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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση πρέπει να 

ενθαρρύνεται περισσότερο 

Ενώ αυξάνεται η μέση ηλικία του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, δεν 
αυξάνεται επαρκώς και η συμμετοχή των μεγαλύτερων σε ηλικία στη μάθηση.  Το 
2014, σε προγράμματα διά βίου μάθησης συμμετείχε λίγο παραπάνω από το 
10% των ενηλίκων ηλικίας 25 έως 64 ετών, ποσοστό το οποίο υπολείπεται 
σημαντικά του στόχου του 15% για  το 2020 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ). Αν και από ό,τι φαίνεται αυξήθηκε ο αριθμός των εργοδοτών που 
προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης,  για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
εργαζομένων σε αυτά χρειάζεται να γίνουν κι άλλες αλλαγές.   

Η έρευνα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (CVTS), η οποία μετρά 
την κατάρτιση στις επιχειρήσεις, καταγράφει για την περίοδο 2005-2010 αύξηση 
στη συμμετοχή των εργαζομένων από 33% σε 38%. Σύμφωνα με την ίδια 
έρευνα, μεταξύ 2005 και 2010 και παρά την οικονομική ύφεση, το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που παρείχαν προγράμματα κατάρτισης αυξήθηκε από 60% σε 
66%. Ως ανασταλτικοί παράγοντες, τόσο για την παροχή προγραμμάτων 
κατάρτισης όσο και για τη συμμετοχή σε αυτά, αναφέρονται η έλλειψη χρόνου και 
το κόστος.  

Το Cedefop διερευνά πώς προσπαθούν τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης. Για να ξεπεραστούν οι 
χρονικοί περιορισμοί, πολλές χώρες αναπτύσσουν συστήματα οργάνωσης της 
μαθησιακής διαδικασίας, όπως π.χ. σπονδυλωτά μαθήματα. Για την κάλυψη του 
κόστους, τα κράτη μέλη θέσπισαν διάφορα οικονομικά κίνητρα απευθυνόμενα και  
σε εργαζόμενους αλλά και σε εργοδότες. Παρόλα αυτά, πρέπει να γίνουν πιο 
ορατά τα οφέλη που θα αποκομίσουν, τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι 
εργοδότες,  από την παροχή κατάρτισης.  

Η συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων δεν οδηγεί απαραιτήτως 
στην απόκτηση αναγνωρισμένου τίτλου κατάρτισης, γεγονός που αποτελεί 
αντικίνητρο. Ένας τρόπος να ενθαρρύνεται η συμμετοχή ενηλίκων θα ήταν η 
θέσπιση συστημάτων επικύρωσης της μάθησης που αποκτάται σε μη τυπικό και 
άτυπο πλαίσιο -  μεταξύ άλλων και στην εργασία - ώστε το μαθησιακό 
αποτέλεσμα να εξομοιώνεται με αναγνωρισμένο προσόν ή να επιτρέπει τη 
στροφή προς νέες μαθησιακές δυνατότητες.   
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Το πώς αντιλαμβάνονται οι εργοδότες τα οφέλη της κατάρτισης εξαρτάται από τη 
στρατηγική που εφαρμόζει η επιχείρησή τους. Το 2010, στο πλαίσιο της έρευνας 
για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, το 77% των επιχειρήσεων που 
δεν παρείχαν κατάρτιση ανέφεραν ως λόγο ότι δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη. Το 
κατά πόσον μια επιχείρηση παρέχει κατάρτιση εξαρτάται και από το εάν τη 
θεωρεί μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη επένδυση για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της. Σύμφωνα με έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου το 2013, το 51% των επιχειρήσεων της ΕΕ που επενδύουν 
στην κατάρτιση εκτιμούν ότι τα οφέλη από αυτήν την επένδυση θα εξαντληθούν 
σε λιγότερο από μια διετία. Η παροχή υποστήριξης στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης ενηλίκων στις επιχειρηματικές 
στρατηγικές τους μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους εργοδότες.  

Σημείωση του συντάκτη 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Cedefop στον τομέα της εκπαίδευσης 
ενηλίκων διατίθενται στις ακόλουθες πρόσφατες εκδόσεις: 

• Ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση ενηλίκων- Ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop, 
Ιούλιος 2015 

• Benefits of VET in Europe for people, organisations and countries (2013) 
• Return to work. Work-based learning and the reintegration of unemployed adults 

into the labour market (2013) 
• Policy handbook – Access to and participation in continuous vocational education 

and training in Europe (2014) 
• Stronger VET for better lives (2015) 
• Επικείμενες: Job-related adult learning and continuing vocational training in 

Europe: A statistical picture 
 

### 

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ.  
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε 
συνδρομητές και στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, 
ενημερωτικά σημειώματα): www.cedefop.europa.eu/user/register 
 

 
Επικοινωνία 
Γραφείο τύπου: Ρόζυ Βουδούρη  
Τηλ.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Προϊστάμενος επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Παρέχει υποστήριξη 
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. www.cedefop.europa.eu 
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