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Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ευρώπη: Πρόσβαση και Ευκαιρίες Μάθησης
Έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για την Δια βίου Εκπαίδευση & Κατάρτιση
Δημοσιεύθηκε η έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για την
Εκπαίδευση & Κατάρτιση των ενηλίκων στην Ευρώπη, η
οποία αποτυπώνει τις συνθήκες και ευκαιρίες για δια βίου
εκπαίδευση σε 35 εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και 32
ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία που παρέχει η έκθεση
προέρχονται από διάφορες πηγές δεδομένων, με βασική
πηγή την έρευνα που έκανε το ίδιο το Δίκτυο Ευρυδίκη το
2014. Επιπλέον
παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία από
διεθνείς βάσεις δεδομένων και αποτελέσματα πρόσφατων
ερευνητικών προγραμμάτων πάνω στο
θέμα.
Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που
αποτρέπουν τους ενήλικες να
συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου
μάθησης σχετίζονται με χρονικούς
περιορισμούς, είτε λόγω οικογενειακών
υποχρεώσεων είτε λόγω εργασιακού
προγράμματος.
Εξίσου σημαντικοί είναι οι οικονομικοί
περιορισμοί και η έλλειψη των
προαπαιτούμενων τυπικών προσόντων
(ελάχιστα εκπαιδευτικά προσόντα για
εισαγωγή σε πρόγραμμα Δια βίου
μάθησης).
Κατεβάστε την έκθεση εδώ

Με βάση τα κύρια πορίσματα της έρευνας,
όπως παρουσιάζονται στη σύνοψη της μελέτης, προκύπτει
ότι:
70 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη δεν φοίτησαν στην
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις
ενήλικες 25-64 ετών στην ΕΕ (περίπου 70 εκατομμύρια) δεν
ολοκλήρωσαν κανένα είδος τυπικής εκπαίδευσης πέραν του
κατώτερου δευτεροβάθμιου επιπέδου. Στο ποσοστό
συγκαταλέγονται και περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι
που εγκατέλειψαν το εκπαιδευτικό σύστημα μόλις στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ευρωπαϊκές χώρες του Νότου
παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα εκπαιδευτικού
επιτεύγματος του ενήλικου πληθυσμού. Υπάρχουν, επίσης,
ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των γενεών, με τους νέους
ενήλικες να έχουν κατά μέσο όρο σημαντικά υψηλότερο
επίπεδο εκπαιδευτικού επιτεύγματος σε σύγκριση με τον
γηραιότερο πληθυσμό.

Περίπου 30% των ενηλίκων στην ΕΕ έχουν από πολύ
χαμηλές έως και καθόλου δεξιότητες στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας .
Κατά μέσο όρο, στις 17 χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν στον
πρώτο γύρο της έρευνας, 19,9% και 23,6% των ενηλίκων
αντίστοιχα, έχουν χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση και
γραφή και στα μαθηματικά. Επιπλέον, τόσο από την έρευνα
PIAAC όσο και από τη στατιστική της ΚτΠ της ΕΕ (ISOC)
προκύπτει ότι περίπου 30 % των ενηλίκων στην ΕΕ έχουν
από πολύ χαμηλές έως και καθόλου
δεξιότητες στην ΤΠΕ. Μάλιστα η τελευταία
πηγή επισημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί
ενήλικες στην Ευρώπη θεωρούν ότι οι
ικανότητές τους στην ΤΠΕ δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στις σημερινές
απαιτήσεις της αγορά εργασίας.
Οι ενήλικες που χρειάζονται περισσότερο
την εκπαίδευση και κατάρτιση, συνήθως
έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής στη
διά βίου μάθηση.
Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και
κατάρτιση ενηλίκων καθορίζεται από
διάφορους παράγοντες και συγκεκριμένα το
εκπαιδευτικό επίτευγμα, το καθεστώς
απασχόλησης, την επαγγελματική κατηγορία
και την ηλικία.
Οι ενήλικες με ελάχιστα ή καθόλου εκπαιδευτικά προσόντα,
οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι άνεργοι και οι οικονομικά μη
ενεργοί πολίτες, οι γηραιότεροι, έχουν λιγότερες
πιθανότητες συμμετοχής στη διά βίου μάθηση. Με άλλα
λόγια, οι ενήλικες που χρειάζονται περισσότερο την
εκπαίδευση και κατάρτιση είναι εκείνοι που έχουν τη
μικρότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης.
Ως εκ τούτου, η έκθεση προτείνει ως βασικές κατευθυντήριες
γραμμές στο σχεδιασμό ‘ελκυστικών’ προγραμμάτων
εκπαίδευσης ενηλίκων, την ενίσχυση του ευέλικτου
χαρακτήρα των προγραμμάτων (π.χ. την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, τον σχεδιασμό των μαθημάτων κατά ενότητες,
τις εναλλακτικές οδούς εισαγωγής ή την επικύρωση των
ανεπίσημων και άτυπων μορφών εκπαίδευσης) και την συνεκτίμηση της οικονομικής δυνατότητας.
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Ενήλικες 25—64 ετών που συμμετείχαν σε πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (στοιχεία 2013)

Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα είναι οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής, κάτω του 3%,
σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
Πηγή Eurostat, 2014

Ημερίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την Υγεία και Ασφάλεια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το Κέντρο Τεκμηρίωσης
Πληροφόρησης του Ελληνικού
Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ
Υγιεινής
και
Ασφάλειας
της
Ε ρ γ α σ ί α ς
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)
διοργανώνει ημερίδα
με θέμα:

ι διαι τ ερ ότ η τε ς τ ο υ σ χο λικ ο ύ
περιβάλλοντος και τη σημασία της

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 και
ώρα 09.00, στις εγκαταστάσεις
του Ινστιτούτου, Λιοσίων 143 &
Θειρσίου 6, στον 3ο όροφο
(σταθμός ΜΕΤΡΟ/ΗΣΑΠ:
Αττική).

« Υ γ ε ί α
κ α ι
Ασφάλεια
στη
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση»
Σκοπός της ημερίδας είναι να
αναδείξει τα θέματα υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων στη
δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α εκ π α ίδ ε υ σ η ,
λαμβάνοντας υπόψη τις

στους σχετικούς φορείς της
Πολιτείας, καθώς και σε όλους
τους εμπλεκόμενους στα
θέματα υγείας και ασφάλειας.

πρόληψης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η ημερίδα απευθύνεται στους
εκπαιδευ τικού ς
της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Κατεβάστε τη φόρμα συμμετοχής
εδώ
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Από τους ηρωικούς αγώνες των
εργατών στο Σικάγο το 1886, η 1η
Μάη αποτελεί διαχρονικά την αφετηρία για την κατάκτηση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλα τα πλάτη και μήκη της
γης.
Δεκαετίες μετά οι εργαζόμενοι ζουν
τα τελευταία χρόνια τη βαρβαρότητα
της πιο σκληρής επίθεσης του κεφαλαίου.
Ζουν την καρατόμηση
των δικαιωμάτων και
των κατακτήσεών τους.
Ζουν την επιστροφή
τους σε εργασιακό και
κοινωνικό Μεσαίωνα.
Στόχος των πολιτικών
που επιβλήθηκαν τα
τελευταία κυρίως χρόνια είναι η κατάργηση
του 8ώρου, των Συλλογικών Συμβάσεων, των
δικαιωμάτων στην εργασία, την Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική
Ασφάλιση, των συνδικαλιστικών
ελευθεριών. Είναι, δηλαδή, η κατάργηση δικαιωμάτων που δεν χαρίστηκαν, αλλά κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες, με θυσίες και αίμα, μέσα
από μια μακριά διαδρομή του Εργατικού Κινήματος.
Τα μνημόνια αποτέλεσαν το εργαλείο, προκειμένου η χώρα μας να μπει
σε ένα συνεχώς ανατροφοδοτούμενο
κύκλο οικονομικής ύφεσης και μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας
να οδηγηθούν στην οικονομική και
κοινωνική εξαθλίωση. Χιλιάδες απολύσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, μεγάλες μειώσεις μισθών και
συντάξεων, αυξήσεις φόρων και χαράτσια, κατάργηση δομών του κοινωνικού κράτους, κλείσιμο σχολείων
και νοσοκομείων κλπ.
Απέναντι σ΄ αυτές τις πολιτικές αναπτύχθηκαν μεγάλοι εργατικοί και
κοινωνικοί αγώνες. Οι εργαζόμενοι
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, οι
επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι

συνταξιούχοι, οι αγρότες και οι
άνεργοι στη χώρα μας αντιστάθηκαν
αποφασιστικά απέναντι στις πολιτικές της ακραίας λιτότητας. Ο ανυποχώρητος αγώνας τους συνέβαλε αποφασιστικά στην απονομιμοποίηση
αυτών των πολιτικών, που οδήγησαν
στην εξάπλωση της φτώχιας, της ανεργίας, στην ένταση του αυταρχισ-

μού και στην κατάργηση δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Ο ίδιος ανυποχώρητος αγώνας θα
συνεχιστεί ενάντια στην επιχειρούμενη, με τελεσίγραφα και εκβιασμούς,
προσπάθεια της ΕΕ, της ΕΚΤ και του
ΔΝΤ να συνεχιστεί η επιβολή μνημονιακών πολιτικών.
Οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, οι επαγγελματίες, οι
έμποροι, οι επιστήμονες, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και οι άνεργοι θα
συνεχίσουν να διεκδικούν:
- Κατάργηση των μνημονίων και των
εφαρμοστικών νόμων.
- Διαγραφή του χρέους, που αποτελεί
όρο για την επιβίωση της χώρας, του
λαού και των εργαζομένων.
- Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας προς όφελος
του λαού και όχι για τα συμφέροντα
του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.
- Επανάκτηση του ελέγχου Δημόσιων
Επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας
και
την
εθνικοποίησηκοινωνικοποίηση του τραπεζικού
συστήματος.

- Κατάργηση των αντεργατικών και
αντιασφαλιστικών μέτρων που ψηφίστηκαν τόσο κατά την περίοδο των
μνημονίων, όσο και κατά τη διάρκεια
των προηγούμενων δεκαετιών.
- Αύξηση των μισθών και των συντάξεων και επαναφορά του θεσμικού
πλαισίου των Συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
- Ριζική αλλαγή του
φορολογικού συστήματος, το οποίο με τις
ρυθμίσεις που περιλαμβάνει, αλλά και
με τη φοροδιαφυγή,
τη φοροαποφυγή, τη
φοροκλοπή και ταυτόχρονα με εξοντωτικά φορολογικά μέτρα
σε βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των επαγγελματιών, υπηρετεί τα συμφέροντα της
οικονομικής ελίτ της χώρας μας.
- Προώθηση όλων των αναγκαίων
νομοθετικών ρυθμίσεων για την κατάργηση των «ελαστικών» μορφών
απασχόλησης και για την κατοχύρωση σταθερής και μόνιμης εργασίας με
πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
- Διεκδίκηση του κατοχικού δανείου
και των πολεμικών αποζημιώσεων
για τις καταστροφές που προκάλεσε η
χιτλερική θηριωδία στη χώρα μας.
- Κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, της
Εθνικής Κυριαρχίας, της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης και αλληλεγγύης
στη χώρα μας, με προτεραιότητα στις
ανάγκες και τα δικαιώματα των ανέργων, των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, του λαού και της νεολαίας.
Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά,
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Όλες και όλοι στην Απεργία την Παρασκευή 1η Μάη 2015.
Συλλαλητήριο στις 11:00 πμ, στην
Πλατεία Κλαυθμώνος.

