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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Τα προγράμματα μαθητείας για ενήλικους σημαίνουν καλές θέσεις 
εργασίας για τους ανθρώπους και περισσότερες δεξιότητες για τις 

επιχειρήσεις 
 
Τα προγράμματα μαθητείας για ενήλικους είναι μία από τις πολιτικές που δίνουν 
λύση στην ανάγκη στήριξης των ενηλίκων που επιθυμούν να καταρτιστούν και, 
παράλληλα, διευρύνουν τη βάση δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Cedefop, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 
περίπου 128 εκατομμύρια ενήλικοι με προοπτικές για αναβάθμιση δεξιοτήτων 
(upskilling) ή επανειδίκευση (reskilling). Παράλληλα, σε χώρες με μακρά 
παράδοση στον θεσμό της μαθητείας, όπως η Γερμανία ή η Αυστρία, τόσο ο 
αριθμός των εταιρειών που παρέχουν προγράμματα μαθητείας όσο και ο αριθμός 
των νέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτά καταγράφει πτώση. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να «ανοίξουν» τα 
προγράμματα μαθητείας στους ενήλικους, καταργώντας τα όρια ηλικίας και 
αυξάνοντας την ευελιξία τους. Σε αντίθεση με τους νέους που συμμετέχουν σε 
προγράμματα μαθητείας, οι ενήλικοι έχουν υποχρεώσεις (π.χ. οικογενειακές) που 
δεν είναι πάντα συμβατές με τις συνήθεις προβλέψεις των προγραμμάτων 
μαθητείας (όπως το σχολικό ωράριο). Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας αυτών των 
υποχρεώσεων, ως μαθητευόμενοι μπορεί να διακρίνονται από υψηλό κίνητρο και 
αξιοπιστία. 

Επίσης, πολλοί ενήλικοι διαθέτουν δεξιότητες και εργασιακή πείρα. 
Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, σε διάφορες χώρες προσφέρονται ολοένα και 
συχνότερα αξιολογήσεις δεξιοτήτων, συντομευμένα προγράμματα μαθητείας, ή 
ακόμα και η δυνατότητα απευθείας συμμετοχής σε εξετάσεις μαθητείας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος της παροχής καθοδήγησης είναι κομβικός: οι 
ενήλικοι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για να ενταχθούν σε κάποιο 
πρόγραμμα μαθητείας. Διαβάστε περισσότερα στο τελευταίο μας ενημερωτικό 
σημείωμα. 

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 κ.λπ.). 
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
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υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Συνδεθείτε μαζί μας   

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

