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ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ EAEA ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ PIAAC  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA) χαιρετίζει την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων του Προγράμματος για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων των 

Ενηλίκων (PIAAC) χθες την 8η Οκτωβρίου.  Το PIAAC καταδεικνύει σαφώς ότι η Ευρώπη πρέπει να 

επενδύσει στην εκπαίδευση ενηλίκων – αποτελεί μια δυνατή έκκληση αφύπνισης για την Ευρώπη και τα 

κράτη μέλη να αναλάβουν δράση ΤΩΡΑ.  

Η EAEA ελπίζει ότι τα αποτελέσματα του PIAAC θα οδηγήσουν σε μια πανευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με 

τις δεξιότητες και ικανότητες των ενηλίκων, θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την εκπαίδευση 

ενηλίκων και θα  αυξήσουν την επένδυση σε αυτή. Η αξιολόγηση αποδεικνύει την απαίτηση για συνεχή 

μάθηση στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας «μια δυνατή θετική σχέση μεταξύ της συμμετοχής στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και της επάρκειας των δεξιοτήτων». Χρειαζόμαστε μια «Ευρώπη Μάθησης» όπου ο 

καθένας μπορεί και θέλει να συμμετέχει στη μάθηση. Η δημοσίευση του PIAAC δηλώνει ότι  «καθώς τα 

κράτη δεν μπορούν  να αλλάξουν το παρελθόν, οι πολιτικές που σχεδιάζονται για την παροχή υψηλής 

ποιότητας ευκαιρίες δια βίου μάθησης μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε οι  ενήλικες του μέλλοντος να 

διατηρήσουν τις δεξιότητές τους» (Εκπαιδευμένοι για τη Ζωή; Βασικά ευρήματα από την Έρευνα για τις 

Δεξιότητες των Ενηλίκων, σελ. 13). 

 Το PIAAC δείχνει ότι το 20 % κατά μέσο όρο του ενήλικου πληθυσμού της Ευρώπης έχει  χαμηλές 

ικανότητες γραμματισμού και αριθμητικής.  Άμεση δράση χρειάζεται για τη βελτίωση του 

γραμματισμού στην Ευρώπη.  

 

 Επιπλέον, οι ικανότητες ενός ατόμου τείνουν να μειώνονται με το πέρασμα του χρόνου αν δε 

χρησιμοποιούνται συχνά. Το PIAAC επομένως αποδεικνύει ότι  το κενό γραμματισμού στην επάρκεια 

στη γραφή και ανάγνωση μεταξύ των γενεών μεγαλώνει. Το επίπεδο και η κατανομή των δεξιοτήτων 

διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα, εντός των χωρών και διαχρονικά.  

 

 Το PIAAC καταδεικνύει σαφώς την ανάγκη ενθάρρυνσης μη προνομιούχων ενηλίκων να βελτιώσουν 

την επάρκειά τους  και η EAEA συμφωνεί ότι χρειάζονται καινοτόμες προσεγγίσεις, κοινοτική 

συμμετοχή καθώς και επενδύσεις για την προσέγγιση των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων.  

Πιστεύουμε ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι το κλειδί για περισσότερη γνώση, ικανότητες και δεξιότητες 

και συμμετοχή στην Ευρώπη. Έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την 

απασχολησιμότητα, αλλά και τη δημοκρατία, την ένταξη, την υγεία και την ευημερία. Η EAEA θα ήθελε 

έτσι να υπογραμμίσει τις ακόλουθες οκτώ συστάσεις/προτάσεις:  
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ΟΚΤΩ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δημόσια επένδυση στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

Όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα του PIAAC, η δημόσια επένδυση στην εκπαίδευση 

ενηλίκων καθώς και  η μάθηση είναι ζωτικής σημασίας κυρίως για εκείνους που εγκατέλειψαν τη 

βασική εκπαίδευση χωρίς πιστοποιήσεις και όσους ζουν σε φτωχά νοικοκυριά. Σε συνδυασμό με 

τις εκστρατείες και την προώθηση, χρειάζονται ακόμα επενδύσεις στις υποδομές μάθησης και  στο 

προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και στην κατάρτιση και τα μαθήματα.  

 

2. Ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες που υπογραμμίζουν τα προσωπικά και κοινωνικά οφέλη 

της μη τυπικής μάθησης.  

Όλο και πιο συχνά, η εκπαίδευση και κατάρτιση παρουσιάζονται ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις, 

που θα κρατήσουν μακριά όσους έχουν αρνητικές μαθησιακές εμπειρίες. Η μη τυπική εκπαίδευση 

ενηλίκων έχει την πιθανότητα να φτάσει άτομα τα οποία είναι απομακρυσμένα από το σύστημα 

τυπικής εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα.  

 

3. Παροχή βασικών δεξιοτήτων με κατάρτιση σε στενή συνεργασία με οργανισμούς της κοινωνίας 

των πολιτών.   

Ο αλφαβητισμός ως ένα συνεχές είναι το πιο σημαντικό θεμέλιο για ενεργό συμμετοχή σε μια 

συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, που έχει να κάνει με ολοκληρωμένη δια βίου μάθηση 

περιλαμβάνοντας την αριθμητική, δεξιότητες Η/Υ, πολιτική και οικονομική παιδεία.  Προκειμένου 

να διαχειριστούμε το πανευρωπαϊκό πρόβλημα του χαμηλού αλφαβητισμού ατόμων όλων των 

ηλικιών, προτείνουμε στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών και οργανισμών της 

κοινωνίας των πολιτών ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να αναπτυχθούν τα κατάλληλα 

μέτρα.    

4. Πρωτοβουλία «ένα βήμα μπροστά» για την εκπαίδευση ενηλίκων.  

Η πρωτοβουλία θα επιλέξει συγκεκριμένο αριθμό ή ποσοστό του πληθυσμού στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.  

5. Αναγνώριση του δυνητικού ρόλου που μπορεί να έχει η εκπαίδευση ενηλίκων σε περιόδους 

κρίσης (τόσο προσωπική όσο και κοινωνική). 

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης μπορεί να παρέχει ένα σταθερό χρονικό πλαίσιο, μια 

κοινότητα, μια ευκαιρία για αναπροσανατολισμό, ένα ασφαλές περιβάλλον, μια νέα πρόκληση, 

κοινωνική αναγνώριση, και τέλος αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης. 

6. Εγκαθίδρυση συνεκτικών συστημάτων δια βίου μάθησης.  

θα πρέπει να είναι εφικτό για όλους όχι μόνο να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, αλλά να 
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αλλάξουν επίσης κατεύθυνση.  Τα συστήματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για τους 

ανθρώπους να συνεχίσουν την σταδιοδρομία εκμάθησής τους. Η ένταξη στην ανεπίσημη και μη 

τυπική εκπαίδευση στα Εθνικά Πλαίσια Πιστοποίησης αποτελεί επομένως μια κρίσιμη εξέλιξη. 

Η EAEA προτείνει τη σύσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος με έμφαση στην αναγνώριση 

πρότερης γνώσης. Επιπλέον, η επιμέρους εκπαίδευση και τα μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να 

υπολογίζονται για μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση, που ίσως ενθαρρύνει ακόμα περισσότερους 

ανθρώπους να μπουν στο μονοπάτι της εκπαίδευσης. 

 

7. Προσέγγιση των ομάδων που υπο-εκπροσωπούνται 

Η EAEA εφιστά επίσης την προσοχή σε διάφορες ομάδες που υπο-εκπροσωπούνται και σε πιθανές 

ομάδες στόχους που ίσως χρειάζονται ειδικά μέτρα για την προσέγγισή τους πίσω στην 

εκπαίδευση  (π.χ. μετανάστες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, κρατούμενοι, κ.α.). Ένα μέγεθος δεν 

ταιριάζει σε όλους. Οι προσφορές μάθησης θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να σχετίζονται με 

τις ομάδες που αφορούν.  Δυστυχώς ωστόσο όταν δημιουργούνται καινοτόμα και επιτυχή 

προγράμματα για την προσέλκυση συγκεκριμένων ομάδων, είναι συνήθως βραχύβια εξαιτίας της 

εξάρτησής τους από βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση   ενώ οι μεθοδολογίες δε δεσπόζουν πια. 

8. Συνεργασία μεταξύ φορέων που δρουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά επίπεδα με συνεκτικό 

τρόπο. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής και να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

στη μάθηση, είναι απαραίτητη η συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα και η στενή συνεργασία  με 

οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών (CSOs).  Η χρηματοδότηση των CSOs είναι κρίσιμη έτσι 

ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν τους μαθητές.  Εκτός από τους οργανισμούς της κοινωνίας 

των πολιτών, χρειάζεται να συμβάλλει και μια σειρά από άλλους παράγοντες στην περαιτέρω 

εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη: 

1. Κοινωνικοί εταίροι: Τόσο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών 

μπορούν να αποτελέσουν μια κατευθυντήρια δύναμη για την εκπαίδευση και κατάρτιση 

των εργαζομένων. 

2. Επιχειρήσεις: Οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι, των οποίων οι δεξιότητες ενημερώνονται και 

οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά εντός της επιχείρησης, είναι 

τα κύρια στοιχεία του ενεργητικού των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην 

κατάρτιση και εκπαίδευση έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσουν  και να 

ευημερήσουν στις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του σήμερα.  

3. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί συνήθως 

πρόκληση για τις ΜΜΕ (περιορισμένος χρόνος, προσωπικές και οικονομικές πηγές). Η 
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EAEA θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα καλής πρακτικής για 

την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Προτείνουμε μια αυξημένη και στρατηγική διάδοση 

των εν λόγω καλών πρακτικών στις ΜΜΕ. Ακόμα και ιδίως για τις ΜΜΕ, η εκπαίδευση και 

κατάρτιση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ανταγωνιστικότητά τους.  

 

 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Η έρευνα του ΟΟΣΑ για τις Δεξιότητες των Ενηλίκων, γνωστή ως PIAAC,  αποτελεί μια διεθνή μελέτη που 
διεξήχθη σε 24 χώρες.  Η PIAAC καταμετρά τις βασικές γνωστικές και εργασιακές δεξιότητες που 
χρειάζονται στα άτομα για να συμμετέχουν επιτυχώς στην κοινωνία και για την οικονομία. Τα δεδομένα 
που συλλέγονται βοηθούν τις κυβερνήσεις για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και ανάλυση του 
επιπέδου και της κατανομής των δεξιοτήτων των ενηλίκων.   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA) είναι η φωνή της μη τυπικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων στην Ευρώπη. Η EAEA είναι ένας ευρωπαϊκός ΜΚΟ  με  116 οργανισμούς μέλη σε 43 χώρες. 
Αντιπροσωπεύει  40–60 εκ. Ενήλικες μαθητές πανευρωπαϊκά.  

Η EAEA θα αναλύσει και θα συζητήσει εκτενώς τα αποτελέσματα του PIAAC, μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στο: www.eaea.org/piaac 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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