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          Αλέξης Κόκκος 
 
 
Στην οµιλία µου θα εξετάσω, στο πρώτο µέρος, τις στάσεις των ενηλίκων Ελλήνων 
απέναντι στις  διάφορες µορφές εκπαίδευσης (τυπικές ή άτυπες) στις οποίες δυνητικά 
µπορούν να συµµετέχουν. Θα εξετάσω σε ποιες επιθυµούν να συµµετέχουν, σε ποιες 
όχι, και γιατί.  
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει µια επικρατούσα θεωρία ή ένα κοινά αποδεκτό 
µοντέλο που να εξηγεί το φαινόµενο της διάθεσης συµµετοχής στην εκπαίδευση 
ενηλίκων. Ωστόσο, σηµαντικοί µελετητές, όπως ο Rubenson (1998), η Cross (1981), 
οι Darkenwald και Merriam (1982), οι Henry και Basile (1994), καθώς και ο Alan 
Rogers (2002), συµφωνούν ότι η διάθεση συµµετοχής αποτελεί ένα σύνθετο, 
πολύπλοκο φαινόµενο, που µπορεί να ερµηνευτεί  αν λάβουµε υπόψη µια σειρά από 
παράγοντες, οι οποίοι είναι τόσο εξωτερικοί – κοινωνικά προσδιορισµένοι (όπως οι 
ευκαιρίες παρακολούθησης των προγραµµάτων, το κύρος, η ποιότητα και η χρηστική 
αξία της προσφερόµενης εκπαίδευσης, η κουλτούρα απέναντι στην εκπαίδευση κ.ά.) 
όσο και εσωτερικοί – ψυχολογικοί (όπως η στάση και οι προσδοκίες του ατόµου 
απέναντι στην εκπαίδευση, οι φάσεις ζωής που διανύει κ.ά). Οι διάφοροι µελετητές, 
ανάλογα µε την προσέγγιση που υιοθετούν, δίνουν βάρος σε ορισµένους από αυτούς 
τους παράγοντες. Συµφωνούν όµως όλοι στο ότι το φαινόµενο της συµµετοχής στην 
εκπαίδευση ενηλίκων χρειάζεται να εξεταστεί συνθετικά, λαµβάνοντας υπόψη πολλά 
στοιχεία στην αλληλεπίδρασή τους. Αυτό θα επιχειρήσω να κάνω στο πρώτο µέρος 
της οµιλίας µου. Στο δεύτερο µέρος, θα παρουσιάσω ορισµένες ιδέες για το πώς θα 
µπορούσε η εκπαίδευση ενηλίκων να γίνει περισσότερο ελκυστική και, ταυτόχρονα, 
να επιτελέσει πιο ουσιαστικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία. 
 
Πριν µπω στο κυρίως θέµα, χρειάζεται να αποσαφηνίσω ποιες δραστηριότητες 
περιλαµβάνονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Για να το κάνω, χρησιµοποιώ τον 
κλασικό ορισµό της UNESCO: «Εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική 
διεργασία, κάθε περιεχοµένου, επιπέδου ή µεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική 
εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική 
εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήµια, καθώς και για µαθητεία, µέσω των 
οποίων τα άτοµα που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, 
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα 
τεχνικά και επαγγελµατικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση 
και επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συµπεριφορά τους µε τη διπλή προοπτική της 
πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συµµετοχής σε µία εναρµονισµένη και 
αυτοδύναµη κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη». 

   
  (UNESCO, 1976, στο Rogers, 2002, σ. 56).   

 
 

Κατά συνέπεια οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ενηλίκους 
στην Ελλάδα µπορούν να καταταχθούν ως εξής. 
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[Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο "Εκπαίδευση Ενηλίκων", 2004]



Τυπική Εκπαίδευση που 
απευθύνεται σε ενηλίκους 

Τυπική 
Εκπαίδευση 
Ενηλίκων 
(γενική) 

 

Μη Τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(γενική, επαγγελµατική) 

Πανεπιστήµια 
 
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών 
(εφόσον αναγνωριστούν) 
 
 
 
 
 

Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο 
Σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
πραγµατοποιούνται από τα Κ.Ε.Κ., το 
Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τους 
∆ηµόσιους Οργανισµούς, τα 
Υπουργεία, τις Επιχειρήσεις, τις 
Επιστηµονικές Ενώσεις, τα ΚΕΓΕ, τις 
Σχολές Γονέων, τα Κέντρα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διάφορους 
πολιτιστικούς φορείς όπως Μουσεία, 
Βιβλιοθήκες κ.α. 
 
 

 
 
«Τυπική εκπαίδευση που απευθύνεται σε ενηλίκους», αλλά δεν συγκαταλέγεται στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, είναι εκείνη που παρέχεται από επίσηµους εκπαιδευτικούς 
φορείς (Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα) και οδηγεί σε αναγνωρισµένους 
τίτλους σπουδών. 
 
«Τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων» είναι εκείνη που παρέχεται από επίσηµους 
εκπαιδευτικούς φορείς µετά την αρχική εκπαίδευση, συνεπώς συγκαταλέγεται στην 
εκπαίδευση ενηλίκων (Ανοικτό Πανεπιστήµιο, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας). 
 
«Μη τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων» είναι εκείνη που παρέχεται µετά την αρχική 
εκπαίδευση µέσα σε εκπαιδευτικούς φορείς (ή σε µη εκπαιδευτικούς φορείς που όµως 
παρέχουν εκπαίδευση) οι οποίοι δεν ανήκουν στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Έτσι, στη µη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων κατατάσσονται όλες οι δραστηριότητες 
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, 
επιµόρφωσης, εκπαίδευσης από απόσταση που απευθύνεται σε ενηλίκους. Οι φορείς 
που παρέχουν αυτές τις δραστηριότητες είναι στη χώρα µας, όπως και σε όλο τον 
κόσµο, ποικίλοι (βλ. ενδεικτικά στον παραπάνω πίνακα). 
 
Ένα βασικό ζήτηµα που θέλω να θίξω – και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οµιλίας 
µου – είναι ότι οι ενήλικοι Έλληνες δείχνουν έντονη προτίµηση για όλες τις µορφές 
τυπικής εκπαίδευσης που οδηγούν σε πτυχίο (Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο). Εντελώς αντίστροφα, στρέφονται ελάχιστα προς τις µορφές 
της µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
Ας εξετάσουµε πρώτα ποια είναι η κοινωνική ζήτηση για τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η 
ζήτηση αυτή έχει τεράστιες διαστάσεις στην Ελλάδα. Ήδη στη δεκαετία του 1970 
είχε ερευνητικά διαπιστωθεί ότι 8 στις 10 οικογένειες επιθυµούσαν να στείλουν τα 
παιδιά τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (Κασσιµάτη και Μουστάκα, 1979, σ. 90, 
Cassotakis, 1977, σ. 264, Γεδεών, 1980).  
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Η αύξηση των υποψηφίων συνεχίστηκε µε αµείωτη ένταση τα επόµενα χρόνια και 
τελικά το 1996 το Υπουργείο Παιδείας, για να ικανοποιήσει το πιεστικό αίτηµα, 
αύξησε θεαµατικά τις θέσεις των εισακτέων, οι οποίες από 42.000 περίπου έφτασαν 
τις 83.000 το 2003. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 2003, σ. 21). 
 
Σήµερα 58% των νέων 18-21 ετών φοιτούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, γεγονός 
που δίνει στη χώρα την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωβαρόµετρο, 
2002). Επιπλέον, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές αυξήθηκαν ραγδαία: από 4.500 το 1991, 
σε 50.057 το 2003 (Κάτσικας, 2004). 
 
Σε αυτά τα στοιχεία ας προσθέσουµε ότι η Ελλάδα είναι επίσης η πρώτη χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τον αριθµό φοιτητών στο εξωτερικό (57.300 
φοιτητές το 2001 – Ministry of Education, 2004, σ. 59) ενώ ακόµα 35.000 φοιτούν 
κάθε χρόνο στα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, τα οποία αργά ή γρήγορα αναµένεται 
να αναγνωριστούν (Κάτσικας, 2003). 
 
Το ίδιο θεαµατική είναι η ζήτηση των σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Για 
5.000 θέσεις εισακτέων που προσφέρονται κάθε χρόνο, το 1999 υπήρξαν 24.000 
χιλιάδες υποψήφιοι, που αυξήθηκαν σε 65.000 το 2003 (Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο, 2004). 
 
Από την άλλη πλευρά όµως, η ζήτηση τριτοβάθµιων σπουδών δεν αντιστοιχεί στις 
πιθανότητες επαγγελµατικής ένταξης των αποφοίτων. Πρόσφατα, µεταξύ όλων των 
χωρών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είχε τη δεύτερη χειρότερη θέση αναφορικά µε το 
ποσοστό πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που δεν εργάζονται (Πελαγίδης Θ., 
2004). Αλλά και εκείνοι που βρίσκουν δουλειά δεν φαίνεται να εξασφαλίζουν 
ικανοποιητικές συνθήκες απασχόλησης. Το 2003, αν ένας υπάλληλος, απόφοιτος 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης είχε µισθό 100 ευρώ, αντίστοιχα ένας απόφοιτος 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης λάµβανε µόλις 134, ενώ ο µέσος όρος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 197 (Χρυσολωρά, 2003). 
 
Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των σπουδών δεν µπορούν να γίνουν ακριβείς εκτιµήσεις, 
δεδοµένου ότι απουσιάζουν σχετικές έρευνες και δεν υπάρχει σύστηµα αξιολόγησης 
των Πανεπιστηµίων. Αν όµως πάρουµε ως δείκτες – ένδειξη τις γενικές δαπάνες για 
την εκπαίδευση και ειδικότερα για την πανεπιστηµιακή έρευνα, διαπιστώνουµε ότι η 
Ελλάδα έχει και εδώ την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission des 
Communautés Européennes, 2003, σ. 26). 
 
Συνάγεται λοιπόν, ότι η ζήτηση για τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι εντονότατη, και 
δεν επηρεάζεται από την ποιότητα των σπουδών και τις δυνατότητες επαγγελµατικής 
ένταξης. 
 
Εντελώς αντίστροφη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη ζήτηση και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε έρευνα του CEDEFOP 
(2003α, σ. 5) διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χειρότερη θέση 
µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε την απάντηση ενηλίκων 
στην ερώτηση «Η δια βίου εκπαίδευση είναι σηµαντική;». Και, σε ό,τι αφορά τα 
ποσοστά παρακολούθησης προγραµµάτων, η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση: 
Σε έρευνα που έγινε το 2002, διαπιστώθηκε ότι µεταξύ όλων των ευρωπαίων πολιτών 
25-64 ετών εκείνοι που είχαν παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο 
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µήνα που προηγήθηκε της έρευνας ήταν 8,5 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την 
Ελλάδα ήταν µόλις 1,2% (Commission des Communautés Européennes, 2003, σ. 25).  
 
Μια άλλη έρευνα, που έγινε για λογαριασµό του Υπουργείου Εργασίας το 2000 σε 
δείγµα 2.473 ατόµων 18-64 ετών, έδειξε ότι 81% δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ 
κάποιο πρόγραµµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΜΕΤΡΟΝ, 2000, σ. 
48).  
 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, το 1999, το ποσοστό 
εργαζοµένων που καταρτίζονταν µέσα στις ελληνικές επιχειρήσεις δεν ξεπερνούσε το 
8%, ενώ ο µέσος ευρωπαϊκός όρος ήταν 34% (CEDEFOP, 2003β, σ. 10).  
 
Τέλος, στην ερώτηση της πρώτης αναφερθείσας έρευνας του CEDEFOP «Ποια είναι 
τα εµπόδια που έχετε σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων», οι Έλληνες επικαλέστηκαν κυρίως οικογενειακούς λόγους (31% 
όσων απάντησαν, δεδοµένο που µας δίνει τα πρωτεία στο ζήτηµα αυτό στην Ευρώπη 
– CEDEFOP, 2003α, σ. 19). Προκύπτει εδώ µια πρώτη ένδειξη για το σηµαντικό 
ρόλο της οικογένειας στα ζητήµατα της εκπαίδευσης, πράγµα που θα µας 
απασχολήσει πολύ στη συνέχεια. 
 
Ας επιχειρήσουµε τώρα να ερµηνεύσουµε ένα προς ένα αυτά τα φαινόµενα. Ας 
αρχίσουµε από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα και το ποιόν της 
ζήτησης για Τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
 
Έχει διαπιστωθεί από τις σηµαντικές κοινωνιολογικές µελέτες του Κωνσταντίνου 
Τσουκαλά (1975, 1977, 1986) και από ανθρωπολογικές µελέτες των Triandis               
(1972), ∆ουµάνη (1989), Gage (1987), Holden (1972) κ.ά., ότι µια σηµαντική 
παράµετρος του ζητήµατος είναι το πλέγµα των βλέψεων, προσδοκιών  και 
συµπεριφορών που ιστορικά έχει διαµορφωθεί στους κόλπους των οικογενειών. Η 
οικογένεια στη σύγχρονη Ελλάδα ήταν και είναι η πιο ισχυρή κοινωνική µονάδα, στο 
πλαίσιο της οποίας λαµβάνονται αποφάσεις που αφορούν το σύνολο των µελών της 
και που προσδιορίζουν την κοινωνική τους δράση. Οι παραπάνω µελετητές έδειξαν 
ότι οι Έλληνες, αν και εξωτερικά συµβαδίζουν µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα τρόπου 
ζωής, ψυχολογικά και κοινωνικά είναι προσδεµένοι σε µια παραδοσιακή κουλτούρα 
που επηρεάζει βαθύτατα τη δράση τους. Η βασικότερη ίσως συνιστώσα αυτής της 
κουλτούρας είναι η κεντρική θέση που κατέχει η «οµάδα των δικών» (- in group - , 
δηλαδή τα άτοµα που αλληλοσυνδέονται µε συγγενικές κατά βάση σχέσεις). Η 
ανάπτυξη της οµάδας των δικών συχνά θεωρείται πιο σηµαντική από την ανάπτυξη 
του ατόµου. Η οµάδα παρέχει, ακόµα και µε θυσίες της, εφ όρους ζωής προστασία 
και υποστήριξη στα µέλη της, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί από εκείνα ανάλογη 
δέσµευση. 
 
Μέσα από αυτό το οπτικό πρίσµα, µπορούµε να εξηγήσουµε τη στάση της ελληνικής 
οικογένειας απέναντι στην εκπαίδευση. Σε µια κοινωνία που µέχρι πρόσφατα υπήρξε 
αγροτική, το ασφαλέστερο εφαλτήριο για κοινωνική άνοδο, αλλά και για 
εξασφάλιση, ήταν η µετάβαση από την ύπαιθρο στις πόλεις και η απόκτηση, µέσα 
στις πόλεις, µιας θέσης στον αχανή δηµόσιο τοµέα ή στα άλλα µη χειρωνακτικά 
επαγγέλµατα. Τις βλέψεις αυτές υποδαύλιζαν, µέχρι τη µικρασιατική καταστροφή, οι 
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις που προσφέρονταν από τους κραταιούς Έλληνες 
επιχειρηµατίες και εµπόρους στις πόλεις της διασποράς (Τσουκαλάς 1975, 1977)  
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καθώς και, µέχρι πρόσφατα, οι θέσεις που αφειδώς δηµιουργούνταν στο δηµόσιο 
τοµέα του ελληνικού κράτους µε στόχο τη δηµιουργία σχέσεων εκλογικής πελατείας. 
 
Αυτές οι βλέψεις απετέλεσαν τη βασική αιτία της µαζικής κατεύθυνσης των νέων 
προς τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα τα οποία, ήδη στο τέλος του 19ου αιώνα, 
απορροφούσαν τους περισσότερους φοιτητές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
αναλογικά µε τον πληθυσµό (Τσουκαλάς, 1977, σ. 432). Έκτοτε η διάθεση για 
πραγµατοποίηση σπουδών εγχαράχτηκε στη συλλογική συνείδηση σαν µια βασική 
συνιστώσα της και εξακολουθεί σήµερα να ισχύει όπως είδαµε, αν και οι συνθήκες 
που αρχικά την προκάλεσαν έχουν αλλάξει και σήµερα επικρατούν άλλες, κυρίως η 
ανάγκη των ατόµων, µέσα στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και του έντονου 
ανταγωνισµού,  να αποκτούν τυπικά προσόντα µε τα οποία θα µπορούν να βρουν µια 
θέση στην εµπορευµατοποιηµένη κοινωνία. 
 
Στο σηµείο αυτό δεν πρέπει να µας διαφύγει η ποιοτική παράµετρος του ζητήµατος, 
που αφορά την αντίληψη του κοινωνικού σώµατος απέναντι στην εκπαίδευση και τη 
γνώση. Η διογκωµένη ζήτηση για τριτοβάθµια εκπαίδευση οφείλεται κατά βάση, 
πέρα από εξαιρέσεις, στην προσδοκία επαγγελµατικής εξασφάλισης και όχι µια 
στάση που θεωρεί τη γνώση στόχο ζωής. Με άλλα λόγια, το κοινωνικό σώµα, στην 
πλειοψηφία του, δεν ζητάει τόσο Παιδεία, όσο ένα πτυχίο, ένα «χαρτί», µε την ελπίδα 
της απαλλαγής από το άγχος της αβεβαιότητας ή / και της αύξησης του κοινωνικού 
κύρους. Έτσι διαµορφώνεται µια αντίληψη απέναντι στην εκπαίδευση που δεν 
χαρακτηρίζεται από ουσιαστική σχέση των κοινωνικών υποκειµένων µε τη µάθηση. 
 
Σε αυτό συµβάλλει αναµφισβήτητα ο φορµαλισµός που επικράτησε σε πολλούς 
τοµείς της σύγχρονης Ελλάδας – και βέβαια στην εκπαίδευση -, δηλαδή η µετατροπή 
της ουσίας σε φόρµα. Ο Νίκος Μουζέλης έχει εξηγήσει πειστικά το φαινόµενο 
(Μουζέλης, 1978, σ.σ. 303-330). Οι βασικοί θεσµοί που διαµορφώθηκαν στη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν αναπτύχθηκαν µε ενδογενή τρόπο, δηλαδή δεν 
υπήρξαν αποτέλεσµα διεργασιών και ζυµώσεων στους κόλπους της κοινωνίας. Οι 
κυριότεροι θεσµοί εισήχθησαν αυτούσιοι από τη ∆ύση (δοµή του κράτους και της 
διοίκησης, κοινοβουλευτικοί θεσµοί, νοµοθετικό σύστηµα, εκπαιδευτικό σύστηµα 
κ.ά.). Για αυτό το λόγο, οι θεσµοί δεν ρίζωσαν βαθειά στη συλλογική συνείδηση και 
δεν λειτούργησαν µε οργανικό τρόπο. Αποτέλεσµα είναι το ενδιαφέρον των 
συµπολιτών µας να στρέφεται συχνά στον τύπο και όχι στην ουσία των φαινοµένων. 
Λόγου χάρη, όταν υπάρχει σε ένα τοµέα δυσλειτουργία, θεωρούµε συχνά ότι 
χρειάζεται ένας νέος νόµος, δηλαδή ένα κείµενο, για να βελτιωθεί η κατάσταση. 
Γρήγορα εµφανίζεται ένα σχέδιο νόµου στη Βουλή, λαµβάνει µεγάλη δηµοσιότητα, 
αλλά ελάχιστη σκέψη γίνεται για την ουσία, δηλαδή για τις οικονοµικές, κοινωνικές, 
πολιτισµικές, διοικητικές συνιστώσες που χρειάζονται για να επιτύχει το εγχείρηµα. 
Κλασικό παράδειγµα είναι οι αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις των 
τελευταίων 30 ετών. Άλλο παράδειγµα είναι ο τρόπος που συνήθως διδάσκονται στα 
σχολεία τα Αρχαία Ελληνικά. ∆ίνεται µεγάλο βάρος στη γλωσσική µορφή, στη 
γραµµατική και το συντακτικό, και λιγότερο στα περιεχόµενα των αρχαίων κειµένων, 
στη φιλοσοφία και διδασκαλία των κλασικών συγγραφέων.  
 
Ας προχωρήσουµε τώρα, για να δούµε τους λόγους για τους οποίους η µη τυπική 
εκπαίδευση ενηλίκων έχει πολύ χαµηλή κοινωνική ζήτηση. Ιστορικά, δεν υπήρξε 
στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα ένα κίνηµα εκπαίδευσης ενηλίκων συνδεδεµένο µε λαϊκά 
κινήµατα, όπως είχε συµβεί µε µεγάλη ένταση σε πολλές δυτικές κοινωνίες. Μέχρι το 
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1981, που η χώρα µπήκε στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και άρχισε να 
επιχορηγείται για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι δραστηριότητες του 
τοµέα ήταν εµβρυακές. Έτσι, µόλις δύο δεκαετίες πριν, η µη τυπική εκπαίδευση 
ενηλίκων δεν αποτελούσε µόρφωµα εγγεγραµµένο στη συλλογική κουλτούρα και 
στην κοινωνική πρακτική. Αυτή περίπου η κατάσταση, ελαφρά βελτιωµένη ισχύει και 
σήµερα. ∆εν είναι τυχαίο ότι, παρά τις αθρόες χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όλα αυτά τα χρόνια, η επέκταση της µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων 
βρίσκεται ακόµα, όπως είδαµε, πολύ πίσω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 
 
Σαν αίτια του φαινοµένου θα µπορούσα να αναφέρω τα εξής.  
 
Πρώτον, η κυρίαρχη φορµαλιστική αντίληψη για την εκπαίδευση είναι ασύµβατη µε 
την ανάπτυξη µιας συλλογικής διάθεσης για µόρφωση ή επιµόρφωση. Μέσα στο 
περιρρέον κλίµα του φορµαλισµού, τα προγράµµατα της εκπαίδευσης ενηλίκων 
χαρακτηρίζονται και αυτά από µη επικέντρωση στην ουσία, δηλαδή στη σφαιρική και 
κριτική προσέγγιση των αντικειµένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά στη 
φόρµα, κυρίως στη µεταβίβαση τυποποιηµένων γνώσεων µε στερεότυπο, 
παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό τρόπο. 
 
∆εύτερον, ο µη τυπικός τοµέας εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα η επαγγελµατική 
κατάρτιση δεν προσφέρει µέχρι σήµερα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά, που θα 
µπορούσαν να έχουν κάποιο ρόλο στην επαγγελµατική εξέλιξη και συνεπώς να 
αποτελούν κίνητρο για συµµετοχή σε αντίστοιχα προγράµµατα. 
 
Τρίτον, η γενική διάρθρωση της κοινωνικής δοµής και της απασχόλησης στην 
Ελλάδα δεν ευνοεί την ανάπτυξη δραστηριοτήτων µη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Κατ΄ αρχήν, ο δηµόσιος τοµέας, που έχει κυρίαρχο ρόλο στη νεοελληνική κοινωνία, 
είναι µη παραγωγικός και υπερδιογκωµένος σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, το 
οποίο σε µεγάλο βαθµό είναι αδρανές, δεν αξιολογείται και ανεβαίνει στην ιεραρχική 
κλίµακα µε µόνο κριτήριο τα έτη προϋπηρεσίας. Από την άλλη πλευρά, ελάχιστα 
αναπτύχθηκε στη χώρα η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οι µη κυβερνητικές 
οργανώσεις που λειτουργούν ανεξάρτητα από την κρατική εξουσία και στοχεύουν 
στην προάσπιση συλλογικών συµφερόντων. ∆εν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό 
συνδικαλισµένων είναι ιδιαίτερα χαµηλό, ενώ ισχνή είναι η παρουσία φορέων όπως 
οι οικολογικές ή γυναικείες οργανώσεις, οι σύλλογοι γονέων κ.α. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο δεν αναπτύσσονται συλλογικές δράσεις ούτε, κατά προέκταση, µορφωτικά 
κινήµατα που θα οδηγούσαν σε ζήτηση για µη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Αν τώρα 
εξετάσουµε και µια άλλη όψη της κοινωνίας, δηλαδή το είδος και τη λειτουργία των 
ελληνικών επιχειρήσεων, διαπιστώνουµε ότι και εδώ δεν υπάρχουν συνθήκες που να 
οδηγούν σε ανάγκες κατάρτισης. Από τις 733 χιλιάδες επιχειρήσεις 54% είναι 
ατοµικές και 44% απασχολούν µόνο 1-9 µισθωτούς, ενώ µόλις 1% απασχολούν 
περισσότερα από 50 άτοµα (Γ.Σ.Β.Ε.Ε., 2004). Ταυτόχρονα, οι περισσότερες 
επιχειρήσεις είναι παραδοσιακού χαρακτήρα, µε χαµηλή ανταγωνιστικότητα και 
επιβιώνουν χάρη στα ποικίλα προστατευτικά µέτρα του κράτους και στις κοινοτικές 
επιδοτήσεις. Για αυτούς τους λόγους, δεν αποτελεί προτεραιότητα των επιχειρήσεων 
η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. 
 
Τέλος, ένας καθοριστικής σηµασίας λόγος της περιορισµένης ζήτησης για µη τυπική 
εκπαίδευση ενηλίκων είναι η χαµηλή της ποιότητα και αποτελεσµατικότητα, την 
οποία έχουν επισηµάνει σχετικές έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν (SAEDA, 
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Ευρωπαικό Ερευνητικό Πρόγραµµα, 2000, Παληός (επιµ.), 2003, Κόκκος (επιµ.), 
2002). Μέχρι σήµερα δεν κατορθώθηκε να υπάρξει ένας ορθολογικός σχεδιασµός και 
συντονισµός των δράσεων, ένα συνεκτικό θεσµικό πλαίσιο (Αµίτσης, 2000), καθώς 
και κάποια διαδικασία εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και στελεχών της εκπαίδευσης 
ενηλίκων που, στη µεγάλη πλειοψηφία τους, δεν διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία (βλ. 
τις τρεις αµέσως παραπάνω προαναφερθείσες έρευνες). Για αυτούς τους λόγους, ο 
τοµέας παραµένει χωρίς ιδιαίτερο κύρος και αξιοπιστία, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
ελκυστικός στους πολίτες. Γενικά, υπάρχει η αίσθηση ότι η εκπαίδευση ενηλίκων 
αναπτύχθηκε µετά το ’80 κατά βάση για να απορροφηθούν οι επιδοτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.         
 
Από την άλλη, τα τελευταία 7-8 χρόνια έγιναν ορισµένα βήµατα. Ιδρύθηκε το Εθνικό 
Κέντρο Πιστοποίησης, αναπτύχθηκαν ορισµένες αξιόλογες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Εθνικό 
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ορισµένους δηµόσιους οργανισµούς, Τράπεζες και 
µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και από ορισµένα Κ.Ε.Κ.. ∆ιαµορφώθηκε ένα σχέδιο 
δράσης για τη σύνδεση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση. Άρχισαν 
σπουδές εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο και στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας. Κυκλοφόρησαν ορισµένα βιβλία στο αντικείµενο. Ταυτόχρονα, αρκετοί 
εκπαιδευτές και στελέχη ανέπτυξαν σε σηµαντικό βαθµό τις ικανότητές τους µέσα 
από την αυτοµόρφωση, την εµπειρία της εργασίας, τις διεθνείς ανταλλαγές. Η 
κατάσταση λοιπόν δείχνει κάποια σηµεία βελτίωσης σε σχέση µε εκείνη της 
δεκαετίας του ’90. 
 
Τώρα, στο τελευταίο µέρος της οµιλίας µου, θα επιχειρήσω να προσδιορίσω τις 
τάσεις που διαφαίνονται σε ότι αφορά τη µελλοντική ανάπτυξη της εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ελλάδα και θα   καταλήξω σε ορισµένες προτάσεις. 
 
Στα αµέσως επόµενα χρόνια πιστεύω ότι οι δραστηριότητες της εκπαίδευσης 
ενηλίκων θα αυξηθούν ποσοτικά και κυρίως θα έχουν τη µορφή επαγγελµατικής 
κατάρτισης. Αυτό το βασίζω στα εξής: Πρώτον, η χώρα θα εξακολουθήσει να 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της κατάρτισης 
ανέργων και εργαζοµένων. ∆εύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στόχο µέχρι 
το 2010 να αυξηθεί σε όλα τα κράτη-µέλη έως το 10% τουλάχιστον ο µέσος όρος 
ενηλίκων που θα εκπαιδεύονται κάθε χρόνο. Συνεπώς η ελληνική πολιτεία δεν µπορεί 
παρά να κινητοποιηθεί για την προσέγγιση του δείκτη. Τρίτον, όλα τα κόµµατα και οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν θετική στάση σε ότι αφορά την επέκταση της µη τυπικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέταρτον, προβλέπεται ότι σύντοµα θα αρχίσουν να 
πιστοποιούνται τα προγράµµατα κατάρτισης από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., συνεπώς θα υπάρχει 
ένα ισχυρό κίνητρο παρακολούθησης. Πέµπτον, ορισµένα Κ.Ε.Κ. και άλλοι φορείς 
αναµένεται να κατορθώσουν να αναβαθµίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 
Έκτον, οι εξελίξεις στο οικονοµικό και τεχνολογικό επίπεδο αναγκάζουν ολοένα 
περισσότερο τα άτοµα να καταρτίζονται προκειµένου να ανταποκρίνονται στις 
µεταβολές. Έβδοµον, τα πλατειά στρώµατα νέων που αποφοιτούν από την 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και δυσκολεύονται να ενταχθούν επαγγελµατικά, 
αναµένεται να στρέφονται προς τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση. Τέλος, δεν  θα πάψει 
να υπάρχει µια κατηγορία πολιτών που αναζητάει τη µάθηση για λόγους προσωπικής 
ανάπτυξης. 
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Εποµένως, από ποσοτική άποψη, θα υπάρξει ανάπτυξη. Ωστόσο το κρίσιµο 
διακύβευµα δεν είναι βέβαια η αύξηση των ποσοστών καθεαυτή, αλλά το κατά πόσο 
η εκπαίδευση ενηλίκων δεν θα γίνεται ένα εργαλείο στην υπηρεσία της αγοράς και 
µηχανισµός αναπαραγωγής της εµπορευµατοποιηµένης τάξης των πραγµάτων. Στο 
σηµείο αυτό, συνδέοµαι µε τη συζήτηση που έγινε εχτές στο Συνέδριό µας. Και εγώ 
πιστεύω, ότι από τη µία πλευρά η εκπαίδευση διατρέχει µεγάλο κίνδυνο να υπηρετεί 
την ανταγωνιστικότητα, επιβαλλόµενη αυταρχικά σε εκείνους που εκπαιδεύονται και 
παραγνωρίζοντας τις ανάγκες τους. Για παράδειγµα, σε µία επιχείρηση µπορεί οι 
εργαζόµενοι να υποχρεώνονται να καταρτίζονται σε πολύ συγκεκριµένα αντικείµενα, 
που σχετίζονται µε τα συγκυριακά συµφέροντα της εταιρείας, αλλά στους ίδιους 
προκαλούν δυσφορία και πλήξη. Από την άλλη πλευρά όµως, πιστεύω ότι ένας 
εκπαιδευτής ενηλίκων δεν θα πρέπει να εγκαταλείπει στόχους που είναι υπέρ των 
ανθρώπων και µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξή τους. ∆ηλαδή, να προσπαθεί 
κατά το δυνατόν οι εκπαιδευόµενοι να συµµετέχουν σε όλο το φάσµα των 
διαδικασιών σχεδιασµού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, και 
επίσης οι διαδικασίες αυτές να αποσκοπούν να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη των 
εκπαιδευοµένων, καθώς και βασικές ικανότητές τους, όπως είναι η δηµιουργικότητα, 
η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, η επικοινωνιακή ικανότητα. Αν µπορούν να 
αποκατασταθούν τέτοιες συνθήκες µάθησης, ασφαλώς η εκπαίδευση ενηλίκων θα 
γίνεται ελκυστική στους συµµετέχοντες, γιατί θα τους προσφέρει ικανότητες 
χρήσιµες όχι µόνο για τη δουλειά, αλλά και για τον πυρήνα ζωής τους. Αν, λόγου 
χάρη, οι εργαζόµενοι που καταρτίζονται αναπτύσσουν τη δεξιότητα της επίλυσης 
προβληµάτων ή της δηµιουργικότητας, αποκτούν εφόδια που µπορεί να τους βοηθούν 
πάντοτε, ανεξάρτητα από τη δουλειά που θα κάνουν ή την εταιρεία στην οποία θα 
βρίσκονται. Πράγµατι λοιπόν, όπως λέχτηκε και εχτές, η εκπαίδευση ενηλίκων δεν 
µπορεί από µόνη της να αλλάξει τον κόσµο, µπορεί όµως να αλλάξει τον άνθρωπο 
και να του δίνει δυνατότητα για µια καλύτερη ζωή. 
 
Όµως, είναι βέβαιο ότι υπάρχει ισχυρός αντίλογος σε αυτές τις απόψεις. Θα πουν 
πολλοί, ότι αυτά ίσως να είναι εφαρµόσιµα σε προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων, λ.χ. σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας ή σε µια σχολή γονέων, είναι όµως 
ανεφάρµοστα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. ∆εν υπάρχει αµφιβολία, ότι η µάθηση 
που στηρίζεται σε ανθρωπιστικές αξίες είναι πολύ πιο δύσκολο να  εφαρµοστεί στις 
επιχειρήσεις και γενικά στα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης. Ωστόσο, 
µπορούµε να σκεφτούµε ορισµένες διεξόδους. Μπορεί λ.χ. ο εκπαιδευτής να µην έχει 
δυνατότητα να αρνηθεί τις προδιαγραφές κατάρτισης ενός οργανισµού, µπορεί όµως 
να διαπραγµατευτεί το ζήτηµα, εξηγώντας στους υπεύθυνους ότι και ο οργανισµός θα 
οφεληθεί, αν οι καταρτιζόµενοι βρίσκουν ικανοποίηση στην κατάρτιση. Και, θα 
πρόσθετα, το συνδικαλιστικό κίνηµα µπορεί να καλλιεργήσει στους εκπαιδευτές αυτή 
τη διαπραγµατευτική ικανότητα.  
 
Επιπλέον, δεν πρέπει να µας διαφεύγει µια σύγχρονη τάση που, αν και δεν αφορά 
όλους τους οργανισµούς, ούτε όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων, αφορά όµως ολοένα 
περισσότερους: Πληθαίνουν οι οργανισµοί που χρειάζονται εργαζόµενους που να 
µπορούν να κατανοούν σφαιρικά τις διαδικασίες, να παίρνουν πρωτοβουλίες, να 
εργάζονται οµαδικά και δηµιουργικά (Totterdill et al, 2002, Marsick, 1990, 
CEDEFOP, 2002). Συνεπώς δεν ισχύει πάντα το ότι εκείνο που συµφέρει την 
εργοδοσία είναι απλώς να αποκτούν οι εργαζόµενοι χαµηλές ή στενά εξειδικευµένες 
δεξιότητες.  
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Μπορώ να αναφέρω ένα αυθεντικό παράδειγµα από µια ελληνική εµπορική 
επιχείρηση. Η εργοδοσία, όταν η επιχείρηση άρχισε να προωθεί νέα προϊόντα, έδωσε 
στους πωλητές ένα τόµο µε πληροφορίες για αυτά και τους ζήτησε να τις 
αποστηθίσουν, µελετώντας στον ελεύθερο χρόνο τους, προκειµένου να µπορούν να 
τις µεταβιβάζουν στους πελάτες. Ένας επιβλέπων εξέταζε µε τεστ αν οι πωλητές 
είχαν αφοµοιώσει τις πληροφορίες και σε αρνητική περίπτωση εκείνοι υποβάλλονταν 
σε νέο τεστ. Οι πωλητές αντιµετώπισαν αρνητικά το πρόγραµµα κατάρτισής τους, 
τονίζοντας το θέµα της επιβάρυνσής τους στον ελεύθερο χρόνο, καθώς και τη 
δυσφορία τους για τις «εξετάσεις» στις οποίες υποβάλλονταν. Μετά από 
διαπραγµατεύσεις, η εργοδοσία κατάλαβε ότι έπρεπε να χειριστεί διαφορετικά το 
ζήτηµα. Κάλεσε ειδικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων και ακολούθησε τις συµβουλές 
τους, που είχαν ως εξής. Οι πωλητές µελετούσαν στη διάρκεια του εργάσιµου χρόνου, 
σε ώρες όπου τα καταστήµατα δεν είχαν κίνηση και ήταν δυνατόν να λειτουργούν µε 
βάρδιες. Με τη συµµετοχή των πωλητών διαµορφώθηκαν κατάλληλοι χώροι για 
µελέτη µέσα στα καταστήµατα. ∆εν υπήρχε πια απαίτηση από τους πωλητές να 
αφοµοιώνουν πληροφορίες για τα προϊόντα, γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν πιο σηµαντικό 
να µπορούν να αποκαθιστούν µια θετική επικοινωνιακή σχέση µε τους πελάτες, να 
αντιλαµβάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να κατανοούν τις ανάγκες 
τους ώστε να τους προτείνουν το προϊόν που αντιστοιχεί σε αυτές.  Για να 
αποκτήσουν οι  πωλητές αυτές τις ικανότητες παρακολούθησαν σεµινάρια µε θέµατα 
την επικοινωνία και τη δυναµική των σχέσεων. Στη διάρκεια των σεµιναρίων 
διαπίστωσαν ότι αποκτούν ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης που 
µπορούσαν να τους χρησιµεύσουν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Τέλος, 
έπαψαν να υποβάλλονται σε εξεταστική δοκιµασία στο τέλος της κατάρτισης, 
δεδοµένου ότι η πορεία της προόδου τους γινόταν φανερή κατά φυσικό τρόπο µέσα 
από τις διαδικασίες των σεµιναρίων και, αν υπήρχαν προβλήµατα, λάµβαναν 
υποστήριξη από εκπαιδευτή-σύµβουλο. Είναι περιττό να αναφέρω ότι µέσα από την 
παραπάνω διεργασία η στάση των πωλητών απέναντι στην κατάρτιση µετατράπηκε 
σε θετική. 
 
Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι ουτοπία να θεωρούµε ότι είναι δυνατόν να 
αποκαταστήσουµε και µέσα στις επιχειρήσεις, όπως και µέσα σε κάθε συνθήκη 
µάθησης, ένα κλίµα ζωογόνο, όπου οι εκπαιδευόµενοι δεν ετεροκαθορίζονται, αλλά 
συνδιαµορφώνουν την πορεία της µάθησης και αποκτούν γνώσεις και ικανότητες που 
τους χρησιµεύουν στην επαγγελµατική ζωή, αλλά και τους επιτρέπουν να κατανοούν 
καλύτερα τον εαυτό τους και την κοινωνία. 
 
Στο σηµερινό κόσµο, όπου τα πάντα γύρω µας φαίνεται να κλονίζονται, είναι 
σηµαντικό να στερεώσουµε την πίστη στις ανθρωπιστικές αξίες, µε στόχο να 
αποκτούν οι εκπαιδευόµενοι αυξηµένη αυτονοµία και να ζουν εναρµονισµένοι µε τις 
ανάγκες τους.              
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