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Περίληψη 
 
H «µεταβιοµηχανική» συγκρότηση των ∆υτικών Κοινωνιών δεν 
επαναπροσδιορίζει µόνο τη σχέση Συλλογικού- Ιδιωτικού. Ενδεχοµένως 
αναπροσδιορίζει τις πολιτικές που κατεξοχήν αφορούν αυτή τη σχέση, µέσα και 
από την θεσµική και πολιτική ενίσχυση των τάσεων εξατοµίκευσης και Πολιτικών 
Κατάρτισης. Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η συγκρότηση ενός θεωρητικού 
προβληµατισµού αναφορικά µε τα προαναφερθέντα και τα όρια του ρόλου της 
κατάρτισης στην υπόθεση της κοινωνικής ενσωµάτωσης. 

 
 
1. Θεωρητικά Προλεγόµενα:  

 
Ένα από τα σηµαντικότερα «επεισόδια» επαναπροσδιορισµού της εργασίας στην 
ιστορία της σύγχρονης κεφαλαιοκρατικής µορφογένεσης, είναι η σύγχρονη ένθεση 
της ευελιξίας  ως τόπου άρδευσης των περισσότερων σύγχρονων πολιτικών 
απασχόλησης. H ευελιξία αυτή ως νέα αδιακύβευτη αξία των πολιτικών και δοµών 
απασχόλησης δείχνει να συνοδεύεται  από µια (κατά Krugman) εµµονή στην 
ανταγωνιστικότητα (Krugman, 1994), αναπλαισιώνοντας το, κατά Amartya Sen, 
ενεργό ζεύγος «δρων υποκείµενο- ευηµερία»1. 

Μέσα σε αυτό το αξιακό- λειτουργικό πλαίσιο τεκταίνεται η µετατόπιση 
σε µια νέα ενεργητικότητα των πολιτικών απασχόλησης2. Μεταξύ των κρίσιµων 

                                                 
1 Αgency- well being. Βλ. αναλυτικότερα Sen 1987: 40 – 51. 
2 Στην Ελλάδα αυτή η µετατόπιση καθίσταται εµφανής και στις δυο φάσεις, από τις οποίες 
διήλθε η ανάπτυξη των πολιτικών απασχόλησης την τελευταία πενταετία: «Η πρώτη 
αποτέλεσε την ουσιαστική επιβολή των ενεργητικών πολιτικών ως την ουσιαστική παρέµβαση 
για την πρόληψη και καταστολή της ανεργίας. Η δεύτερη φάση αφορά σε παρεµβάσεις στις 
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µέσων των νέων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ) εντοπίζει κανείς 
τον ολοένα και ενδυναµούµενο ρόλο των πολιτικών- δοµών κατάρτισης ανέργων ή 
τµηµάτων του εργατικού δυναµικού.  Μάλιστα η ανάδειξη ενός νέου τριµερούς 
λειτουργικού πλέγµατος για τις πολιτικές και τις υπηρεσίες απασχόλησης 
(κατάρτιση, εργασιακή εµπειρία, απασχόληση) δείχνει να συνοδεύει την ενίσχυση 
του ρόλο των ευέλικτων πολιτικών απασχόλησης (flexible labor policy) και των 
αρχών της ελαστικοποιούµενης εργασίας στην διαµόρφωση- συγκρότηση των 
νέων τάσεων στις πολιτικές στην κατάρτιση. Είναι ενδεικτικό ότι στα πλαίσια της 
καινοτοµικής ένθεσης νέων οριζόντιων στόχων στην ΕΣΑ το 2001 (Βρυξέλλες, 19 
Ιανουαρίου 2001) προκειµένου να διευκολυνθεί η σύγκλιση των ΕΣ∆Α, τα Κ-Μ 
εγκαλούνται µεταξύ άλλων να θέσουν εθνικούς στόχους αύξησης των επενδύσεων 
σε ανθρώπινο δυναµικό και ενίσχυσης των πολιτικών δια- βίου µάθησης και 
κατάρτισης (βλ. Ωρολογά, 2001: 55- 56).  

Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι νέες σηµασίες, που επέχουν 
πλέον θέση κοµβικού σηµείου για τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης και για 
τον τρόπο µε τον οποίο αυτές επανα-προσδιορίζουν το ρόλο των δοµών, είναι η 
δια-βίου µάθηση, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό, η εταιρικότητα, η σύγκλιση, 
συµβατότητα και συγκρισιµότητα των πολιτικών και δοµών ένταξης στην 
απασχόληση και η περιφερειακή διάσταση. Πρόκειται για σηµασίες που επενδύουν 
τις πολιτικές και επηρεάζουν το «περιβάλλον» οργάνωσης και λειτουργίας των 
δοµών (στρατηγικό περιβάλλον). Στην ουσία αποτελούν το παραµετρικό τους 
περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, το πεδίο των παραδοσιακών «δοµών προώθησης 
απασχόλησης» διευρύνεται, ενώ η επαγγελµατική εκπαίδευση, η επιµόρφωση 
ενηλίκων και η κατάρτιση λαµβάνουν εµφανή θέση προτεραιότητας στις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. ∆εδοµένης και της πολλαπλά 
θεµιτοποιηµένης (και τρόπον τινά, θεσµοποιηµένης, ήδη από το Έσσεν το 1994) 
αύξησης της έντασης της απασχόλησης µέσω της ελαστικότερης οργάνωσης της 
εργασίας, οι δοµές ευέλικτης κατάρτισης δείχνουν να ενισχύονται αποφασιστικά 
(τουλάχιστον σε προθεσιακό επίπεδο).   

 
Με δεδοµένο ότι ευρύτερα πλαίσια πολιτικών που υπαινίσσονται την 

εύρεση λύσεων στο επίπεδο υπερ-εθνικών θεσµίσεων3, είθισται να επηρεάζουν 
καθοριστικά τις εθνικές πολιτικές τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού – εκπόνησης 
(planning) όσο και σε επίπεδο εφαρµογής (implementation), εύλογα τίθεται το 
ερώτηµα πώς ανακλούν  αυτές οι γενικές τάσεις στις κατευθυντήριες γραµµές και 
τις οριζόντιες δράσεις των εθνικών πολιτικών και ποιος ο ρόλος των κοινοτικών 
mega-projects που αναλαµβάνουν την «διαµεσολάβηση» µεταξύ Υπερεθνικού και 
Εθνικού. 

                                                                                                                            
διαδικασίες εφαρµογής επιµέρους πολιτικών ώστε αυτές να καταστούν στοχευόµενες και 
αποτελεσµατικές» (ΕΣ∆Α 2002: 35).  
3 ∆εδοµένης και της διευρυνόµενης τάσης στην Ευρώπη για την συγκρότηση µετα-εθνικών 
πολιτικών που χαρακτηρίζονται οπό τον «αυξανόµενο κατακερµατισµό  τόσο στο 
αντικειµενικό όσο και στο υποκειµενικό επίπεδο» (Λάβδας,  2002: 63). Χαρακτηριστική 
είναι η σχέση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και Εθνικών Σχεδίων ∆ράση 
για την Απασχόληση.  
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2. Τα κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα 
 

2.1. Εισαγωγικά για την κατάσταση των πραγµάτων. 
 

Με δεδοµένο το µετασχηµατισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ενεργητική 
πολιτική απασχόλησης, µε βάση και το παράδειγµα της µετα- φορντικής 
οργάνωσης ανθρωπίνων πόρων, η µελέτη µας εστιάζει σε ένα συγκεκριµένο case 
που µε τη σειρά του αφορά στα εκπαιδευτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα τελευταία αποτελούν τους κύριους εκφραστές της εκπαιδευτικής της 
πολιτικής.  

Τα προγράµµατα που θεσπίστηκαν έχουν ως βάση τα άρθρα 126 και 127 
της Συνθήκης του Μάαστριχ. Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci προωθεί και 
υποστηρίζει τη Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα, όπως θα γίνει σαφές στη συνέχεια, έχει ως 
κατευθυντήρια γραµµή την πρόθεση της Κοινότητας να ανταποκριθεί στα νέα 
οικονοµικά, οργανωσιακά και εργασιακά δεδοµένα (στα οποία ήδη έχουµε 
αναφερθεί αναλυτικά) και να δώσει συγκεκριµένη πολιτική απάντηση στο θέµα 
της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Κρίνουµε σκόπιµο λοιπόν να γίνει καταρχήν η παρουσίαση των στόχων, 
των δράσεων και των υπευθύνων φορέων για το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Η 
παρουσίαση των παραπάνω κρίνεται αναγκαία προκειµένου να διαµορφωθεί µια 
σαφής εικόνα για το συγκεκριµένο πρόγραµµα και να προχωρήσουµε στη συνέχεια 
στη µελέτη των επιµέρους προγραµµάτων που ανήκουν στην οµπρέλα του.  

2.2. Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci: Η µετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη 
φάση. Λίγα λόγια για τη διεθνή εµπειρία.  
Κύριος στόχος του προγράµµατος Leonardo είναι η εφαρµογή µιας κοινοτικής 
πολιτικής επαγγελµατικής κατάρτισης που στηρίζει και συµπληρώνει τις ενέργειες 
των κρατών µελών. Η περιγραφή του προγράµµατος θεωρείται αναγκαία 
προκειµένου να εξεταστεί αργότερα κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτού, 
µέσω των προγραµµάτων που θα µελετηθούν στη συνέχεια. 

Με την Απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 θεσπίζεται το 
δεύτερο στάδιο του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
επαγγελµατικής κατάρτισης « Leonardo da Vinci», για τη χρονική περίοδο που 
ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2000 και λήγει το ∆εκέµβριο του 2006.  

Η πρώτη φάση του προγράµµατος για τη χρονική περίοδο 1995-1999 
(απόφαση 94/819/ΕΚ) αποτέλεσε την πρώτη κοινοτική συµβολή στην πολιτική της 
επαγγελµατικής κατάρτισης, ως απόρροια της Συνθήκης του Μάαστριχ.  

Στο πλαίσιο των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 127 της Συνθήκης το 
πρόγραµµα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτοµίας και της 
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ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήµατα και τις πρακτικές της επαγγελµατικής 
κατάρτισης. Ειδικότερα οι στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής: 

 να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόµων, ιδίως των νέων, 
που λαµβάνουν αρχική επαγγελµατική κατάρτιση κάθε επιπέδου. Αυτό µπορεί 
να επιτευχθεί µεταξύ άλλων µέσω της εναλλασσόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης και µαθητείας (recurrent education & training), µε σκοπό την 
προώθηση της ικανότητας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της 
επαγγελµατικής ένταξης και επανένταξης,   

 να βελτιωθεί η ποιότητα και να διευρυνθεί η πρόσβαση στη συνεχή 
επαγγελµατική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής µε σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της 
προσαρµοστικότητας, µε δεδοµένες τις τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές,   

 να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συµβολή της επαγγελµατικής κατάρτισης στη 
διαδικασία της καινοτοµίας µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
του επιχειρηµατικού πνεύµατος και την παροχή νέων δυνατοτήτων 
απασχόλησης. (Απόφαση 1999/382/Ε.Κ 26/4/1999, Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L146/33,11/6/1999, άρθρο 2). 

Σε σύγκριση µε τη στοχοθεσία στην πρώτη φάση του προγράµµατος 
έχουµε να παρατηρήσουµε πως γίνεται λόγος πλέον για την υλοποίηση ενός 
ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου (για την ακρίβεια ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 
Κατάρτισης) - ο οποίος θα ευνοεί την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και θα εξασφαλίζει τη συνέχιση της συνεργασίας µεταξύ των 
παραγόντων της επαγγελµατικής κατάρτισης σε κοινοτικό επίπεδο- και όχι απλά 
για στήριξη και συµπλήρωση των ενεργειών των κρατών µελών για την 
επαγγελµατική κατάρτιση (www.europa.eu.int/scandplus/leg/el/cha/c11025).  

Όπως παρατηρούµε στη δεύτερη φάση του προγράµµατος δίνεται 
ιδιαίτερη έµφαση στην κινητικότητα και ανταλλαγή εκπαιδευοµένων και 
εκπαιδευτών, στην καινοτοµία στην επαγγελµατική κατάρτιση και στη διακρατική 
δικτύωση, µέσω της οποίας αναµένεται να διευκολυνθεί η αµοιβαία ανταλλαγή 
των εµπειριών και καλών πρακτικών. Αυτή η έµφαση δίνεται γιατί κύριος στόχος 
είναι η διάχυση και ο πολλαπλασιασµός των αποτελεσµάτων, σηµείο αδυναµίας 
της πρώτης φάσης εφαρµογής του προγράµµατος. Η µεταφορά καλών πρακτικών 
µε βάση τις εθνικές εµπειρίες κατά την πρώτη φάση ήταν περιορισµένη λόγω του 
ότι τα περισσότερα προγράµµατα δηµιουργήθηκαν σε ιδιαίτερα εθνικά πολιτισµικά 
πλαίσια που καθιστούσαν δύσκολη τη µεταφορά τους σε άλλες συνθήκες και 
περιβάλλοντα. Για αυτό και στη δεύτερη φάση επιδιώκεται να εµπλακούν 
εναργέστερα ορισµένοι παράγοντες στη διακρατική επαγγελµατική κατάρτιση, 
όπως οι κοινωνικοί εταίροι και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.  

Η πρόσβαση στο πρόγραµµα είναι ανοικτή σε όλους τους δηµόσιους και/ ή 
ιδιωτικούς οργανισµούς και ιδρύµατα που ασκούν δραστηριότητες στον τοµέα της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και ιδίως: 

⇒ στα ιδρύµατα, στα κέντρα και τους οργανισµούς επαγγελµατικής κατάρτισης 
όλων των επιπέδων, συµπεριλαµβανοµένων και των πανεπιστηµίων, 
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⇒ σε κέντρα και οργανισµούς έρευνας, 

⇒ σε επιχειρήσεις ιδίως µικροµεσαίες και βιοτεχνίες ή σε φορείς του δηµόσιου ή 
ιδιωτικού τοµέα,  

⇒ σε εµπορικούς οργανισµούς µεταξύ άλλων σε εµπορικά επιµελητήρια, 

⇒ στους κοινωνικούς εταίρους και ευρύτερους κοινωνικούς χώρους, 

⇒ σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισµούς, 

⇒ σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς εθελοντικών δραστηριοτήτων και µη 
κυβερνητικούς οργανισµούς (Απόφαση 1999/382/Ε.Κ 26/4/1999, Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L146/33,11/6/1999, άρθρα 3,4). 

Οι προτάσεις που υποβάλλουν οι υπεύθυνοι των σχεδίων επιλέγονται 
σύµφωνα µε µία από τις ακόλουθες διαδικασίες: 

1. ∆ιαδικασία Α που εφαρµόζεται για δράσεις κινητικότητας. Είναι 
αποκεντρωµένη στο επίπεδο συµµετεχόντων χωρών  

2. ∆ιαδικασία Β που εφαρµόζεται στα πιλοτικά σχέδια (εκτός των θεµατικών 
δράσεων), στις γλωσσικές ικανότητες και στα διακρατικά δίκτυα και 
προβλέπει µια αξιολόγηση σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 

3. ∆ιαδικασία Γ που εφαρµόζεται στο υλικό αναφοράς, στις θεµατικές 
δράσεις , στις κοινές δράσεις και στα σχέδια ευρωπαϊκών οργανισµών (στο 
πλαίσιο όλων των µέτρων) και είναι κεντρική. 

(Απόφαση 1999/382/Ε.Κ 26/4/1999, Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων L146/33,11/6/1999, παράρτηµα 

2.3. Μια συνοπτική αποτύπωση της ελληνικής περίπτωσης: Προγράµµατα 
Leonardo da Vinci που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα 
 

Από τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα από το 1995 έως και το 
2004, µε βάση τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) και 
µετέπειτα του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητικής Πληροφορικής 
(Π.Α.Ε.Π.), συνάγεται ότι ο συνολικός αριθµός αυτών ανέρχεται στα 498. Τα 
περισσότερα από αυτά εστίασαν στις κάτωθι θεµατικές περιοχές: εκπαίδευση, 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, γεωργία, εµπορικές δραστηριότητες, 
τουρισµός, βιοτεχνία. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία των ετών 2000-2003 
(www.ep-katartisi.gr/leonardo) το µεγαλύτερο ποσοστό προγραµµάτων εστιάζει 
στον τοµέα της εκπαίδευσης, µε ποσοστό που φτάνει το 48,74% για τους φοιτητές, 
το 73,71% για τους εκπαιδευτές και το 68,69% για τους νέους εργάτες. Ακολουθεί 
η οµάδα της παροχής υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα νοσοκοµεία, ιδρύµατα, 
κ.τ.λ.  µε σαφώς πολύ µικρότερα ποσοστά. Η ίδια εικόνα σχηµατίζεται, αν 
ανατρέξει κανείς και στα προγράµµατα των άλλων ετών.  
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3. ∆ιερευνώντας την αποτύπωση µιας υπερεθνικής πολιτικής σε ένα εθνικό 
περιβάλλον: Η µεθοδολογική στρατηγική της έρευνας.  

3.1. Τεχνική- Μέθοδος Συλλογής των ∆εδοµένων 
Προκειµένου να διερευνήσουµε τις όψεις της επίδρασης των υπέρ- εθνικών 
projects και τους όρους µετασχηµατισµού τους σε πυλώνες διαρθρωτικών 
πολιτικών, αναζητώντας τις κρίσιµες ερµηνευτικές «συνδέσεις» µεταξύ µίκρο και 
µάκρο –επιπέδου επιλέξαµε το ερευνητικό παράδειγµα της µελέτης περίπτωσης 
(case study). Ο λόγος που επιλέχθηκε η µελέτη περίπτωσης είναι η ανάγκη 
λεπτοµερούς εξέτασης των προγραµµάτων κατάρτισης προκειµένου να 
διαµορφωθεί µια σαφής εικόνα αναφορικά µε την επίτευξη των στόχων αυτών και 
κατά συνέπεια αναφορικά µε το βαθµό επίτευξης των στόχων του προγράµµατος 
Leonardo da Vinci.  

Τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται µε αυτή τη µέθοδο έρευνας 
θεωρούνται «ισχυρά στην πραγµατικότητα», γιατί µέσω αυτής της µεθόδου είναι 
δυνατόν να οδηγηθούµε σε µια ολοκληρωµένη και καλά συγκροτηµένη εικόνα των 
προγραµµάτων που πρόκειται να µελετηθούν. Η ιδιαίτερη δύναµή της έγκειται 
«στην προσοχή που δίνει στη λεπτοµέρεια» κατά τους Cohen και Manion (1997). 
Επιπρόσθετα µέσω της µελέτης περίπτωσης είναι δυνατή η αναγνώριση της 
πολυπλοκότητας και του πλαισίου των καθεστώτων αληθείας. Η µελέτη 
περίπτωσης µπορεί τελικά να εκφράσει ως ένα βαθµό τις ασυµφωνίες ή τις 
συγκρούσεις ανάµεσα στις απόψεις των δρώντων υποκειµένων και των φορέων 
δράσης. Η µελέτη των προγραµµάτων επιβάλλει την ανάδειξη τέτοιων διαφωνιών 
ή συγκρούσεων για την καλύτερη εµβάθυνση σε αυτά. Η µελέτη περίπτωσης 
θεωρείται δικαίως ένα «βήµα προς τη δράση» (Cohen and Manion, 1997: 178) 
γιατί µπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για µια αξιολόγηση, για διόρθωση τυχόν 
αδυναµιών και για αλλαγή του σχεδιασµού και των στόχων των προγραµµάτων 
(Hessler, 1992). 

Είναι γνωστό πως η µελέτη περίπτωσης έχει αρκετές αδυναµίες, όπως 
άλλωστε και κάθε παράδειγµα έρευνας. ∆εν είναι εύκολος µέσω αυτής ο 
προσδιορισµός αιτιωδών σχέσεων, εφόσον δεν µπορούν να ελεγχθούν οι 
εξωτερικές µεταβλητές του υπό εξέταση φαινοµένου- κατάστασης. Όµως στόχος 
της παρούσας εργασίας δεν είναι η διατύπωση προτάσεων αιτίου- αιτιατού, είναι η 
διερεύνηση των αποτελεσµάτων και των συνεπειών των συγκεκριµένων 
προγραµµάτων, και των πολιτικών που υποστασιοποιούνται µέσω αυτών, ώστε να 
διαπιστωθεί αν τελικά αυτά ανταποκρίνονται στους αρχικούς στόχους σχεδιασµού 
και κατ’ επέκταση µε τους γενικότερους στόχους του Leonardo da Vinci. 

Η µελέτη περίπτωσης χρησιµοποιεί ένα ποικιλόµορφο φάσµα τεχνικών, 
που αξιοποιούνται στη συλλογή και ανάλυση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών 
δεδοµένων. Μερικά από τα ερευνητικά εργαλεία είναι η παρατήρηση, συµµετοχική 
και µη συµµετοχική, η συνέντευξη, το ερωτηµατολόγιο, σταθµισµένα τεστ 
επίδοσης ή γνώσεων και µελέτη αρχείων (Cohen και Manion, 1997). Η µέθοδος 
συλλογής των δεδοµένων εξαρτάται φυσικά από τον τύπο της έρευνας που 
διεξάγεται.  
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Για την παρούσα µελέτη επιλέχθηκαν η συνέντευξη και η µελέτη των υπαρχόντων 
αρχείων, αναφορών και ερωτηµατολογίων. Παρατήρηση ήταν αδύνατο να γίνει τη 
στιγµή που το πρόγραµµα είχε ήδη διεξαχθεί. Όσον αφορά στη χρήση 
ερωτηµατολογίου δεν κρίθηκε το καταλληλότερο µέσο συγκέντρωσης δεδοµένων, 
εφόσον στόχος δεν είναι η ποσότητα των δεδοµένων αλλά η ερµηνεία και η εις 
βάθος µελέτη, κάτι που επιτυγχάνεται µε τη συνέντευξη (Bell, 1997). 

Αφού µελετήθηκαν οι στόχοι που τίθενται στις αναφορές, ακολούθησαν 
συνεντεύξεις µε τους project managers, εκπαιδευτές και καταρτιζόµενους 
προκειµένου να διερευνηθούν οι δείκτες που ορίστηκαν στην υπόθεση εργασίας –
τα έµµεσα αποτελέσµατα του προγράµµατος είναι πιο σηµαντικά από τα άµεσα-για 
τις εκροές των προγραµµάτων. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε η εστιασµένη συνέντευξη έναντι άλλων µεθόδων 
επισκόπησης και κυρίως του ερωτηµατολογίου βασίζεται στο ότι διακρίνεται αυτή 
για την ευελιξία της, για την δυνατότητα να καταγράφονται ακόµα και οι 
αυθόρµητες αντιδράσεις του ατόµου. Οι αυθόρµητες αυτές απαντήσεις µπορεί 
κάποιες φορές να είναι περισσότερο πληροφοριακές και λιγότερο κανονιστικές 
από τις απαντήσεις που δίνει το άτοµο ύστερα από ώριµη σκέψη (Bailey, 1987: 
174). Βεβαίως αυτή ακριβώς η συνθήκη θα µπορούσε να διασφαλιστεί και µε τη 
χρήση της αφηγηµατικής συνέντευξης. Ωστόσο µε δεδοµένο το χαρακτήρα της 
έρευνας, ήτοι την εστίαση σε κανονιστικά πλαίσια δράσης, όπως τα projects, 
επελέγη η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη.  

Στόχος ήταν να διερευνηθούν τα προϊόντα, τα αποτελέσµατα και οι 
επιπτώσεις των προγραµµάτων (ένα είδος policy impact analysis). Οι συνεντεύξεις 
είναι µη δοµηµένες γιατί στόχος είναι να διερευνηθούν οι εκροές για τις οποίες οι 
δείκτες που ορίστηκαν επιβάλλουν εµβάθυνση και περιθώριο διευκρινήσεων από 
την πλευρά των ερωτώµενων (Powney & Watts, 1987). Επίσης, είναι εστιασµένες, 
γιατί τα άτοµα από τα οποία λαµβάνεται η συνέντευξη έχουν συµµετάσχει σε µια 
συγκεκριµένη κατάσταση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση στα προγράµµατα 
εκπαιδευτικής κατάρτισης. Μέσα από τις αναφορές έχουν επιλεγεί τα στοιχεία που 
θεωρούνται άξια για περαιτέρω διερεύνηση, έχουν γίνει οι υποθέσεις και µέσω της 
συνέντευξης γίνεται απόπειρα διερεύνησης αυτών. Οι συνεντεύξεις 
επικεντρώθηκαν στις υποκειµενικές εµπειρίες των ατόµων που συµµετείχαν στα 
συγκεκριµένα προγράµµατα. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα τόσο να 
ελεγχθεί η υπόθεση όσο και να έρθουν στην επιφάνεια µη προβλεφθείσες ή 
αναµενόµενες απαντήσεις (Cohen και Manion, 1997). Οι ερωτήσεις ήταν ανοικτές 
ώστε να επιτρέπεται η ευκολότερη έκθεση των απόψεων των ερωτώµενων, να 
ενθαρρύνεται η συνεργασία και να καθίσταται δυνατή µια πιο σωστή εκτίµηση 
αυτού που πιστεύει ο ερωτώµενος. Οι ανοικτές ερωτήσεις επίσης έχουν πολλές 
φορές ως αποτέλεσµα µη αναµενόµενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις, οι οποίες 
µπορεί να υποδείξουν σχέσεις ή υποθέσεις που δεν έχουν εξεταστεί. 

Κατά τη µη δοµηµένη συνέντευξη ο συνεντευκτής µπορεί να είναι 
µεροληπτικός και να ερµηνεύει τις απαντήσεις κατά τρόπο που του ταιριάζει ή να 
διατυπώνει τις ερωτήσεις µε συγκεκριµένο κατευθυντικό ύφος ή ακόµα και να 
κάνει λάθη κατά την καταγραφή των απαντήσεων. Εποµένως ελλοχεύει ο κίνδυνος 
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να είναι µειωµένη η αξιοπιστία της συνέντευξης. Επίσης πρόβληµα στην 
αξιοπιστία ενδέχεται να προκαλέσει ο ερωτώµενος που µπορεί να αισθάνεται 
άβολα και να έχει την τάση να αποφύγει ερωτήσεις ή να θέλει να ευχαριστήσει το 
συνεντευκτή ή να µιλά για να προβληθεί ή να διστάζει ή τέλος να νοιώθει 
ενοχληµένος (Bailey, 1987: 175-176). Όσον αφορά το θέµα της εγκυρότητας της 
συνέντευξης παρόλο που θεωρείται εγκυρότερη από το ερωτηµατολόγιο υπάρχουν 
αρκετά προβλήµατα. Ένα από τα πιο βασικά είναι η ειλικρίνεια των απαντήσεων. 
Μπορεί να διαπιστώνουµε τον αυθορµητισµό κάποιων αλλά για κάποιους άλλους 
η παρουσία του συνεντευκτή τους ενδέχεται να οδηγεί σε άµυνα και υποκρισία. 

Προκειµένου να αποφευχθούν αυτοί οι παράγοντες που αποτελούν 
µειονεκτήµατα για τη συνέντευξη και απειλούν την αξιοπιστία και την εγκυρότητά 
της έγινε προσπάθεια να διατυπώνονται οι ερωτήσεις µε απλό τρόπο και να 
επαναλαµβάνονται, όπου κρινόταν απαραίτητο. Έγινε καταγραφή των απαντήσεων 
των ερωτώµενων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόµενο να παραλειφθούν πληροφορίες ή να ξεχαστούν κάποιες άλλες. Το ύφος 
διατύπωσης των ερωτήσεων ήταν εντελώς ουδέτερο, ώστε να µην επηρεαστούν 
προς µια συγκεκριµένη απάντηση οι ερωτώµενοι. Επίσης το περιβάλλον 
συζήτησης ήταν φιλικό και άνετο, ώστε οι ερωτώµενοι να µην νιώθουν άβολα και 
τους δόθηκε αρκετός χρόνος για να σκεφτούν και να απαντήσουν. Ακόµα, 
προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή εγκυρότητα και αξιοπιστία στις 
συνεντεύξεις έγινε προσπάθεια να διατυπωθούν οι ερωτήσεις προσεκτικά, ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόµενο ενόχλησης του ερωτώµενου και η κατευθυνόµενη 
απάντηση. Επίσης οι λέξεις είναι απλές και σαφείς και ανταποκρίνονται στο 
επίπεδο των ερωτώµενων, οι ερωτήσεις για ευαίσθητα θέµατα έγιναν στο τέλος και 
οι ερωτώµενοι ένιωθαν όσο το δυνατόν πιο άνετα κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης. Επιπρόσθετα, κερδίθηκε εξαρχής η εµπιστοσύνη τους µε τη 
διαβεβαίωση ότι σε καµία περίπτωση δε θα εκτεθούν και ότι θα διασφαλιστεί η 
ανωνυµία τους. Τέλος, κεντρίστηκε το ενδιαφέρον τους για το θέµα κάνοντας στην 
αρχή µια γενική συζήτηση και η εµπλοκή τους στη συζήτηση έγινε µε φυσικό 
τρόπο. Προφανώς υπήρξε διαφοροποίηση τόσο του περιεχοµένου όσο και του της 
διάρθρωσης των συνεντεύξεων, ανάλογα µε την κατηγορία των 
συνεντευξιαζόµενων.  

Σκόπιµο είναι να εστιάσουµε επίσης στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους 
συνεντευξιαζόµενους για να διερευνηθούν οι δείκτες που ορίστηκαν στην υπόθεση 
εργασίας. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους ερωτώµενους project managers και 
εκπαιδευτές καθώς και στο τεχνικό προσωπικό, προκειµένου να διερευνηθεί κάθε 
δείκτης για τα προγράµµατα Telefos και Daring ήταν οι παρακάτω: 

1 γνωστικό επίπεδο(στόχοι και µαθησιακά αποτελέσµατα): α. τι προβλεπόταν να 
µάθουν µέσω του προγράµµατος οι καταρτιζόµενοι; β. τι έµαθαν µε το πέρας 
της κατάρτισης;  
2 επαγγελµατικό επίπεδο: α. γνωρίζετε αν κάποιοι και πόσοι από τους 
καταρτιζόµενους αναζήτησαν εργασία µε το τέλος της κατάρτισης; β. βρήκαν 
κάποιοι από αυτούς συναφή µε το αντικείµενο αυτό (τηλεργασία) εργασία; γ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ε κ π α ί δ ε υ σ η  &  Ε π ι σ τ ή µ η  2:  131 -146  (2005)  
 

139 

τι προοπτικές έχει η ανάπτυξη της τηλεργασίας στην Ελλάδα και ποιοι λόγοι 
εµποδίζουν και προωθούν ανάλογα αυτή την ανάπτυξη; 
3 οικονοµικό επίπεδο: α. τα κίνητρα παρακολούθησης του προγράµµατος κατά 
τη γνώµη σας ήταν µόνο γνωστικά; β. αν όχι η επιδότηση µπορεί να θεωρηθεί 
κίνητρο για την κατάρτιση; 
4. επίπεδο ευελιξίας: α. µε την κατάρτιση που δόθηκε στους εκπαιδευόµενους 
θεωρείτε πως είναι ικανοί να αναζητήσουν εργασία µε ξένους εργοδότες και να 
προσαρµοστούν σε νέες εργασιακές συνθήκες; 
5. κοινωνικό επίπεδο: α. ποια τα οφέλη (πέραν των γνωστικών) για τους 
καταρτιζόµενους; 
6. συναισθηµατικό επίπεδο: α. ποια η εµπειρία και η γνώµη σας για τη στάση 
των καταρτιζοµένων µε το πέρας του προγράµµατος και των προσδοκιών τους 
(εδώ εννοούµε τι συναισθήµατα- αισιοδοξία, απαισιοδοξία, προσδοκία- έχουν) 
για βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους στο µέλλον; 
7. πρακτικό επίπεδο: α. γνωρίζετε αν κάποιοι από τους καταρτιζόµενους 
αγόρασαν Η..Υ ; β. γνωρίζετε αν τον χρησιµοποιούν στην εργασία τους όσοι 
εργάζονται; 
 
Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους καταρτιζόµενους για τα ίδια προγράµµατα 

ήταν οι ακόλουθες: 

1. γνωστικό επίπεδο:α. τι γνώσεις προβλεπόταν να αποκτήσετε µέσω αυτού του 
προγράµµατος κατάρτισης; β. τι γνώσεις εσείς προσωπικά αποκτήσατε και σε 
τι βαθµό; 
2. επαγγελµατικό επίπεδο: α. αναζητήσατε εργασία µε το πέρας της κατάρτισης; 
β. αν ναι, βρήκατε εργασία συναφή µε τη νέα αυτή µορφή εργασίας- 
τηλεργασία- για την οποία εκπαιδευτήκατε; γ. τι γνώµη έχετε για την 
τηλεργασία στην Ελλάδα; 
3 οικονοµικό επίπεδο: α. η επιδότηση αποτέλεσε κίνητρο για την 
παρακολούθηση του συγκεκριµένου προγράµµατος; β. αν αυτή έλειπε θα το 
παρακολουθούσατε; 
4. επίπεδο ευελιξίας: Θεωρείται τον εαυτό σας ικανό να συνεργαστεί µέσω της 
τηλεργασίας µε ξένους εργοδότες; β. Μπορείτε πλέον να προσαρµόζεστε πιο 
εύκολα σε νέες συνθήκες εργασίας; γ. Γνωρίζετε κάποια ξένη γλώσσα; 
5. κοινωνικό επίπεδο: α. τι αποκοµίσατε πέρα από τις γνώσεις από αυτό το 
πρόγραµµα; β. αν δηµιουργήσατε σχέσεις µε τι άτοµα ήταν αυτές και τις 
διατηρήσατε και µε το τέλος του προγράµµατος;  
6. συναισθηµατικό επίπεδο: α. η κατάρτιση που λάβατε σας γέννησε αισθήµατα 
αισιόδοξα για την αναζήτηση εργασίας στο µέλλον; β. διάκειστε θετικά σε 
αυτό το πρόγραµµα; θα συµµετείχατε σε ανάλογο πρόγραµµα κατάρτισης και 
για ποιους λόγους; γ. Τι συναισθήµατα σας γεννήθηκαν µε την έναρξη του 
προγράµµατος, ήταν τα ίδια µε τα συναισθήµατα που είχατε µε το τέλος της 
κατάρτισης; 
7.σε πρακτικό επίπεδο: α. .έχετε Η.Υ; β. χρησιµοποιείτε αυτόν στην εργασία 
σας; γ. είστε χρήστες του internet; 
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3.2. ∆είγµα- Πληθυσµός 
Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 14 άτοµα, που συµµετείχαν στα 
προγράµµατα Telefos και Daring. Συγκεκριµένα για τα προγράµµατα Telefos και 
Daring δύο συνεντεύξεις προέρχονται: 1 από τον project manager, 8 από 
εκπαιδευτές, 1 από ένα µέλος του τεχνικού προσωπικού τεχνικό υποστηριχτή των 
προγραµµάτων και οι υπόλοιπες 4 από καταρτιζόµενους, οι οποίοι βέβαια 
συµµετείχαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα (δύο από αυτούς ήταν γυναίκες και δύο 
άντρες). 

Η επιλογή των ατόµων αυτών έγινε µε συστηµατική τυχαία 
δειγµατοληψία. Επιλέχθηκε το 1/3 από τον κατάλογο των καταρτιζοµένων, δηλαδή 
τέσσερα άτοµα, και η επιλογή ξεκίνησε από το πρώτο άτοµο του καταλόγου. 
΄Όσον αφορά τον τεχνικό υποστηριχτή και τους project managers επιλέχθηκαν 
όλοι, εφόσον ήταν τα µόνο άτοµα που είχαν αυτές τις θέσεις. Από τους 
εκπαιδευτές επιλέχθηκε και πάλι το 1/3, από τους 23 συνολικά πάλι µε 
συστηµατική τυχαία δειγµατοληψία ξεκινώντας από τον πρώτο. Επιλέχθηκαν 
δηλαδή και ερωτήθηκαν 8 άτοµα. Ο λόγος που έγιναν συνεντεύξεις και µε 
εκπαιδευτές, σχετίζεται µε την διακοινωθείσα στόχευση να διερευνηθεί η γνώµη 
τους σχετικά µε τις επιπτώσεις του προγράµµατος στους καταρτιζόµενους. Οι 
συνέπειες και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος κύρια αφορούν στους 
καταρτιζόµενους, αλλά η γνώµη των εκπαιδευτών δίνει τη δυνατότητα να γίνει 
σύγκριση της δικής τους οπτικής για το πρόγραµµα και τους καταρτιζόµενους µε 
αυτή των ίδιων των καταρτιζοµένων. 

3.3. Ανάλυση των ∆εδοµένων 
Οι απαντήσεις εντάχθηκαν σε κατηγορίες σύµφωνα µε τους δείκτες που ορίστηκαν 
στην υπόθεση εργασίας4. Κάθε κατηγορία χωρίζεται σε δύο µέρη, στις απαντήσεις 
που έδωσαν οι project managers και οι εκπαιδευτές και στην άλλη οι 
εκπαιδευόµενοι. Αυτό έγινε, ώστε να µπορεί να ακολουθήσει µια σύγκριση στην 
ανάλυση των αποτελεσµάτων των απόψεων των δύο πλευρών για τις εκροές των 
προγραµµάτων και για το ποιες από αυτές- προϊόντα, αποτελέσµατα, επιπτώσεις- 
θεωρούν πιο εµφανείς και σηµαντικές. 

Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένοι δείκτες ήταν ότι ενδιέφερε να 
διαφανούν οι άµεσες και οι έµµεσες συνέπειες των προγραµµάτων. Αν έµαθαν ή 
όχι και τι έµαθαν, αν βρήκαν εργασία ή όχι, αν ωφέλησε τους καταρτιζόµενους σε 
άλλους τοµείς από αυτούς που αρχικά είχαν προβλεφθεί, στο συναισθηµατικό, 
στον κοινωνικό ή στον πρακτικό τοµέα. 

Όσον αφορά στο πρόγραµµα Telefos αναπτύχθηκε όντως το 
πολυγλωσσικό εξ αποστάσεως εργαλείο εκπαίδευσης για την κατάρτιση ατόµων σε 
θέµατα που αφορούν στην τηλεργασία, µέσω του internet. Το ερώτηµα που τίθεται 
όµως είναι κατά πόσο αυτό το εργαλείο αποτελεί τελικά εχέγγυο για κάποιον που 
επιθυµεί να ασχοληθεί µε τον τοµέα της τηλεργασίας. Από ότι διαπιστώνεται από 
τις συνεντεύξεις του Daring οι εκπαιδευόµενοι µπορεί ναι µεν να γνωρίζουν τα 

                                                 
4 Γνωστικοί, επαγγελµατικοί, οικονοµικοί, ευελιξίας, συναισθηµατικοί, πρακτικοί. 
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απαραίτητα για την τηλεργασία σε θεωρητικό επίπεδο, όµως σε πρακτικό επίπεδο 
δεν έχουν χρησιµοποιήσει τις γνώσεις τους. Όπως σηµειώθηκε στην ανάλυση που 
προηγήθηκε, τελικά εργασία βρήκε µόνο ένα άτοµο όχι όµως στον τοµέα της 
τηλεργασίας για την οποία καταρτίστηκε. Επίσης φάνηκε πως τα άτοµα δε 
γνώριζαν τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ούτε ξένες γλώσσες, βασικές 
προϋποθέσεις για την εύρεση εργασίας µε αυτήν τη µορφή. Σε γνωστικό, 
επαγγελµατικό, οικονοµικό επίπεδο τα αποτελέσµατα δεν ήταν τελικά πολύ 
σηµαντικά. Αντίθετα ήταν πολύ εµφανείς οι επιπτώσεις, τα έµµεσα αποτελέσµατα 
σε επίπεδο κοινωνικό, συναισθηµατικό και πρακτικό, όπως φάνηκε από τις 
απαντήσεις των καταρτιζόµενων. Το πρόγραµµα στάθηκε αφορµή να µάθουν 
βασικό χειρισµό του Η/Υ, να αποκτήσουν εφόδια για την αναζήτηση εργασίας στο 
µέλλον, να ενδιαφερθούν να µάθουν µια ξένη γλώσσα και να αγοράσουν Η/Υ. 
Επίσης, έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις και να τονωθεί σε 
κάποιο βαθµό η αυτοπεποίθησή τους για εύρεση εργασίας στο µέλλον. Τα 
παραπάνω θεωρούµε πως είναι πολύ σηµαντικά και ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα αν 
ληφθεί υπόψη πως πρόκειται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στα οποία δε δίνονται 
συχνά τέτοιες ευκαιρίες κατάρτισης (βλ. και Παπαδάκης, Λιάσκος & Taha 2002: 
380- 391).  

Η εικόνα που σχηµατίζουµε όσον αφορά στις επιδιώξεις της ευρωπαϊκής 
εκπαιδευτικής πολιτικής και της επίτευξής τους µέσω αυτών των δύο 
συγκεκριµένων προγραµµάτων είναι η ακόλουθη: Τα προγράµµατα δεν πέτυχαν 
στην απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά την ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση του εργατικού δυναµικού. Οι 
καταρτιζόµενοι (του Telefos/ Daring) δεν µπόρεσαν να βρουν εργασία ούτε καν 
µέσα στη χώρα τους. Επίσης δεν επιτεύχθηκε ούτε ο στόχος για διερεύνηση της 
βάσης του στελεχιακού και εργατικού δυναµικού µε την ένταξη σε αυτό 
πληθυσµιακών κατηγοριών που παρέµειναν εκτός του οικονοµικού ενεργού 
πληθυσµού ούτε κατά συνέπεια και αυτός της προώθησης της κοινωνικής συνοχής 
µε εξασφάλιση απασχόλησης και καταπολέµηση της ανεργίας, της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισµού. Εποµένως, τα δύο προγράµµατα δεν µπόρεσαν 
τελικά να υλοποιήσουν βασικές επιδιώξεις της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Όµως, επειδή ακριβώς πρόκειται για µελέτη περίπτωσης, δεν µπορούµε 
να βγάλουµε συµπεράσµατα και για τα άλλα προγράµµατα, αλλά οφείλουµε να 
είµαστε επιφυλακτικοί και να µην προβαίνουµε σε γενικεύσεις. Σαφώς ωστόσο 
ανακύπτει µια ερµηνευτικά ενδιαφέρουσα αναντιστοιχία στοχεύσεων και 
αποτελεσµάτων.  

Μέσω της συγκεκριµένης µελέτης περίπτωσης στάθηκε δυνατό να 
αναδειχθούν οι αποκλίσεις ή και οι διαφωνίες µεταξύ των υποκειµένων της 
έρευνας και εµπλεκόµενων στο πρόγραµµα. Όσον αφορά στα προγράµµατα 
Telefos και Daring σηµειώνουµε πως η κυριότερη διαφωνία εντοπίζεται στο ότι 
τελικά οι καταρτιζόµενοι υποστηρίζουν πως δεν έµαθαν ούτε βρήκαν εργασία. 
Μάλιστα ένας υποστήριξε πως τα προγράµµατα κατάρτισης δεν προσφέρουν 
τίποτε άλλο πέρα από «ένα χάπι για την ανεργία». Εκδήλωσε δηλαδή µε αυτό τον 
τρόπο την αντίθεσή του µε τη φιλοσοφία γενικά των προγραµµάτων αυτών, 
υπαινισσόµενος µια µάλλον εµβαλωµατική- επιφατική λειτουργία. 
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Τίθεται βεβαίως ένα ευρύτερο ερώτηµα: το αν ικανοποιήθηκαν τελικά οι στόχοι 
του προγράµµατος Leonardo da Vinci το οποίο επιχορήγησε και στήριξε αυτά τα 
προγράµµατα. Στην εξεταζόµενη περίπτωση φαίνεται ότι ικανοποιήθηκαν εν µέρει, 
ενώ πιο σηµαντικά είναι τα έµµεσα αποτελέσµατα που προκύπτουν. Ένας από τους 
στόχους του Leonardo, είναι η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στην 
περίπτωσή µας βελτίωση παρατηρείται εφόσον στο πρώτο πρόγραµµα οι 
καταρτιζόµενοι έµαθαν ουσιώδη χειρισµό του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
απέκτησαν θεωρητικές γνώσεις για την τηλεργασία. Όµως, αυτά τα αποτελέσµατα 
προσδοκεί και αναµένει αυτός ο οριζόντιος στόχος ενός µείζονος ευρωπαϊκού 
προγράµµατος; Όσο για το δεύτερο στόχο της βελτίωσης της ποιότητας και της 
πρόσβασης στη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση είναι ενδιαφέρον και αξιόλογο 
ότι δόθηκε αυτή η δυνατότητα σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Φαίνεται ότι τα προγράµµατα ως καινοτοµικές παρεµβάσεις επιχειρούν 
πράγµατι να συµβάλλουν στις τρέχουσες οικονοµικές και εργασιακές απαιτήσεις, 
διεκδικώντας έναν ενσωµατωτικό ρόλο εν είδει inclusive strategy. Όµως πριν την 
οποιαδήποτε εφαρµογή αυτών πιστεύουµε πως έπρεπε να ληφθούν καλύτερα 
υπόψη διάφορα θέµατα όπως αυτά που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε την κατοχή ξένης γλώσσας και την κατοχή και 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η τηλεργασία είναι ένας νέος χώρος, 
ενδιαφέρον και υποσχόµενος πολλά, που όµως για να εδραιωθεί και να αποκτήσει 
την δέουσα θέση στον ευρύτερο εργασιακό χώρο και την απαραίτητη εµπιστοσύνη 
των δρώντων υποκειµένων, είναι απαραίτητο να διασφαλισθούν οι κρίσιµες 
συνθήκες και υποδοµές. 

Τελικά η συµβολή των κοινοτικών προγραµµάτων στο ζήτηµα της 
τηλεργασίας είναι αξιοσηµείωτη. Συµβάλλουν στην ενηµέρωση µέσω του internet, 
στην πληροφόρηση για την τηλεργασία, όπου µέχρι πρόσφατα υπήρχε παντελής 
άγνοια και δίνουν δυνατότητες αναζήτησης τηλεργασίας στο τηλεκέντρο. Ωστόσο 
τα ελλείµατα και οι αστοχίες στις οποίες ήδη αναφερθήκαµε καταδεικνύουν τα 
όρια της καινοτοµικής δράσης, που προωθείται µέσω υπερεθνικών πολιτικών σε 
διαφοροποιηµένα εθνικά εργασιακά περιβάλλοντα.   

 

4. Η κατάρτιση µεταξύ υπερεθνικότητας και εξατοµίκευσης; Επιλογικά 
σχόλια σε µια διακυβεύσιµη σχέση. 

  

Αν συναινέσουµε µε τη διευρυµένη υπόθεση εργασίας αναφορικά µε την 
ιδιάζουσα ηγεµονία, την οποία εγκαθιδρύουν οι οικονοµικές αξίες, δεν µπορεί 
παρά να δεχτούµε ότι η ένθεση ιδεολογηµάτων όπως αυτό του «ατοµικού 
εκσυγχρονισµού» στην «καρδιά» των κρατικών πολιτικών νοµιµοποιεί την προ-
οπτική της «αγοράς». Στην πραργµατικότητα, υποστασιοποιείται µια ηγεµονία, η 
οποία δείχνει να λειτουργεί ως αξιόπιστη απειλή στις αξίες ιδεολογικου-πολιτικού 
τύπου και να επικουρείται από την πρόταξη αναγκών που συνυφαίνονται µε την 
αµιγώς ατοµική ικανοποίηση και την ατοµικότητα (βλ. Πιζάνιας κ. ά., 1997: 20- 
21). Η κουλτούρα της υπερπολιτικοποίησης των προηγούµενων δεκαετιών 
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αµφισβητείται εµπράγµατα από το συλλογικό αξιακό vademecum των πολιτών 
(Παπαδάκης, 2003: 146). Καθώς οι κοινωνικοί αγώνες δίνουν τη θέση τους στα 
εγχειρήµατα ατοµικού εκσυγχρονισµού (Τσουκαλάς, 1998: 201- 205), οι  
στρατηγικές εκσυγχρονισµού της, εν εξελίξει, βιοτικής τροχιάς δίνουν τον τόνο σε 
µια, συγκειµενικά εδραιωµένη, ηγεµονεύουσα εξατοµίκευση. Μια εξατοµίκευση η 
οποία δεν µπορεί να θεωρηθεί ασύνδετη µε το φετιχισµό της τεχνικής και 
οικονοµικής ανάπτυξης ως καθολικής προόδου, που µε τη σειρά του οδηγεί στη 
συρρίκνωση της δυνατότητας της πολιτικής «να θέτει υπό τον θεσµικό και αξιακό 
της έλεγχο το µέλλον και τις σηµασίες» της κοινωνικής αλληλεγγύης (βλ. 
Τσουκαλάς, 1998: 203). Υπάρχουν άλλωστε ισχυρές αξίες- υποκατάστατα, όπως η 
«αξία της ευελιξίας» και η συνακόλουθη  «αξία» της προσαρµοστικότητας (ότι 
δηλαδή συγκροτεί το µετα-βιοµηχανικό ratio communis utilitatis, ειδικά στις 
κρατικές πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης/ βλ. Papadakis, 
1998: 41- 54). 

Είναι γεγονός ότι mega-projects όπως το Leonardo επιχειρούν µια ιδιότυπη 
«συµφιλίωση» αξιών, προσπαθώντας να συνδυάσουν την ελαστικότητα και 
ευελιξία που προωθεί η Νέα Οικονοµία µε την ανάγκη προώθησης της ισότητας 
ευκαιριών και γενίκευσης της πρόσβασης σε κάποιες µορφές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, που επαγγέλονται υπερεθνικές πολιτικές όπως η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την Απασχόληση (Παπαδάκης, 2004: 3- 4). Ωστόσο 
χαρακτηριστικό τέτοιων προγραµµάτων δεν παύει να αποτελεί η κατανοµή 
στοχεύσεων και πόρων, στη βάση «(προ)αναµενόµενων αποτελεσµάτων»5 
(Παπαδάκης, 2004: 2- 3).   

Αναφορικά µε τα Υπο-προγράµµατα της οµπρέλας Leonardo, τα οποία 
µελετήσαµε στην παρούσα έρευνα, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι και η ελληνική 
εκδοχή εφαρµογής τους καταρχήν εµφανίζει τα µείζονα χαρακτηριστικά, που 
διακρίνουν γενικά τέτοια προγράµµατα κατάρτισης. Πιο συγκεκριµένα τόσο στο 
Telefos όσο και στο Daring είναι εµφανής η τάση για οµαδοποίηση των γνωστικών 
αντικειµένων και για διάρθρωση των προγραµµάτων κατάρτισης σε ενότητες 
(modularization of training curricula), στην κατεύθυνση της διασφάλισης 
συνέχειας και σύνδεσης των διαφορετικών τρόπων µάθησης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων, αλλά και για «υιοθέτηση µιας ενιαίας µεθοδολογίας προσδιορισµού, 
οµαδοποίησης και κλιµάκωσης των γνωστικών αντικειµένων (σ.σ. των 
προγραµµάτων κατάρτισης)» (Ε.Ι.Ε. & ΕΚΕΠΙΣ, 2001: 74). Επίσης έχει ήδη 
καταστεί σαφές από τα προηγούµενα κεφάλαια ότι και στην ελληνική εκδοχή του 
Leonardo επιχειρείται µέσω των στοχευµένων προγραµµάτων- δράσεων η 
εξειδίκευση των πολιτικών κατάρτισης ανάλογα µε τις οµάδες στις οποίες 
απευθύνονται (targeting), η σύγκληση των διαφορετικών συστηµάτων κατάρτισης  
και ένταξης στην απασχόληση (βλ. CEDEFOP, 1998: 11), αλλά και η εµπλοκή µια 

                                                 
5 Σε αυτό άλλωστε οφείλεται και τµήµα της κριτικής στάσης απέναντι στις πολιτικές 
κατάρτισης, αλλά και  διαβίου µάθησης, κι ειδικά στην ηγεµονία µιας οικονοµίστικης 
λογικής, την οποία υιοθετούν αρκετοί ερευνητές διεθνώς (Coffield, 1999: 479- 499, 
Edwards, 1996: 14- 28 & Murphy, 2004). 
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κάποιας µορφής συµβουλευτικής και εξατοµικευµένης παρέµβασης στη διαδικασία 
κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών οµάδων, (βλ. και ΟΑΕ∆, 2001: 30), όπως τα ΑµΕΑ 
στην περίπτωσή µας.  

Ωστόσο χαρακτηριστικό σηµείο της κριτικής που συχνά ασκείται σε τέτοια 
προγράµµατα είναι, όπως επισηµαίνει και ο Ant (2001: 31), ότι παρά τα 
αξιοσηµείωτα χρηµατικά ποσά που δαπανώνται, παραµένει ασαφές τι αντίκτυπο 
έχουν στις εθνικές πολιτικές και συστήµατα κατάρτισης αλλά και στην ίδια την 
πραγµατικότητα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Άλλωστε η σύζευξη 
µεταξύ της ανάπτυξης των δηµόσιων πολιτικών και της πραγµατικής τους 
εφαρµογής αποτελεί πάντα ένα αµφιλεγόµενο διακύβευµα (βλ.αναλυτικότερα 
Murphy, 2004).   

Τέτοιες αντιφάσεις αλλά και αναντιστοιχίες διαπιστώθηκαν, και µάλιστα 
σε αξιοσηµείωτη έκταση, σε ότι αφορά την εφαρµογή δράσεων του Leonardo σε 
συγκεκριµένα target-groups στην Ελλάδα, όπως ήδη έχει αναλυθεί στα 
προηγηθέντα κεφάλαια. Ενδεικτικά αναφέρουµε την αδυναµία σύζευξης 
κατάρτισης και απασχόλησης στην περίπτωση των εξεταζόµενων προγραµµάτων. 
Παρά την ποιότητα των προγραµµάτων κατάρτισης που εξετάστηκαν, το γεγονός 
ότι δεν έλαβαν υπόψη συγκεκριµένα δεδοµένα του εθνικού περιβάλλοντος και δη 
τα δοµικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της (όπως π.χ. ότι 
η τηλε-εργασία είναι σε εµβρυακό στάδιο στην Ελλάδα) οδήγησε στο φαινόµενο, 
οι καταρτιζόµενοι παρά την εξαιρετικής ποιότητας κατάρτιση την οποία φαίνεται 
να έλαβαν να µην βρουν αντίστοιχη εργασία στη συντριπτική τους πλειοψηφία.  

Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να θυµηθούµε ότι τα Ευρωπαϊκά κράτη 
αποβλέπουν και προωθούν στην υπερ-εθνικότητα (supranationality) και τη 
σύγκλιση ως την πιο βιώσιµη επιλογή, µια κίνηση που αποτελούσε συνολική 
αλλαγή του τρόπου πολιτικής σκέψης (Holman & Van der Pijl, 1996: 58). Η 
κίνηση προς την υπερ-εθνικότητα από τα κράτη µέλη οφείλεται σε µια ολοένα 
αυξανόµενη διεθνοποιηµένη σχέση µεταξύ κράτους και κεφαλαίου (βλ. και 
Murphy, 2004) Ωστόσο η ίδια η σχέση υπερεθνικότητας στις πολιτικές κατάρτισης 
και ατοµικών τροχιάς διαµεσολαβείται αναπόφευκτα από τα δεδοµένα του εθνικού 
περιβάλλοντος. Και πρόκειται για µια διαµεσολάβηση, ενίοτε ασθενή, που συχνά 
παράγει τις δικές τις αντιφάσεις και αντινοµίες. Οι τελευταίες µε τη σειρά τους 
φαίνεται να θέτουν τα δικά τους όρια στον επαγγελόµενο µετασχηµατισµό των 
υπερεθνικών πολιτικών, µέσω mega-projects όπως το εξεταζόµενο,  σε εθνικές 
διαρθρωτικές πολιτικές. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν φαίνεται ότι η σχέση 
καλών προθέσεων και (πολιτικού) παραδείσου παραµένει εντελώς διακυβεύσιµη.   
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