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Τα Κένηπα Για Βίος Μάθηζηρ ζηο νέο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηςξη 

Ανθπώπινος Γςναμικού, Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη, 2014 – 2020» 

 

Η έλλνηα ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ιδξύκαηνο  

Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.) θαη ηα Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) 

εθπξνζσπνύλ κε ηνλ πην αληηπξνζσπεπηηθό ηξόπν ηνπο ζηόρνπο ηνπ Ιδξύκαηνο.  

Τα Κ.Γ.Β.Μ. ζηνρεύνπλ ζηελ θάιπςε αλαγθώλ, όπσο απηέο δηαηππώλνληαη από ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, σο “δεξιόηηηερ κλειδιά”, πνπ θάζε Δπξσπαίνο Πνιίηεο πξέπεη λα θαηέρεη, ώζηε λα 

παξέρεηαη  δηα βίνπ κάζεζε ζε όινπο ηνπο ελήιηθεο πνιίηεο. 

Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνύλ Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζε όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Διιάδαο. Σηα 

πεπιζζόηεπα από 100 ππογπάμμαηα ησλ Κ.Γ.Β.Μ. έρνπλ εθπαηδεπηεί κέρξη ζήκεξα 194.623 

πνιίηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 74% είλαη γπλαίθεο. Σε ό,ηη αθνξά ηηο ειηθίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ην 

7,5% είλαη 15-24 εηώλ, ε κεγάιε πιεηνςεθία πνπ θηάλεη ην 72% είλαη 25-54 εηώλ, ελώ ζεκαληηθή 

είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 55 εηώλ, ζε πνζνζηό 20.6%. Σηα 12.349 ηκήκαηα πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέρξη ζήκεξα ζε όιε ηε ρώξα, νη απαζρνινύκελνη (επηζηεκνληθά ζηειέρε, 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, ππεύζπλνη εθπαίδεπζεο, θιπ) πξνζεγγίδνπλ ηηο 6.500. Τν ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ θαη ζηελ 

πιεξνθνξηθή.  

Η δηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο πηζηεύεη ζηα νθέιε ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο θαη εξγάδεηαη γηα ηελ εκπέδσζή ηεο. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη γηα ην κοινωνικό αποηύπωμα, 

όισλ ησλ έξγσλ ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, όρη κόλν ησλ Κ.Γ.Β.Μ., αιιά θαη ησλ άιισλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., όπσο ηα Σρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο, νη Σρνιέο Γνλέσλ θαη ην 

πξόγξακκα “Οδπζζέαο”. 

Η επόμενη μέπα γηα ηα Κ.Γ.Β.Μ. έξρεηαη κε ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αλάπηπμε 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» πνπ απνηειεί έλα από ηα πέληε 

Τνκεαθά/ Δζληθά Δπηρεηξεζηαθά Ππογπάμμαηα ηηρ Ππογπαμμαηικήρ Πεπιόδος 2014-2020, κε 

ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Τακείνπ θαη ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 

Απαζρόιεζε ησλ Νέσλ. 



Ο ζρεδηαζκόο, ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ε πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ εθπαίδεπζεο, απαζρόιεζεο, 

θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλεξγεηώλ θαη 

ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ηνπο, θαζώο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, 

ππνζηεξίδνληαο ην ζπλνιηθό όξακα ηεο ρώξαο γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Πξόζζεηνη ζηόρνη γηα ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ είλαη η 

αύξηζη ηηρ ζςμμεηοσήρ ηνπ πιεζπζκνύ, ηδίσο ησλ αηόκσλ πνπ πξνέξρνληαη από επάισηεο 

θνηλσληθά νκάδεο ή κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπο, ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθό θαη πνιηηηζκηθό γίγλεζζαη θαη ηε 

δεκόζηα δσή, θαζώο ε βεληίωζη ηηρ ιζόηιμηρ ππόζβαζηρ ζηε δηά βίνπ κάζεζε γηα όιεο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο ζην πιαίζην ηππηθώλ, άηππσλ θαη κε ηππηθώλ δνκώλ,  ε αλαβάζκηζε ησλ 

γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ε πξνώζεζε επέιηθησλ 

δπλαηνηήησλ κάζεζεο. 

Τν Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο έρεη πξνρσξήζεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα θαη αλακέλεη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ Νένπ 

ΔΣΠΑ 2014-2020, ώζηε άκεζα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο, ηηο αξκόδηεο Γεληθέο 

θαη Δηδηθέο Γξακκαηείεο θαη ηηο Δηδηθέο Υπεξεζίεο Γηαρείξηζεο (ΔΥΓ), λα κπνξνύλε ηα 

πξνγξάκκαηα λα πεξάζνπλ ζην λέν ζηάδην πινπνίεζεο.  

Τν πην ελζαξξπληηθό ζηνηρείν όισλ είλαη όηη κε ζπζηεκαηηθέο θηλήζεηο κέζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη 

ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα, παξαηεξείηαη εδξαίσζε ηεο ιεγόκελεο "θνπιηνύξαο δηα βίνπ 

κάζεζεο" θαη ζηελ Διιάδα.  

Τν Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ζα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απμαλόκελεο αλάγθεο αιιά θαη ην θαηαγεγξακκέλν ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ. 

 

 


