επιστημονικών και κοινωνικών φορέων στα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα 
και πλαίσια προγράμματος.  

 Η υφιστάμενη μεθοδολογία ανάπτυξης των επαγγελματικών περιγραμμάτων είναι 
αναγκαίο να βελτιωθεί στην κατεύθυνση της ενίσχυσης τόσο των ποιοτικών της 
διαστάσεων όσο και της δυνατότητάς της να είναι περισσότερο εύχρηστη, εύληπτη 
και κατανοητή, αμβλύνοντας τις αναγνωρισμένες δυσκαμψίες κάποιων εκ των 
τεχνικών της χαρακτηριστικών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εμπλουτιστεί και με την 
υιοθέτηση ενός αντιστοίχου προτύπου - πλαισίου εκπαιδευτικού προγράμματος, 
στοιχείο απαραίτητο για το σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου προγράμματος 
κατάρτισης. Το πλαίσιο προγράμματος συνιστά –σε σχετική αναλογία με τα αναλυτικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος- ένα πλαίσιο 
θεματικών περιεχομένων και εκπαιδευτικών προδιαγραφών που αφορά το σύνολο 
του επαγγέλματος ή της ειδικότητας. Το πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται στη βάση των 
λειτουργιών του επαγγελματικού περιγράμματος ενώ περιλαμβάνει και άλλα 
δεδομένα όπως τους διδακτικούς στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη 
βαρύτητα των θεματικών ενοτήτων και την κατανομή των ωρών θεωρίας-πρακτικής, 
γενικές προδιαγραφές της προτεινόμενης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, το προφίλ 
των εκπαιδευτών, τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και εποπτικά μέσα κ.λπ. στοιχεία τα 
οποία περιγράφουν τις γενικές προδιαγραφές επίτευξης των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων για το σύνολο του επαγγέλματος ή της ειδικότητας.  

 Το περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης δεν ταυτίζεται αναγκαστικά με το σύνολο του επαγγελματικού 
περιγράμματος αλλά αποτελεί μόνο ένα δυνατό συνδυασμό των σχετικών ενοτήτων 
μαθησιακών περιεχομένων, ενώ η τελική διαμόρφωση του επιτελείται λαμβάνοντας 
υπόψη μια σειρά από άλλους καθοριστικούς παράγοντες όπως η ειδικότερη 
στόχευση των δράσεων στο πλαίσιο των οποίων υλοποιείται, οι ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, οι ανάγκες και το προφίλ της ομάδας στόχου και της συγκεκριμένης ομάδας 
των εκπαιδευομένων κ.λπ.  

 Κατά συνέπεια –και αντίστροφα από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα-, το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης προκύπτει μόνο ως προσαρμοσμένο 
αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων διεργασιών, ενώ είναι από τη φύση του 
ιδιαίτερα δυναμικό και έρχεται να προσαρμοστεί σε αποτελέσματα ειδικών 
διαδικασιών όπως αυτή της διερεύνησης των αναγκών της οικονομίας, των 
εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων στόχου ή/και των ειδικών πολιτικοοικονομικών 
στοχεύσεων της κάθε ξεχωριστής δράσης. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι το μαθησιακό 
περιεχόμενο μιας οποιασδήποτε ειδικότητας (ή επαγγέλματος) και η επιλεγείσα 
εκπαιδευτική μεθοδολογία για τη διδασκαλία της στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 
προγράμματος κατάρτισης είναι απαραίτητο και επιθυμητό να υποστούν σύνθετες 
και πολυεπίπεδες προσαρμογές όταν για παράδειγμα απευθύνονται σε πληθυσμούς 
ρομά, προσφύγων ή άλλων ευάλωτων ομάδων. Αντίστοιχες προσαρμογές χρειάζεται 
να εφαρμοστούν σε σχέση με την πιθανότητα το πρόγραμμα αυτό να έρχεται να 
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καλύψει ανάγκες ολόκληρης ή μέρους της ειδικότητας, περισσότερων ειδικοτήτων 
ενός κλάδου, ενός συγκεκριμένου τύπου οργανισμών/επιχειρήσεων κ.λπ.  

 

Στο πλαίσιο αυτό:  

 Θεωρούμε εξαιρετικά αδύναμη την εστίαση στην πιστοποίηση των προγραμμάτων 
εφόσον δεν έχουν προηγουμένως ρυθμιστεί οι διαδικασίες ανάπτυξης και 
επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων και των πλαισίων 
προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται να περιοριστούν οι κρίσιμες 
ευελιξίες του συστήματος, όπως η δομική αναγκαιότητα προσαρμογής σε 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και των ομάδων των 
εκπαιδευομένων. Αντίστοιχα, μια ανάλογη συνθήκη δε θα μπορεί να απαντήσει σε 
κρίσιμα ερωτήματα όπως αυτό της πιστοποίησης της ίδιας δεξιότητας σε διαφορετικά 
επίπεδα του Εθνικού ή/και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.  

 Επιπρόσθετα, η πιστοποίηση των προγραμμάτων πρόκειται πολύ εύκολα να 
απονομιμοποιηθεί καθώς στερείται του στοιχειώδους νοήματος και κοινωνικού 
περιεχομένου της, που είναι η ενεργή σύνδεσή της με τις ανάγκες της παραγωγής.   

 Ανοίγεται η δίοδος για εξαιρετικά επιβαρυμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες τις 
οποίες κρίνουμε ότι δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας ο αρμόδιος φορέας, στοιχείο 
το οποίο θα συμβάλει εν τέλει στον ασφυκτικό περιορισμό της δυνατότητας 
υλοποίησης των προγραμμάτων, επηρεάζοντας τόσο τους σχετικούς ποσοτικούς αλλά 
και ποιοτικούς δείκτες τους. Πιθανώς δε γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της –άνευ 
κοινωνικού νοήματος- γραφειοκρατικής επιβάρυνσης τόσο των ΚΔΒΜ όσο και του 
φορέα πιστοποίησης, που θα σημάνει η εφαρμογή μιας ανάλογης διαδικασίας, καθώς 
μάλιστα δεν έχουν ρυθμιστεί οι ενεργές προϋποθέσεις της. Η νομοθέτηση, επιπλέον, 
προβλεπόμενων κυρώσεων για την υλοποίηση μη πιστοποιημένων προγραμμάτων 
κατάρτισης, πιθανολογούμε ότι θα επιφέρει τον ασφυκτικό περιορισμό της 
δυνατότητας υλοποίησης των προγραμμάτων, με όλες τις πιθανές πολιτικές και 
κοινωνικές συνέπειες μιας ανάλογης διαδικασίας.  

 Σε συνέχεια των δύο προηγούμενων σημείων, και μόνο ενδεικτικά, θα αναφέρουμε 
ότι ειδικά στην περίπτωση της απουσίας -αλλά ακόμη και στην περίπτωση της 
ανάπτυξης- επικαιροποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων, για την αξιολόγηση 
των προγραμμάτων με στόχο την πιστοποίησή τους θα απαιτούνταν ειδικοί στην 
εκπαίδευση ενηλίκων για να μπορούν στοιχειωδώς να κρίνουν την καταλληλότητα 
των εκπαιδευτικών προδιαγραφών που επιλέγονται αλλά και ειδικοί στο 
συγκεκριμένο κάθε φορά θεματικό αντικείμενο (ειδικότητα/επάγγελμα). 
Αναρωτιόμαστε κατά πόσο είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν αντίστοιχοι πόροι σε 
ανθρώπινο δυναμικό και να ικανοποιείται το κόστος που θα προκύπτει με την 
υποβολή κάθε προγράμματος κατάρτισης. Θεωρούμε, τέλος, απευκταία και άνευ 
νοήματος για το στόχο της πιστοποίησής τους, την καταφυγή στη συνήθη πρακτική η 
οποία αναθέτει αντίστοιχες εργασίες σε ευρύτερα διοικητικά στελέχη του δημοσίου 
τα οποία δεν κατέχουν ειδικές γνώσεις για την εκπαιδευτική διάσταση ή/και τα 
εξειδικευμένα αντικείμενα των προγραμμάτων και καταλήγουν να κάνουν εν τέλει 
αυστηρά διοικητικούς ελέγχους, λόγω της ακαταλληλότητάς τους για οποιαδήποτε 
άλλη ποιοτικού τύπου αξιολόγηση των προγραμμάτων.   

 Η ενισχυμένη επιστημονικά και επιχειρησιακά δυνατότητα προσαρμογής των 
προγραμμάτων κατάρτισης σε συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 
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απαιτήσεις συνιστά, εν τέλει, το κρίσιμο ζητούμενο της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο ακριβώς χρειάζεται να προστατευτεί θεσμικά 
και να ενδυναμωθεί στις ιδιαίτερες ποιοτικές του διαστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι το ίδιο αντικείμενο κατάρτισης χρειάζεται να σχεδιαστεί διαφοροποιημένα 
ανάλογα με α) την ομάδα στόχο, β) τη συγκεκριμένη ομάδα των εκπαιδευομένων, γ) 
την αντιστοίχισή του σε διαφορετικά επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, δ) 
την έμφαση σε διαφορετικές κύριες ή/και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες μίας 
ή περισσότερων ειδικοτήτων/επαγγελμάτων ενός κλάδου, ε) τη σύνδεσή του με τις 
ανάγκες ενός συγκεκριμένου τύπου επιχειρήσεων ή οργανισμών κ.λπ. Ωστόσο, η 
ουσιαστική αυτή αναγκαιότητα δυναμικής προσαρμογής των προγραμμάτων τα 
οποία καλούνται να σχεδιαστούν διαφοροποιημένα ανάλογα με τις συγκεκριμένες 
κάθε φορά ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εξειδικευμένης στόχευσής τους καθιστούν, 
εν γένει, ιδιαίτερα σύνθετο, χρονοβόρο, κοστοβόρο, πιθανώς ανεπιθύμητο και εν 
τέλει ανέφικτο, το ζήτημα της πιστοποίησης των προγραμμάτων με τρόπο που να 
παράγει κοινωνικό νόημα, εάν –τουλάχιστον- δε ρυθμιστούν κατάλληλα άλλες 
κεντρικές αδυναμίες του συστήματος.  

 Εντύπωση, τέλος, προκαλεί η προβλεπόμενη γενική ρύθμιση για τη δυνατότητα 
υλοποίησης από τα ΚΔΒΜ μόνο πιστοποιημένων προγραμμάτων καθώς επιβάλλει 
έναν άτοπο περιορισμό, μη λαμβάνοντας υπόψη της ότι η εκπαιδευτική μονάδα 
μπορεί να υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την οποιαδήποτε 
επιχείρηση/οργανισμό ο οποίος ενδιαφέρεται να καταρτίσει το δυναμικό του. Μια 
αντίστοιχη ρύθμιση (πιστοποίηση προγραμμάτων) θα έπρεπε αυστηρά να περιοριστεί 
σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και όχι σε 
οποιαδήποτε εκπαιδευτική ενέργεια δύναται να υλοποιήσει το ΚΔΒΜ.  

  

Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες και η συνθετότητα του πεδίου απαιτούν μια 
ανάλογου τύπου συζήτηση -η οποία εστιάζει στην πιστοποίηση των προγραμμάτων- να 
γίνει με εξαιρετική προσοχή και εφόσον μόνο στοιχειωδώς επιλυθούν οι δομικές 
προϋποθέσεις της, κεντρική βάση των οποίων συνιστά, ενδεικτικά μόνο, η ρύθμιση των 
διαδικασιών ανάπτυξης και επικαιροποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων και 
των αντίστοιχων πλαισίων προγραμμάτων.  

Περαιτέρω, η αναγκαιότητα δυναμικής προσαρμογής των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε συγκεκριμένες κάθε φορά ανάγκες της αγοράς εργασίας και της 
ομάδας στόχου -η οποία συνιστά την κεντρική ιδιαιτερότητα του πεδίου- απαιτεί 
εξειδικευμένες μορφές οργάνωσής του, που μπορεί σε ένα βαθμό να εμπνέονται, αλλά 
δεν πρέπει άκριτα να αναπαράγουν (ακόμη και επιτυχημένες) κοινωνικές πρακτικές του 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε την αδυναμία χρήσης 
ενός μοναδικού, κεντρικά σχεδιασμένου διδακτικού εγχειριδίου, τη συνεργασία με 
εκπαιδευτές οι οποίοι δεν έχουν μακρόχρονη σχέση εργασίας και κάποιοι από τους 
οποίους δεν είναι αναγκαστικά πιστοποιημένοι, την εθελοντική (όχι υποχρεωτική) και 
σύντομη σε διάρκεια ‘φοίτηση’ των συμμετεχόντων, η οποία μάλιστα λόγω της 
ενηλικιότητας (π.χ. υποχρεώσεις ενήλικης ζωής) δυσκολεύει τη συστηματική μελέτη της 
διδαχθείσας ύλης, την αναγκαιότητα εφαρμογής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας η οποία να 
κινείται στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, τη λειτουργία τυποποιημένων 
διαδικασιών εξέτασης εκτός του πλαισίου της εκπαιδευτικής μονάδας κ.λπ. Με βάση τα 
προαναφερθέντα, η ίδια η μεταβλητότητα του πεδίου και η αδυναμία τυποποίησης των 
προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τους όρους του τυπικού 
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εκπαιδευτικού συστήματος (αλλά ούτε καν με τους όρους της αρχικής επαγγελματικής 
κατάρτισης η οποία –ειρήσθω εν παρόδω- δεν είναι τυχαίο ότι συνιστά τμήμα του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος), θεωρούμε ότι καθιστούν επιτακτική την τυποποίηση των 
προδιαγραφών του ευρύτερου περιβάλλοντος που καθορίζει την ποιότητα του 
προγράμματος κατάρτισης.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου μείγματος πολιτικών παρεμβάσεων χρειάζεται να ισορροπεί 
τα ζητήματα της τυποποίησης και της ευελιξίας προς ένα διαφορετικό προσανατολισμό 
από αυτόν που φαίνεται να επιλέγεται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου. Η 
επιθυμητή κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μας, αναδεικνύεται –τουλάχιστον στα αδρά της 
χαρακτηριστικά- από τις ίδιες τις ιδιαιτερότητες του πεδίου. Άλλωστε τόσο η εθνική όσο 
και η διεθνής εμπειρία και βιβλιογραφία, καταδεικνύουν με ασφαλή τρόπο την 
προσήκουσα κατεύθυνση: Η προσπάθεια ενίσχυσης της ευρύτερης αποτελεσματικότητάς 
του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης επιβάλλει –καταρχήν 
τουλάχιστον- τον προσανατολισμό των σχετικών πολιτικών προς τη διασφάλιση και τη 
συστημική παρακολούθηση της ποιότητας μιας σειράς προδιαγραφών λειτουργίας του 
περιβάλλοντος σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης του σχετικού εκπαιδευτικού 
έργου.  

 

 

Β2. Ποιότητα & Εκπαιδευτικές Μονάδες ΣΕΚ 

Ορμώμενοι και πάλι από το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, στο πλαίσιο ενός δυναμικά 
εξελισσόμενου συστήματος που χρειάζεται εξ ορισμού να προστατεύεται ως προς τις 
κρίσιμες ευελιξίες του, οι εκπαιδευτικές μονάδες συνιστούν έναν από τους κεντρικούς 
πυλώνες διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς έρχονται να 
παίξουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτέλεση του σημαντικού έργου του 
εξειδικευμένου σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων. Στην κατεύθυνση 
αυτή, είναι τουλάχιστον άτοπο να θεωρείται δευτερεύουσα ως προς την πιστοποίηση των 
προγραμμάτων η διαδικασία πιστοποίησης των ΚΔΒΜ και να εγκαταλείπεται –έστω και 
προσωρινά- σε εξαιρετικά χαλαρά κριτήρια και σε αγοραίες λογικές.  

Το υψηλό προφίλ και η σχετική εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού τους, η 
αποδεδειγμένη εμπειρία τους στην εφαρμογή συστημάτων σχεδιασμού, 
παρακολούθησης, και αξιολόγησης των προγραμμάτων, η συμμετοχή τους σε σχετικά 
διακρατικά προγράμματα, η προηγούμενη παραγωγή ποιοτικών εκπαιδευτικών υλικών, η 
τεχνογνωσία τους σε θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στο πλαίσιο των αρχών της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, η υλοποίηση ικανού αριθμού προγραμμάτων, η αποδεδειγμένη 
εμπειρία και τεχνογνωσία σε δράσεις προώθησης της απασχόλησης και ευρύτερης 
ενδυνάμωσης των ωφελουμένων στη διαδικασίας ένταξής τους στην αγορά εργασίας κ.λπ. 
αποτελούν ενδεικτικά μόνο κάποια από τα στοιχεία που συνιστούν και συνδιαμορφώνουν 
την απαραίτητη εκπαιδευτική κουλτούρα, η οποία σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη 
χρηστή λειτουργία τους συνιστούν ασφαλιστικές δικλείδες ποιοτικής επιτέλεσης του 
έργου τους. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεση κανονικοποίησης του συστήματος μπορεί να 
στηριχθεί με πολλή περισσότερη ασφάλεια στη διασφάλιση της λειτουργίας ποιοτικών, 
κοινωνικά αναγνωρισμένων, εξειδικευμένων και με σχετική εμπειρία εκπαιδευτικών 
μονάδων.  

Αντίστροφα, η υιοθέτηση του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου (αποκλειστική εστίαση 
σε κτιριολογικές προδιαγραφές, αναπαραγωγή των ΚΔΒΜ δύο ταχυτήτων, κατακόρυφη 
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αύξηση των παρόχων χωρίς καμία ποιοτική προδιαγραφή), επιτρέποντας την εισαγωγή 
οποιουδήποτε παρόχου στο πλαίσιο του συστήματος και επιδεικνύοντας ανοχή για το 
κυνήγι -με αθέμιτα πολλές φορές μέσα- εκπαιδευομένων και προγραμμάτων, υποστηρίζει 
μονοσήμαντα την καθαρή υπαγωγή των δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης στη λογική αναζήτησης του κέρδους και ακυρώνει με συνοπτικές διαδικασίες 
την απόπειρα βελτίωσής τους. Η παράλληλη (και καθόλου τυχαία, κατά τη γνώμη μας) 
πρόκριση του θεσμού των επιταγών κατάρτισης (‘vouchers’) ως κυρίαρχης μορφής 
οργάνωσης του πεδίου των υπηρεσιών κατάρτισης συνέβαλε καθοριστικά στην 
υποβάθμιση και τον εκχυδαϊσμό του συστήματος.   

  

Αναλυτικότερα:  

Η συνολική οπτική που εισηγείται το νομοσχέδιο, ως προς τα κριτήρια ίδρυσης και 
λειτουργίας των ΚΔΒΜ, παραμένει περιοριστική και, κατά αυτό τον τρόπο, αλυσιτελής. Τα 
ΚΔΒΜ συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως εμπορικές επιχειρήσεις και όχι ως αυτοτελείς 
εκπαιδευτικές μονάδες. Οι αναφορές σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και επιστημονικά 
κριτήρια και προδιαγραφές εκλείπουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια 
πιστοποίησης προγραμμάτων κινδυνεύει να μη δικαιώσει τις όποιες καλές προθέσεις της, 
αν οι ίδιες οι δομές που τα υποδέχονται και τα υλοποιούν, συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζονται ως κοινές εμπορικές επιχειρήσεις, χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις 
τήρησης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προδιαγραφών. Άλλωστε, είναι παράδοξο να 
απαιτείται από ΚΔΒΜ, τα οποία πιστοποιούνται και προσδιορίζονται με βασικό κριτήριο 
την πυρασφάλεια και το εμβαδό τους, να σχεδιάζουν και να προτείνουν προς πιστοποίηση 
προγράμματα κατάρτισης, χωρίς να ελέγχεται η αντικειμενική τους δυνατότητα τήρησης 
των ελάχιστων παραδεκτών προδιαγραφών εκπαιδευτικού σχεδιασμού και υλοποίησής 
τους.  

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ως λειτουργικό κομμάτι του πεδίου της μη 
τυπικής εκπαίδευσης, δε μπορεί –και δεν πρέπει- να αποσπαστεί από το σώμα των 
μεθοδολογικών προδιαγραφών και προϋποθέσεων που την οριοθετούν. Ο μη τυπικός 
χαρακτήρας της σημαίνει την απεύθυνσή της σε ομάδες και πληθυσμούς στόχους με 
ετερογενή κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Αυτό αποτελεί κρίσιμη 
παράμετρο, αν αναλογιστούμε συγκριτικά τη σημασία που αποδίδεται από τις δομές 
τυπικής εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ομοιογενών εκπαιδευτικών ομάδων, έστω κατά 
ηλικία και –τουλάχιστον- κατά μαθησιακό επίπεδο. Οι δομές τυπικής εκπαίδευσης 
λειτουργούν υλοποιώντας αναλυτικά προγράμματα τα οποία προβλέπουν και 
προϋποθέτουν, με σχετική ασφάλεια, τις εκπαιδευτικές ανάγκες, προσδοκίες και 
δυνατότητες των συμμετεχόντων της. Αντιστρόφως, στην περίπτωση της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης, το εκπαιδευτικό έργο διαμορφώνεται βάσει των 
αποτελεσμάτων διερεύνησης των συγκεκριμένων αναγκών ενός ετερογενούς πληθυσμού 
στόχου. Η αναγκαία ευελιξία, σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των προσδοκώμενων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ανταπόκριση σε προδιαγραφές και οριοθετήσεις που 
τίθενται από τα κατάλληλα επαγγελματικά περιγράμματα και πλαίσια προγραμμάτων, 
αλλά κυρίως η συμπερίληψη της προηγούμενης μαθησιακής και εργασιακής εμπειρίας 
των εκπαιδευομένων στο κάθε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προϋποθέτουν τη 
χρήση και των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων - τόσο διερεύνησης των αναγκών 
τους όσο και αποτύπωσής τους σε ανάλογα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά εργαλεία.   

Ωστόσο, το άρθρο 24Α το σχεδίου νόμου ορίζει ως αποκλειστικό πεδίο δραστηριότητας 
των ΚΔΒΜ την «παροχή υπηρεσιών» με αντικείμενα τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
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κατάρτιση, τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική συμβουλευτική και τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό. Η χρήση του όρου «αποκλειστικά» εδώ, προκαλεί 
ιδιαίτερο προβληματισμό, στο βαθμό που το σχέδιο νόμου, υιοθετεί μια λογική 
περιορισμού του πεδίου δραστηριοτήτων των ΚΔΒΜ στα απολύτως αναγκαία πεδία 
δραστηριοποίησής τους, παρακάμπτοντας διαστάσεις και πεδία λειτουργίας που θα 
αναμέναμε όχι μόνο να μην αγνοούνται, αλλά και να τίθενται ως προϋποθέσεις 
λειτουργίας μιας εκπαιδευτικής μονάδας διά βίου μάθησης. Έτσι, η δυνατότητα αλλά και 
η αναγκαιότητα για τα ΚΔΒΜ να αναπτύσσουν αυτόνομη επιστημονική δραστηριότητα 
στον τομέα της επιχειρησιακής έρευνας με αντικείμενα, ακριβώς, τη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων απουσιάζει εντελώς. Οι 
«παρεχόμενες υπηρεσίες» δεν προσδιορίζονται, ούτε και αναφέρονται ενδεικτικά, 
αποκαλύπτοντας έτσι μια πολύ περιορισμένη πρόσληψη της μεθοδολογίας σχεδιασμού 
και υλοποίησης των προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, αλλά κυρίως και της ίδιας της 
κοινωνικής αποστολής των ΚΔΒΜ. Θεωρούμε, κατά συνέπεια, εντελώς αναντίστοιχο όχι 
μόνο να μην προαπαιτείται αλλά ούτε καν να προβλέπεται η αντικειμενική δυνατότητα 
διεξαγωγής έγκυρων ερευνητικών και σχετικών έργων μελέτης από τα ΚΔΒΜ, τα οποία, με 
αυτόν τον τρόπο, βρίσκονται ουσιαστικά απονευρωμένα από την, κατά τα άλλα αναγκαία, 
επιστημονική τους διάσταση. Παρακολουθούμε, εν τέλει, τη θεσμική μετατροπή του 
χώρου της μη τυπικής εκπαίδευσης σε μια συνηθισμένη αγορά «παροχής υπηρεσιών», με 
την απουσία κάθε αναφοράς και –ακόμη περισσότερο- ορισμού των εχέγγυων και των 
προϋποθέσεων επιστημονικότητας των όποιων «παρεχόμενων υπηρεσιών» τους.  

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης χρειάζεται να γίνουν αντιληπτά ως εκπαιδευτικές μονάδες 
που σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε δεδομένα και 
προδιαγραφές που διασφαλίζουν την εγκυρότητά τους. Δεν είναι δυνατόν να 
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας τον προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης, δίχως την προγενέστερη διασφάλιση της ποιότητας των 
εκπαιδευτικών δομών  που τα υποστηρίζουν. Θα ήταν αναμενόμενο, κατά συνέπεια, να 
τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, όχι αποκλειστικά 
ως κτηριακών υποδομών, αλλά ως αυτόνομων και αναγνωρίσιμων εκπαιδευτικών 
μονάδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους:  

 Η ύπαρξη εσωτερικού οργανογράμματος, καθώς και κανονισμού λειτουργίας που θα 
εξειδικεύει τις διατάξεις ενός νομοθετημένου εθνικού πρότυπου κανονισμού.  Έτσι 
θα καθίσταται σαφής η διάκριση ανάμεσα σε διοικητικές και εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες της  εκπαιδευτικής μονάδας, διασφαλίζοντας την αναγκαία, διαφάνεια, 
λογοδοσία και έλεγχο, ιδιαίτερα σε περίπτωση δημόσιας χρηματοδότησης (εθνικής 
ή/και εκπορευόμενης από την Ε.Ε.).   

 Η ύπαρξη διοικητικών και επιστημονικών στελεχών με κατάλληλα τυπικά προσόντα, 
γνώσεις και εμπειρία, έτσι ώστε τα ΚΔΒΜ να διαθέτουν αποδεδειγμένα την 
απαραίτητη επιχειρησιακή αυτοτέλεια, χωρίς να απαιτείται αποκλειστική σχεδόν 
προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες και υπεργολάβους υπηρεσιών.   

 Η διαπιστωμένη δυνατότητα επιχειρησιακής αυτοτέλειας της εκπαιδευτικής μονάδας, 
σε ό,τι αφορά όχι μόνο την υλοποίηση προγραμμάτων, αλλά και το σχεδιασμό και την 
αξιολόγησή τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι αδύνατον να εστιάζεται το ενδιαφέρον 
αποκλειστικά στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αγνοούνται τα 
ζητήματα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της αξιολόγησης των προγραμμάτων.  

 Ενδεχομένως, η εξειδίκευση των ΚΔΒΜ σε σχέση με συγκεκριμένο αριθμό 
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παραγωγικών κλάδων και προσδιορισμένο γεωγραφικό εύρος, έτσι ώστε το κάθε 
ΚΔΒΜ να μπορεί να σχεδιάσει, υλοποιήσει και να αξιολογήσει αποκλειστικά και μόνο 
τα προγράμματα που δύναται να υποστηρίξει, καθώς αποδεικνύει ότι διαπιστωμένα 
διαθέτει την αναγκαία ειδική κλαδική γνώση καθώς και τα απαραίτητα  μέσα για την 
υλοποίηση ανάλογων δράσεων.  

 Η διαπιστωμένη ύπαρξη δυνατότητας υλοποίησης ποιοτικής πρακτικής άσκησης των 
εκπαιδευομένων, αλλά και διεξαγωγής δράσεων και παρεμβάσεων δικτύωσης και 
εισδοχής των εκπαιδευομένων στις τοπικές αγορές.  

 Η διατύπωση συνόλου κοινών προδιαγραφών των αναγκαίων εγκαταστάσεων και 
υποδομών για τη διεξαγωγή ποιοτικών προγραμμάτων ΣΕΚ, με ιδιαίτερη πρόνοια για 
τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία.  

 

Ο προσδιορισμός του θεσμικού χαρακτήρα και της επιχειρησιακής ικανότητας, με 
αποκλειστικά και μόνο κτιριολογικά κριτήρια, προκαλεί τουλάχιστον αμηχανία και εισάγει 
μιαν αναπάντεχη πρωτοτυπία: από όλους τους τύπους, τα είδη και τα πεδία θεσμισμένης 
εκπαιδευτικής δράσης,  μόνο η διά βίου μάθηση εμφανίζεται να προσδιορίζεται και να 
περιγράφεται, όχι με  βάση τα επιστημολογικά της χαρακτηριστικά και την κοινωνική της 
αποστολή, αλλά με μόνο ουσιαστικό κριτήριο το υλικό κέλυφος των κτηριακών δομών των 
ΚΔΒΜ. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται να παρακάμπτονται όλα τα διεθνώς παραδεκτά 
στοιχεία σύστασης και λειτουργίας των δομών διά βίου μάθησης, αποφεύγοντας την 
–έστω και αδρή- περιγραφή πεδίων και περιοχών επιστημονικής δραστηριότητας, όπως η 
περιγραφική διερεύνηση των τοπικών αγορών εργασίας, η διερεύνηση εκπαιδευτικών 
αναγκών των πληθυσμών στόχων, αλλά και η ίδια η εκπαιδευτική έρευνα. Η απολύτως 
αναγκαία διασφάλιση των βέλτιστων εγγυήσεων ασφαλείας των υλικών υποδομών, δε 
μπορεί να αποτελεί μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού του θεσμικού πεδίου λειτουργίας 
των ΚΔΒΜ. Ακόμη περισσότερο, δε μπορεί να υποκαταστήσει ένα συγκροτημένο και 
συνεκτικό σύνολο κριτηρίων και προϋποθέσεων επιστημονικότητας της λειτουργίας των 
δομών διά βίου μάθησης και του σχεδιασμού/υλοποίησης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.   

Στην κατεύθυνση αυτή, η πρόθεση αυστηροποίησης του πλαισίου ελέγχου των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσα από την προτεινόμενη διαδικασία πιστοποίησής 
τους, μένει κενό γράμμα και για το λόγο αυτό ουσιαστικά διευκολύνει την 
εμπορευματοποίηση των «παρεχόμενων υπηρεσιών» εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφού 
εμφανώς παραγνωρίζει τη συνολική δυνατότητα επιστημονικής λειτουργίας των 
εκπαιδευτικών δομών και του σχεδιασμού-υλοποίησης των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Από αυτή την άποψη, δε θα ήταν άδικο αν μιλούσαμε για 
«φροντιστηριοποίηση» των ΚΔΒΜ, υπό την έννοια ότι καλούνται –και θεσμικά πλέον- να 
λειτουργήσουν, όχι ως μονάδες παραγωγής και διάχυσης έγκυρης κοινωνικής γνώσης, 
αλλά ως απλά μεταπρατικές επιχειρήσεις παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 
απαλλαγμένες από κάθε υποχρέωση επένδυσης στους πιο κρίσιμους μεθοδολογικούς 
τομείς του έργου τους: τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάλυση των 
κοινωνικοοικονομικών συγκυριών και τη διασφάλιση ποιότητας του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικού έργου.  Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, ότι η αλματώδης αύξηση του αριθμού 
των ΚΔΒΜ τα τελευταία χρόνια, μπορεί να σχετιστεί με τη δεδομένη πλέον παραγνώριση 
των επιστημονικών κριτηρίων λειτουργίας των δομών, προς όφελος των κριτηρίων 
ελέγχου των κτηριακών υποδομών. Η απουσία κριτηρίων διασφάλισης της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και των διεργασιών λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων με 
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μέτρο την επιστημονικότητα και τον έλεγχο της εγκυρότητας των εφαρμοζόμενων 
εκπαιδευτικών πρακτικών τους, ουσιαστικά ενδυναμώνει τις τάσεις ελέγχου του πεδίου 
της διά βίου μάθησης από αγοραίες δυνάμεις χωρίς κοινωνική λογοδοσία και με 
αμφίβολης ποιότητας κοινωνική σκοπιμότητα.  

 

 

Β3. Άλλες κρίσιμες διαστάσεις της Ποιότητας στη ΣΕΚ 

Β3α. Πρακτική Άσκηση των εκπαιδευομένων 

Ιδιαίτερη αναφορά θα θέλαμε να κάνουμε και στο ζήτημα της πρακτικής άσκησης των 
εκπαιδευομένων, η οποία αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο ενός προγράμματος 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η οπτική που υιοθετεί το σχέδιο νόμου 
εμφανίζεται να είναι ασαφής ως προς το εύρος των μεθοδολογικών δυνατοτήτων 
διεξαγωγής  της, τους στόχους και τις προδιαγραφές υλοποίησής της ενώ, παράλληλα, 
περιοριστική ως προς το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της. Πιο συγκεκριμένα:  

 Η έννοια της πρακτικής άσκησης, μεθοδολογικά, είναι ευρύτερη, αυτής της πρακτικής 
άσκησης εντός της επιχείρησης (internship). Η διασύνδεση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων ενός προγράμματος ΣΕΚ με την άσκηση των εκπαιδευομένων στο 
εργασιακό πεδίο, μπορεί να λάβει πληθώρα μορφών και να κινητοποιήσει αντίστοιχα, 
πλήθος μεθοδολογικών εργαλείων: από την απλή άσκηση προσομοίωσης 
(simulation), μέχρι την άσκηση σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής (practicum - 
work placement). Η πρόχειρη αναφορά σε πρακτική άσκηση «εξ ολοκλήρου σε 
επιχειρήσεις», με ευθύνη των ΚΔΒΜ, χωρίς έστω επιγραμματική αναφορά στην 
επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προδιαγραφών της αποτελεί πιθανή πηγή 
παρεξηγήσεων που εύκολα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πεδία διάχυσης 
αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.  

 Δε διατυπώνεται καμιά πρόνοια ως προς τα κριτήρια διασύνδεσης του περιεχομένου 
της πρακτικής άσκησης με αυτό του πρότυπου πλαισίου προγράμματος και του 
επαγγελματικού περιγράμματος. Δημιουργείται η εντύπωση ότι το περιεχόμενο της  
άσκησης των εκπαιδευομένων δεν προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένα μαθησιακά 
αποτελέσματα ή επαγγελματικές λειτουργίες, αλλά επαφίεται στην προσωπική 
διάθεση και αντίληψη του εργοδότη που υποδέχεται τον ασκούμενο. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, η επιτυχία ή όχι της πρακτικής άσκησης δε μπορεί να κριθεί με βάση 
συγκεκριμένα μαθησιακά κριτήρια, καθώς σε κανένα σημείο δε γίνεται αναφορά στα 
ανάλογα μεθοδολογικά εργαλεία: επαγγελματικά περιγράμματα, πρότυπα πλαίσια 
προγράμματος, εργαλεία διασύνδεσης και παρακολούθησης θεωρητικής 
εκπαίδευσης-πρακτικής άσκησης.  

 Στο επίπεδο των εκπαιδευτικών μονάδων, ενώ τα ΚΔΒΜ εμφανίζονται να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη διεξαγωγής της πρακτικής  άσκησης, δεν προβλέπεται 
-ως προϋπόθεση- η ύπαρξη των αναγκαίων μεθοδολογικών πόρων και υποδομών 
τους. Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε απαραίτητη την πρόβλεψη προδιαγραφών 
όπως η ύπαρξη εργαστηρίων και χώρων προσομοίωσης με τον αντίστοιχο εξοπλισμό, 
η λειτουργία εξειδικευμένων ομάδων εργασιακών συμβούλων που να αναλαμβάνουν 
το δύσκολο και ευαίσθητο έργο της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και τις 
επιχειρήσεις κ.λπ.  
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Β3β. Ενίσχυση του πλαισίου εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτών 

Κρίσιμοι πρωταγωνιστές της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της καθημερινής 
εκπαιδευτικής πράξης στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης, σε κάθε περίπτωση, αποτελούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων. Ο ρόλος, η στάση, η 
συμπεριφορά του εκπαιδευτή σε συνδυασμό με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ευρύτερες ικανότητές του συνιστούν τους κύριους παράγοντες διαμόρφωσης της 
ποιότητας οποιουδήποτε προγράμματος, τόσο όσον αφορά την ίδια την εκπαιδευτική 
διεργασία όσο και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων 
είναι, εν τέλει, ο βασικός συντελεστής ο οποίος στην πραγματικότητα καλείται να κάνει 
πράξη με δημιουργικό τρόπο την επιθυμητή προσαρμογή των προγραμμάτων στις 
ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε φορά ομάδας των εκπαιδευομένων.  

Είναι γεγονός ότι, σε επίπεδο εθνικού συστήματος ΣΕΚ, έχει αναγνωριστεί ο σημαίνων 
ρόλος των εκπαιδευτών και έχουν αναληφθεί την τελευταία δεκαπενταετία κρίσιμες 
πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ΣΕΚ κατά την περίοδο 2004-2007, στο πλαίσιο 
του οποίου αναπτύχθηκε και ένα ιδιαίτερα ποιοτικό σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, η 
δημιουργία από τον παλαιότερο αρμόδιο φορέα (ΕΚΕΠΙΣ) του Γενικού Υπομητρώου 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων, του Υπομητρώου Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών κ.λπ., η ανάπτυξη 
του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων και η επανεκπαίδευση των 
εκπαιδευτών εκπαιδευτών με βάση αυτό, η επανενεργοποίηση -μετά από μία πολύχρονη 
διακοπή- της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών 
ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης.  

Ωστόσο, παραμένουν ισχυρές δυσλειτουργίες και αδράνειες, ενώ η κρισιμότητα του 
ρόλου των εκπαιδευτών επιβάλλει σημαντικές βελτιώσεις στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 
Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε την αναγκαιότητα:  

 Σύστασης Ενιαίου Εθνικού Μητρώου Εκπαιδευτών ενηλίκων. Η ύπαρξη πολλών και 
διαφορετικών μητρώων εκπαιδευτών ενηλίκων αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο την 
αποσπασματικότητα των ρυθμίσεων μεταξύ διαφορετικών υπουργείων και αρμόδιων 
φορέων, ενώ δυσχεραίνει σημαντικά την προσπάθεια ομογενοποίησης κριτηρίων 
ποιότητας που σχετίζονται πρωταρχικά με το ίδιο το έργο των εκπαιδευτών αλλά, εν 
τέλει, επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
εκπαιδευτικών μονάδων και των προγραμμάτων κατάρτισης.  

 Βελτίωσης διαπιστωμένων αδρανειών του συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτικής  
επάρκειας (π.χ. συγγραφή νέας τράπεζας θεμάτων), οι οποίες δυσκολεύουν τόσο την 
πρόσβαση μεγάλης μερίδας εξειδικευμένων επαγγελματιών και επιστημόνων 
ποικίλων ειδικοτήτων όσο και εν γένει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών 
εξέτασης από τη πλευρά του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης.  

 Ενεργοποίησης όχι μόνο της αρχικής κατάρτισης αλλά και της συνεχιζόμενης 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, σε σχέση, για παράδειγμα, με τις νεότερες εξελίξεις 
του θεσμικού πλαισίου, σε ζητήματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικών 
τεχνολογιών (εξ αποστάσεως εκπαίδευση, mobile learning κ.λπ.), εξειδικευμένων 
οριζόντιων και κοινωνικών ικανοτήτων (π.χ. διαπολιτισμική ικανότητα) κ.λπ.  

 Βελτίωσης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
πιστοποίησης φορέων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και προγραμμάτων 
κατάρτισής τους, έτσι ώστε να αρθούν οι έμμεσοι αποκλεισμοί φορέων οι οποίοι 
έχουν πολύτιμη σχετική εμπειρία κα ιστορικά έχουν συμβάλει στη συγκρότηση του 
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πεδίου της μη τυπικής, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 
εκπαίδευσης/επαγγελματοποίησης εκπαιδευτών στην Ελλάδα.  

 Ενίσχυσης της διάστασης της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, μέσα από την 
ενσωμάτωση διακριτών επαγγελματικών λειτουργιών και ειδικών εκπαιδευτικών 
ενοτήτων, οι οποίες να προετοιμάζουν τους εκπαιδευτές στην αποτελεσματική 
διασύνδεση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τα 
πεδία  πρακτικής άσκησης.  

 

 

Β3γ. Διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και προηγούμενης μαθησιακής εμπειρίας 

Οι διαδικασίες πιστοποίησης προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δομών της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης βρίσκονται σε συστηματική σχέση μεταξύ τους και εκβάλλουν 
αναγκαστικά σε αντίστοιχες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι βάσεις για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού 
πιστοποίησης των εκροών του συστήματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
έχουν τεθεί με συγκεκριμένα νομοθετήματα και θεσμικές ρυθμίσεις, οι οποίες χρειάζεται 
να ληφθούν υπόψη.   

Οι διαδικασίες πιστοποίησης των εκπαιδευτικών προσόντων που αποκτώνται διά μέσου 
της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δε μπορούν να περιορίζονται στην απλή 
αναφορά του είδους των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα ΚΔΒΜ («Βεβαιώσεις 
παρακολούθησης»). Η ενεργοποίηση του συνόλου των διατάξεων που ρυθμίζουν τις 
διαδικασίες πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, πέρα από δικλείδα 
διασφάλισης της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ουσιαστικά προωθεί την 
πραγμάτωση του ρόλου της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως εργαλείου 
κοινωνικής αντιστάθμισης και κοινωνικής κινητικότητας, ιδιαίτερα για τις πλέον ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες.  

Επιπρόσθετα, βρίσκουμε αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του πεδίου που 
διαμορφώνεται σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση προσόντων των φυσικών προσώπων. Πιο 
συγκεκριμένα:   

 Το ήδη διαμορφωμένο κανονιστικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ISO/IEC 17024.  

 Την ήδη διαμορφωμένη «αγορά» στον τομέα της παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης.  

 Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.  

 Το υπό διαμόρφωση σύστημα ταξινόμησης δεξιοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης.  

 Τις πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες του επίσημου εθνικού φορέα 
πιστοποίησης προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ).  

 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη διάσταση πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ευρύτερου διαλόγου, στον οποίο είναι απαραίτητο να κληθούν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς.   
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Γ. Ζητήματα κοινωνικής ένταξης / αποκλεισμού  

Στο σημείο 2 του άρθρου 97 όπου τροποποιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του 
ν.3879/2010 (Α΄163), η οποία αναφέρεται στον ορισμό της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης, διατηρείται ο έμμεσος αποκλεισμός του πληθυσμού των αποφοίτων 
γυμνασίων και γενικών λυκείων, αλλά και των εργαζομένων με χαμηλό επίπεδο 
επαγγελματικής εξειδίκευσης. Αυτός ο αποκλεισμός αφορά ιδιαίτερα τις κατηγορίες 
νεανικών πληθυσμών με μικρή ή και καθόλου εργασιακή  εμπειρία και περιορισμένη 
πρόσβαση στα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.   Με αυτό τον τρόπο, η 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση εμφανίζεται ως απλό διάδοχο αποτέλεσμα της 
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία με τη σειρά της παρέχεται κυρίως εντός του 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης.   

Έτσι, όμως, η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παύει να συνιστά ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο αντιστάθμισης των κοινωνικών ανισοτήτων, τόσο ως προς τις 
δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, όσο και ως προς τις αντικειμενικές 
δυνατότητες απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους 
κοινωνικά ευάλωτους πληθυσμούς και τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εδώ να 
σημειωθεί, ότι και με βάση τη διεθνή εμπειρία, η λειτουργική διασύνδεση μεταξύ αρχικής 
και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, 
αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση απομοίωσης των κοινωνικών και μαθησιακών 
ανισοτήτων, αλλά και θεσμικό εργαλείο ρύθμισης της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα κάτω 
από συνθήκες κρίσης του κυρίαρχου παραγωγικού προτύπου.    

Η δυνατότητα των πλέον κοινωνικά ευάλωτων ομάδων να έχουν πρόσβαση στη 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση χωρίς να έχουν συμπληρώσει κάποιον κύκλο της  
αρχικής,  λειτουργεί ως μέτρο κοινωνικής συμπερίληψης που επιβεβαιώνει την ανάγκη 
ευέλικτης διασύνδεσης μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, τόσο στο επίπεδο της 
θεσμικής λειτουργίας, όσο και της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Έτσι, για παράδειγμα, 
δεν πρέπει να αγνοήσουμε, ότι, ιστορικά, σε πολλές περιπτώσεις όπου υιοθετήθηκε η 
επιλογή της στοχευμένης και ευέλικτης διασύνδεσης, διαμορφώθηκαν νέες δυνατότητες 
και αναδείχθηκαν νέες λύσεις που δικαιώθηκαν τόσο ως προς τους μαθησιακούς τους 
στόχους, όσο και ως προς τη θεσμική τους αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, η λογική της 
ανελαστικής οριοθέτησης μεταξύ αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, 
όπως διαφαίνεται στις συγκεκριμένες διατάξεις, ουσιαστικά απομειώνει τις αντικειμενικές 
δυνατότητες διαμόρφωσης κοινωνικά δίκαιων και αποτελεσματικών προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης και, αντίστοιχα, και τις πιθανότητες κοινωνικής ένταξης μέσω 
της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  

Εδώ να σημειώσουμε, ότι η συνολική θεσμική εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
εμφανίζεται να έχει την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, οι προσφυγικοί 
πληθυσμοί, δικαίως αποκτούν πρόσβαση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, 
χωρίς προαπαιτούμενη ολοκλήρωση αρχικής, προκειμένου να επιταχυνθεί η κοινωνική 
τους ένταξη μέσα από τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Με τρόπο ανάλογο, οι 
νεανικοί πληθυσμοί που αποφοιτούν από το γυμνάσιο ή το γενικό λύκειο, χωρίς να έχουν 
ολοκληρώσει κάποιον κύκλο αρχικής εκπαίδευσης, μπορούν να αναπτύξουν νέες 
επαγγελματικές δεξιότητες, χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν πόρους που δε διαθέτουν: 
τόσο υλικούς, αλλά κυρίως, άυλους: χρόνο, προηγούμενο εκπαιδευτικό κεφάλαιο, 
προνομιακή πρόσβαση στην πληροφορία, επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.  

Θα ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, το νομοσχέδιο να υιοθετούσε στο επίπεδο των ορισμών, 
μια πιο ανοιχτή οπτική, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθοδολογικών 
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και θεσμικών εργαλείων. Δυστυχώς, αυτή η προσδοκία όχι μόνο δε δικαιώνεται, αλλά 
ακόμη και η ίδια η περίμετρος της κοινωνικής στόχευσης της συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης εμφανίζεται να συστέλλεται: η συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση μοιάζει περισσότερο προσβάσιμη, σε αυτούς που την έχουν λιγότερο ανάγκη 
για την κοινωνική και την εργασιακή τους ένταξη.  

 

 

Δ. Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση vs Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα  

Ένα ακόμη σχόλιο: είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η θεσμική διασφάλιση του ρόλου 
της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης όχι μόνο δε χρειάζεται να λειτουργε’ο 
ανταγωνιστικά, αλλά αντίστροφα, μπορεί να προστατεύσει την ουσιαστική λειτουργία του 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα του τα επίπεδα, καθώς μπορεί να συμβάλει 
στην ενίσχυση της δυνατότητάς του να διατηρήσει και να νομιμοποιήσει την 
αναντικατάστατη κοινωνικοποιητική λειτουργία του ως πρωταρχικός δημόσιος θεσμός 
καλλιέργειας ικανοτήτων, οι οποίες δεν εξαρτώνται κυρίαρχα από τη συγκυρία, αλλά 
αναγνωρίζονται για την κοινωνική τους χρησιμότητα στη μακρά διάρκεια. Η αδυναμία 
κατανόησης της ειδικής σημασίας του συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, το μειωμένο ενδιαφέρον για την ποιοτική και αποτελεσματική θεσμική του 
λειτουργία, συμβάλλουν εν τέλει:  

 Στην αδυναμία λειτουργικής και ουσιαστικής διάκρισης των δύο συστημάτων (τυπικής 
και μη τυπικής εκπαίδευσης).  

 Στη συνακόλουθη αδυναμία θεσμικού καθορισμού του συμπληρωματικού ρόλου της 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως προς το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα 
και τις ιδιαιτερότητες της αγορά εργασίας.  

 Στην ευκολότερη νομιμοποίηση νεοφιλελεύθερων ιδεολογικών και θεσμικών 
σχημάτων για το ρόλο και τη λειτουργία του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και 
της σχέσης του με την οικονομία, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο (αποτελεσματικό) 
θεσμικό ισοδύναμο για να παίξει πιο ενεργά το ρόλο της σύνδεσης με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.  

 Στην αναπαραγωγή της αναποτελεσματικότητας της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και της αδυναμίας αναγνώρισης του κρίσιμου κοινωνικού της ρόλου.  

 Στην αδυναμία μορφοποίησης ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου στρατηγικού 
σχεδίου για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση το οποίο θα βοηθήσει στην 
άμβλυνση των δομικών αδυναμιών της και θα της επιτρέψει να αναλάβει σταδιακά 
τον ιδιαίτερα σύνθετο ρόλο της.  

 

 

Ε. Προς μία ενιαία και συστηματική πρόσληψη του πεδίου της ΣΕΚ   

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση δεν υλοποιείται αποκλειστικά και μόνο εντός 
των Κέντρων Διά βίου Μάθησης, ούτε υπό την αποκλειστική θεσμική ευθύνη του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αντίστοιχα προγράμματα, ιδιαίτερα 
αυτά της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται και από 
άλλα υπουργεία και αρμόδιους εθνικούς φορείς, όπως για παράδειγμα ο ΟΑΕΔ. Τα 
συγκεκριμένα προγράμματα, συχνά χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, για μακρύ 
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χρονικό διάστημα και κάποια από αυτά έχουν καθιερωθεί ως ιδιαίτερα αξιόπιστες μορφές 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης των 
παραγωγικών μονάδων. Σημειώνεται ότι το πεδίο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης εμφανίζεται να είναι πολύ ευρύτερο από ό,τι αφήνεται να εννοηθεί από τις 
προτεινόμενες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες μοιάζουν να παραγνωρίζουν τις ειδικές 
συνθήκες υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Πιστεύουμε πως μια πληρέστερη 
νομοθετική προσπάθεια, θα έπρεπε να λάβει υπόψη τις θεσμικές και εκπαιδευτικές 
ιδιαιτερότητές τους και να αποτελέσει αντικείμενο ενός ευρύτερου διαλόγου, που θα 
συμπεριλάβει το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και θα συμβάλει στην 
αποκατάσταση μιας πιο συστηματικής και συνολικής πρόσληψης του ευρύτερου πεδίου 
της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

 

ΣΤ. Συμπερασματικά  

Γίνεται, ελπίζουμε, κατανοητό ότι χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ειδικό 
μείγμα τυποποίησης και ευελιξίας το οποίο θα υιοθετηθεί νομοθετικά. Η συγκεκριμένη 
επιλογή, παρά τις όποιες προθέσεις της, εκκινεί από και οδηγεί, κατά τη γνώμη μας, σε 
λάθος προσανατολισμό ο οποίος θα ενισχύσει την αναπαραγωγή αυθαιρεσιών, δε θα 
μπορέσει να επιβάλει κάποιου τύπου θετική κανονικοποίηση του συστήματος, ενώ 
αντίστροφα θα συμβάλει στον ασφυκτικό περιορισμό του. Οι ιδιαιτερότητες του πεδίου, 
ευρύτερα αλλά και έτσι όπως αυτό είναι σήμερα συγκροτημένο στην Ελλάδα, θα 
επέβαλαν, όσον αφορά τουλάχιστον τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία διαπραγματεύεται 
το εν λόγω σχέδιο νόμου την αντίστροφη λογική η οποία: α) θα έδινε περισσότερη 
έμφαση στη νομοθετική ρύθμιση των προδιαγραφών του περιβάλλοντος που οδηγεί στον 
ποιοτικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ β) θα άφηνε περισσότερη ευελιξία στη διαμόρφωση των 
προσφερόμενων προγραμμάτων, τα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατόν –τουλάχιστον σε 
αυτή τη φάση ωρίμανσης του συστήματος- να αποτελέσουν αντικείμενο τόσο 
συστηματικής παρακολούθησης όσο θα επέβαλε η διαδικασία πιστοποίησής τους. 
Αντίστροφα, η διαδικασία πιστοποίησης των ΚΔΒΜ, μαζί με ένα σύνολο άλλων 
παρεμβάσεων που αφορούν το συγκροτητικό περιβάλλον των προγραμμάτων, συνιστούν 
μια πολύ πιο ασφαλή βάση για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
τους. Σε κάθε περίπτωση, η συνθετότητα και η κρισιμότητα του πεδίου απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή στην εφαρμογή νομοθετικών παρεμβάσεων οι οποίες να είναι σε θέση να 
δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις αναφορικά με τα ευαίσθητα όρια μεταξύ των 
οποίων το σύστημα ενδυναμώνει την τυποποίησή του αλλά και διασφαλίζει την 
απαραίτητη ευελιξία του έτσι ώστε να μπορέσει με ουσιαστικό τρόπο να προσφέρει 
ποιοτικές και κοινωνικά χρήσιμες υπηρεσίες.  

Αναγνωρίζουμε πρωτογενώς στις επιλεγείσες παρεμβάσεις την πολιτική πρόθεση να 
εστιάσουν στην υποτιμημένη εκπαιδευτική διάσταση του εθνικού συστήματος 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, και σε μια πιο ισορροπημένη εφαρμογή 
πολιτικών που ενδιαφέρονται να διασφαλίσουν την ποιότητα όχι μόνο των εκροών αλλά 
και των εισροών του. Ωστόσο, είναι εμφανής η ιδιαίτερη δυσκολία να τηρηθούν οι λεπτές 
ισορροπίες μεταξύ αναγκαίων μορφών κανονικοποίησης του συστήματος αλλά και της 
εγγενούς μεταβλητότητάς του, έτσι ώστε η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση να 
υποστηριχθεί για να επιτελέσει τον κοινωνικό της ρόλο. Ο κίνδυνος μάλιστα θεωρούμε ότι 
είναι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις να έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: 
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αποδυναμώνοντας και απονομιμοποιώντας ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα 
των εισροών, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής υποτίμησης του συστήματος 
της ΣΕΚ, και εν δυνάμει, της κοινωνικής της πρόσληψης που ενδιαφέρεται μονοσήμαντα 
για τις εκροές της. Στην κατεύθυνση αυτή, μόνο η κατανόηση του κοινωνικού της ρόλου 
αλλά και η εκ των έσω γνώση της πραγματικής της λειτουργίας (των αδυναμιών και των 
δυνατοτήτων της) στο ελληνικό κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί με ασφάλεια να δώσει τη 
δυνατότητα για αποτελεσματικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, η ιδιαιτερότητα 
του πεδίου, η εξάρτησή του από τη συγκυρία, αλλά και η ευρύτητά του -η οποία δε 
μπορεί να υπαχθεί στην αρμοδιότητα ενός μόνο φορέα ή ακόμη και ενός υπουργείου- 
καθιστούν κρίσιμη την αναγκαιότητα ενός κοινωνικού διαλόγου στον οποίο να 
συμμετέχουν το σύνολο των αρμόδιων υπουργείων.  

Τέλος, κρίνεται ότι η επιλογή προώθησης αποσπασματικών ρυθμίσεων συμβάλλει, σε 
κάθε περίπτωση, ενεργά όχι μόνο στην αναπαραγωγή αλλά και στην ενδυνάμωση των 
δυσλειτουργιών της. Η μόνη ουσιαστική πιθανότητα βελτίωσης δομικών αδυναμιών της 
μπορεί να προκύψει με την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των 
θεμάτων που την αφορούν, προσέγγιση η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε ένα 
ολοκληρωμένο Στρατηγικό σχέδιο για το πεδίο, το οποίο χρειάζεται να συμπεριλαμβάνει 
το σύνολο των διαστάσεών της.  

  

 

O Διευθύνων Σύμβουλος 

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 

Ο Διευθυντής 

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ & ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 

Μιχάλης Κουρουτός Χρήστος Γούλας 

 


