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Με αφορμή το κάλεςμα τησ εφημερίδασ «Πελοπόννηςοσ» ςτο 7ο Συνζδριο 

Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ, (Πάτρα,  19 ζωσ 21 Σεπτεμβρίου 2019), για ςυμμετοχή πολλϊν 

εταίρων και παραγόντων τησ τοπικήσ, πολιτικήσ και  ακαδημαϊκήσ κοινότητασ, αιςιοδοξϊ 

με την παροφςα ειςήγηςη να αναπτφξω κάποιεσ  ςκζψεισ που αφοροφν ςτον άξονα τησ 

Εκπαίδευςησ & Κατάρτιςησ για την 4η βιομηχανική επανάςταςη». Κφριοσ ςτόχοσ μου 

είναι να δημιουργήςω προβληματιςμό και μόνο, ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ςε κάθε 

ανήςυχο πολίτη.   

 

Ειςαγωγή ςτην προβληματική 

 

Τα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ ππάξμεη εληππσζηαθέο αιιαγέο ζε πνιινύο ηνκείο ηεο 

αλζξώπηλεο δσήο κε θπξηόηεξε ηελ ηερλνινγηθή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ έιεπζε ηεο 4
εο

 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. 

Η επαλάζηαζε απηή αλακθηζβήηεηα έρεη ήδε επεξεάζεη θαη ζα ζπλερίζεη λα επεξεάδεη όινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δσήο, επηθέξνληαο ξαγδαίεο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν δσήο, εξγαζίαο, 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο.  

Σε έλα ηέηνην πιαίζην, θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο, 

νη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο θεθηεκέλεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηέο ηνπο, 

εκπινπηίδνληάο ηεο κε ζσζηέο θαη θαηάιιειεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ρεηξηζηνύλ ηηο 

αιιαγέο απηέο.  

Σπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηνλ εξγαζηαθό ρώξν, έξεπλα ηνπ ΟΟΣΑ (2013) γηα ηελ απαζρόιεζε 

θαη ηελ απαζρνιεζηκόηεηα θαηαδεηθλύεη όηη ιόγσ ησλ ξαγδαίσλ νηθνλνκηθώλ, ηερλνινγηθώλ 

θαη δεκνγξαθηθώλ αιιαγώλ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθά θελά δεμηνηήησλ, ειιείςεηο ή θαη 

αλαληηζηνηρίεο, γεγνλόο πνπ δύλαηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη αξλεηηθά ηελ 

παξαγσγηθόηεηα αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα ελόο αηόκνπ ηόζν λα βξεη κηα εξγαζία όζν θαη λα 

ηε δηαηεξήζεη ή λα ηελ εμειίμεη. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη ην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ππεξβαίλεη ή δελ έρεη ηα απαηηνύκελα γηα κηα εξγαζία πξνζόληα, ελώ ην έλα 

έθην παξνπζηάδεη αλαληηζηνηρία κεηαμύ ησλ πθηζηάκελσλ δεμηνηήησλ θαη εθείλσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ελόο επαγγέικαηνο.  

 

Πόζν ζα εληαζεί ην θαηλόκελν απηό;  

Πόζν θαηάιιειεο είλαη νη ήδε ππάξρνπζεο δεμηόηεηεο ηόζν ησλ ππνςήθησλ 

επαγγεικαηηώλ όζν θαη ησλ ελ ελεξγεία επαγγεικαηηώλ;  



Πόζν δηάζηεκα ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβήζεη πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνύλ νη 

αληίζηνηρεο δηεζλείο θαη εζληθέο πνιηηηθέο ζην ζύγρξνλν πιαίζην θαη λα πξνβνύλ ζηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκό, ηελ παξάδνζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ;  

Υπάξρεη ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ζε εζληθό επίπεδν πνπ λα ιακβάλεη ππόςε ηελ αθξαία 

κεηαβνιή ησλ ζπλζεθώλ ηνπ λένπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο; 

Είλαη θαηαλνεηό ζηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο  όηη, σο εγγύηεξεο δνκέο ζηνλ πνιίηε,  ζα 

θιεζνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ ηελ κεηάβαζε ζηε λέα πξαγκαηηθόηεηα;  

Γηεξεπλώληαο ην παξειζόλ δηαπηζηώλνπκε πσο αλάινγα κε ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο 

ζπλδηακνξθώλνληαη θαη νη αληίζηνηρεο δεμηόηεηεο. 

 

 

Τερλνινγηθέο Αιιαγέο θαη Εμειίμεηο 

 

Από ηε ζηηγκή πνπ ν Πξνκεζέαο έθιεςε ηε θσηηά ηεο γλώζεο από ηνπο ζενύο ηνπ Οιύκπνπ 

θαη ηελ πξόζθεξε ζηελ αλζξσπόηεηα, νη άλζξσπνη δελ έρνπλ ζηακαηήζεη λα δεκηνπξγνύλ, λα 

θαηαζθεπάδνπλ θαη λα θαηλνηνκνύλ.  

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηώλα δελ ππήξρε ηερλνινγία κε ηελ έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζήκεξα. Υπήξρε, σζηόζν, κόλν ε ηερληθή, έλα ζύλνιν δειαδή ηερλώλ θαη δεμηνηήησλ, νη 

νπνίεο κεηαδίδνληαλ από ηνλ ηερλίηε ζηνλ καζεηεπόκελν (ζεζκόο καζεηείαο).  

Τν ηέινο ηνπ 18νπ αη. ζπλδέεηαη κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, όξνο πνπ αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ ηζηνξηθό Arnold Toynbee  (1889-1975), γηα λα πεξηγξάςεη ηη 

ζπλέβε ζηελ Αγγιία από ην 1760 έηνο ην 1830. Αλάκεζα ζηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε ηεο επαλάζηαζεο ήηαλ ε κεηαλάζηεπζε θαη ην δεκνγξαθηθό. Οη 

βαζηθέο ηερλνινγηθέο δηαζηάζεηο απηήο ηεο επαλάζηαζεο αθνξνύλ ζηελ εκθάληζε ηνπ αηκνύ 

θαη ηε κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ράιπβα θαη ηε κεγάιε 

ώζεζε ζηηο κεηαθνξέο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ (αηκνθίλεηνπ) ζηδεξόδξνκνπ θαη ηνπ 

αηκόπινηνπ.  

Σηε δεύηεξε θάζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο εδξαηώλεηαη ν βηνκεραληθόο 

θαπηηαιηζκόο. Αθνξά θπξίσο ζηελ πεξίνδν 1850-1914 θαη ζπλδέεηαη κε ηε δεκνγξαθηθή 

αλάπηπμε ζηηο δπηηθέο ρώξεο, ηελ αζηηθνπνίεζε, ηηο ηερλνινγηθέο πξνόδνπο ζηηο 

ζπγθνηλσλίεο θαη ηηο επηθνηλσλίεο. Τν αζηηθό ηνπίν θαζνξίδεηαη από ηνλ ζηδεξόδξνκν, πνπ 

δεκηνπξγεί πόιεηο εθ ηνπ κεδελόο, κεηαηξέπεη κηθξέο πόιεηο ζε θέληξα βηνκεραληθά, 

πνιιαπιαζηάδεη ηνπο πιεζπζκνύο ησλ ιηκαληώλ, ελώ κνξθέο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν είλαη ν ειεθηξηζκόο, ην θπζηθό αέξην θαη ην 

πεηξέιαην. Σηγά ζηγά έξρεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο όρη κόλν ζηελ Αγγιία 

αιιά θαη ζηελ επεηξσηηθή Δπξώπε. Αλαδύνληαη λέεο ηδενινγίεο (καξμηζκόο), νη εξγάηεο 

ελώλνληαη θαηά ησλ εξγνδνηώλ, δηεθδηθνύλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ωο εθ ηνύηνπ, 

ζεζκνζεηείηαη ε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελώ πξνζηηή γίλεηαη θαη 

ε ηξηηνβάζκηα (Γαγαλάθεο, 1999). 

Η ηξίηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε μεθηλά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 20
νπ

 αηώλα θαη ζπλδέεηαη 

πξσηίζησο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ηε 

βειηησκέλε επηθνηλσλία θαη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Κπξίαξρε κνξθή ελέξγεηαο 

είλαη ε ππξεληθή, ελώ κεγάιε αλάπηπμε γλσξίδεη ε παξαγσγή ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.  



Η αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ απνηεινύλ ζεκαληηθό ζεκείν αλαθνξάο 

πνιιώλ εζληθώλ θαη δηεζλώλ πνιηηηθώλ εθπαίδεπζεο, επηκόξθσζεο θαη θαηάξηηζεο 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Οη εξγαδόκελνη ρξεηάδνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν εμεηδηθεπκέλεο 

γλώζεηο, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηηο επθαηξίεο γηα ελεκέξσζε, επηθνηλσλία θαη δηάινγν (ΟΟΣΑ, 

2015· Zinnbauer, 2007). Ωζηόζν, παξά ην γεγνλόο όηη 3,2 δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη 

παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνύλ ην Γηαδίθηπν, κόλν ην 7% ησλ λνηθνθπξηώλ ζηηο ιηγόηεξν 

αλεπηπγκέλεο ρώξεο έρνπλ πξόζβαζε ζε απηό (International Telecommunication Union, 

2015). 

Σπλερίδνληαο, ε 4
ε
 Βηνκεραληθή επαλάζηαζε έξρεηαη λα παηήζεη πάλσ ζηηο ηερλνινγηθέο θαη 

ςεθηαθέο εμειίμεηο ηεο 3
εο

  θάζεο θαη λα πξνθαιέζεη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηα παξαγσγηθά 

ζπζηήκαηα, ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηαθπβέξλεζε.  

Γηζεθαηνκκύξηα αλζξώπσλ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηα θηλεηά ηειέθσλα, νη δπλαηόηεηεο 

ησλ νπνίσλ ζα είλαη αζύιιεπηεο: πξσηνθαλήο ηζρύο επεμεξγαζίαο, ρσξεηηθόηεηα 

απνζήθεπζεο, πξόζβαζε ζηε γλώζε.  

Η ξνκπνηηθή, ην δηαδίθηπν, ηα απηόλνκα νρήκαηα, ε ηερλεηή λνεκνζύλε, ε ηξηζδηάζηαηε 

εθηύπσζε, ε βηνηερλνινγία, ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο, ε λαλνηερλνινγία επηθέξνπλ ηεξάζηηεο 

δπλαηόηεηεο. Δπηπιένλ, ζα κεησζνύλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο, ζα αλαπηπρζνύλ 

λέα νηθνζπζηήκαηα, όπσο ηα πεξηβαιινληηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Οη αιιαγέο απηέο 

ζεσξείηαη όηη ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο 

αλζξώπνπο. 

Σπγθεθξηκέλα, θαη ζύκθσλα κε ηνλ Klaus Schwab (2015), Ιδξπηή θαη Γηεπζύλνληα Πξόεδξν 

ηνπ Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ Φόξνπκ, ζα δεκηνπξγεζνύλ λένη ηξόπνη ηθαλνπνίεζεο 

εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη θαη ζην επίθεληξν ηεο 

νηθνλνκίαο. Παγθόζκηεο πιαηθόξκεο δεδνκέλσλ ζα πξνζθέξνπλ πνιιαπιέο επθαηξίεο γηα  

έξεπλα θαη αλάπηπμε, γηα ην εκπόξην θαη ηελ αγνξά.  

Δπηπιένλ, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζα επέιζνπλ θαζώο ε απμαλόκελε δηαθάλεηα, ε εκπινθή ησλ 

θαηαλαισηώλ θαη ηα λέα πξόηππα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ππνρξεώλνπλ ηηο εηαηξείεο 

λα πξνζαξκόδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνπλ, εκπνξεύνληαη θαη παξαδίδνπλ 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο.  

Όζνλ αθνξά ζηε δηαθπβέξλεζε, νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλεξγάδνληαη πην 

άκεζα κε ηηο δεκόζηεο αξρέο, θαζώο ζα εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, ζα ζπληνλίδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο θαη ζα επνπηεύνπλ ηηο θπβεξλήζεηο κε απνηέιεζκα ε θεληξηθή πνιηηηθή 

εμνπζία λα απνθεληξώλεηαη.  

Η επηβίσζε ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ αξρώλ ,όισλ ησλ επηπέδσλ, ζα εμαξηεζεί από ηα 

επίπεδα δηαθάλεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ.  

Τέινο, όζνλ αθνξά ζηνλ αληίθηππν ζηνπο αλζξώπνπο, ζεσξείηαη όηη ε ηέηαξηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε ζα αιιάμεη όρη κόλν απηό πνπ θάλνπκε αιιά θαη πνηνη είκαζηε.  

Θα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα, ηελ ηδησηηθή δσή, ηελ ηδηνθηεζία, 

ηηο ώξεο εξγαζίαο, ηνλ ειεύζεξν ρξόλν, ηηο ζρέζεηο, ηηο δεμηόηεηεο, ηα θαηαλαισηηθά 

πξόηππα, ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ εζηθή (Παγθόζκην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ, 2016). 

Δπνκέλσο εγείξεηαη ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο όισλ απηώλ ησλ αιιαγώλ. 

 

Μπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη, αλ λαη, πώο; 

 



Ο Jack Ma ππνζηεξίδεη όηη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη βηνκεραληθέο επαλαζηάζεηο 

επηθέξνπλ νπσζδήπνηε ζεκαληηθά νθέιε, όπσο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, λέεο επαγγεικαηηθέο 

ζηαδηνδξνκίεο θαη επηηπρία αιιά ηαπηόρξνλα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Αο θέξνπκε ζηνλ λνπ 

καο όηη ηόζν ε Πξώηε όζν θαη ε Γεύηεξε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε αθνινπζήζεθαλ από 

ηνπο δύν Παγθόζκηνπο Πνιέκνπο. «Η επιζηημονική γνώζη δημιοσργεί εσκαιρίες και λύζεις, 

ενώ ηασηότρονα ηροθοδοηεί ηα διαηαραγμένα κύμαηα αλλαγής ζε κάθε ηομέα. Η άνεσ 

προηγοσμένοσ καινοηομία ζηην επιζηήμη και ηην ηετνολογία ... εγείρει θεμελιώδη ερωηήμαηα 

ζτεηικά με ηο ηι είναι ανθρώπινο» (ΟΟΣΑ, 2018: 3). 

Απηέο νη αιιαγέο είλαη αλαπόθεπθηα γξήγνξεο θαη ζπρλά αλεμέιεγθηεο όρη κόλν γηα ηελ 

πιεηνλόηεηα ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη γηα ηηο θπβεξλήζεηο. Γελ κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη 

γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο, αιιά κπνξνύκε, βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ ζεσξεηηθώλ θαη 

εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ, λα καληέςνπκε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνύκε λα πξνβνύκε. 

Σε επίπεδν δηαθπβέξλεζεο, ήδε ηα επίζεκα θείκελα ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ επηζεκαίλνπλ 

ηελ αλάγθε θαζνιηθώλ, ζπιινγηθώλ, πεξηεθηηθώλ θαη δηαθαλώλ θπβεξλεηηθώλ πιαηζίσλ 

ηθαλώλ λα νηθνδνκήζνπλ εκπηζηνζύλε θαη λα πηνζεηήζνπλ ηελ πξόνδν.  

Υπάξρεη επίζεο αλάγθε γηα έλαλ παγθόζκην ρώξν όπνπ νη δηεζλείο νξγαληζκνί, νη 

ηερλνινγηθέο εηαηξείεο, νη αξρέο, ν αθαδεκατθόο θόζκνο θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ ζα 

κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε όισλ ησλ αλζξώπσλ. Ωζηόζν, 

ελώ ν νηθνπκεληζκόο είλαη ε αξρή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο, ζπρλά δελ 

αξθεί.  

Δίλαη απαξαίηεην λα κεηαθξαζζεί ζηελ πξάμε εληνπίδνληαο θαη θαηαξγώληαο ηα εκπόδηα πνπ 

απνθιείνπλ νξηζκέλεο νκάδεο. Δθηόο απηνύ, παξόιν πνπ ε αλζξώπηλε αλάπηπμε 

επηηπγράλεηαη, απηό δελ ζεκαίλεη όηη δηαηεξείηαη.  

Η πξόνδνο κπνξεί λα επηβξαδπλζεί ή θαη λα αληηζηξαθεί. Δπηπιένλ, γηα λα πξνσζεζεί ε 

αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνύο, νη πνιηηηθέο πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθέο θαη λα δηακνξθώλνπλ 

κηα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο απαζρόιεζεο, εζηηάδνληαο ζηε 

δεκηνπξγία ηθαλνπνηεηηθώλ επθαηξηώλ απαζρόιεζεο ζε ηνκείο όπνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη 

πξσηίζησο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ΟΗΔ, 2016).  

Όζνλ αθνξά ζηνπο αλζξώπνπο, ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνύλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

απηέο ηηο αιιαγέο ζε κεγάιν βαζκό όηαλ αηζζάλνληαη αζθαιείο θαη ζίγνπξνη γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα απηήο ηεο αιιαγήο.  

Υπό απηέο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, νη δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην επαγγεικαηηθό ηνπο πξνθίι θαη λα ην εληζρύζνπλ κε δεμηόηεηεο 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ςπρηθέο, ζσκαηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο λέαο αγνξάο εξγαζίαο.  

Η αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ πξνθιήζεσλ ζηηο δεμηόηεηεο ζα απαηηήζεη ζεκαληηθέο πνιηηηθέο 

πξνζπάζεηεο θαη ζπζηεκαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ 

αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ ηόζν από δεκόζηεο όζν θαη από ηδησηηθέο πεγέο (Παλαγησηόπνπινο 

& Καξαληθόια, 2017).  

Η εθπαίδεπζε δύλαηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ελόο νξγαληζκνύ θαη λα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηε δεκηνπξγία ελόο 

πγηνύο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο, απμάλνληαο θπξίσο ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Bartlett, 2001· Schwepker, 2001).  

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ηνλ ΟΟΣΑ (2018: 3-4), «Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά 

αλ νη άλζξσπνη αγθαιηάδνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ή αλ ηηο ληθνύλ». Απηό ζα 

επηηεπρζεί όηαλ δελ έρεη απιά σο ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηνλ θόζκν ηεο 

εξγαζίαο, αιιά όηαλ ηνπο εμνπιίδεη κε ηηο δεμηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα γίλνπλ ελεξγνί, 

ππεύζπλνη θαη αθνζησκέλνη πνιίηεο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, ην πιαίζην κάζεζεο ηνπ 



ΟΟΣΑ 2030 (2018) έρεη αλαπηύμεη κηα ππμίδα ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα ζύκπιεγκα 

δηαθνξεηηθώλ εηδώλ γλώζεο (γλσζηηθή, κεηαγλσζηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

ζσκαηηθή θαη πξαθηηθήο) θαη ησλ ζηάζεσλ (πξνζσπηθή, ηνπηθή, θνηλσληθή, παγθόζκηα). 

Δπηπξόζζεηα, θαη αλαθνξηθά κε ηηο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν πνιίηεο ηνπ 21νπ 

αηώλα, ζε πξώην επίπεδν, ππάξρνπλ νη βαζηθέο δεμηόηεηεο όπσο ε αξηζκεηηθή, ε παηδεία θαη 

νη βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο. Η έξεπλα δείρλεη ηα ζεκαληηθά νθέιε απηώλ ησλ 

δεμηνηήησλ ζηε δσή ησλ ελειίθσλ, ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαη ησλ θνηλνηήησλ ηνπο, θαζώο 

δηαζθαιίδνληαη θαιύηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο επθαηξίεο θαη επθαηξίεο απαζρόιεζεο 

(Ιλζηηηνύην Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηεο UNESCO, 2013· Vorhaus et al., 2011).  

Σε δεύηεξν επίπεδν, ππάξρνπλ νη πςειόηεξεο, πην ζύλζεηεο δεμηόηεηεο. Γεμηόηεηεο πνπ 

αλνίγνπλ ηνλ δξόκν ζηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε, αλάπηπμε θαη επεκεξία, ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε θαη ελεξγό ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη ζηελ απαζρόιεζε. Η επηζηήκε θαη νη μέλεο 

γιώζζεο αλαθέξνληαη σο κεξηθέο από απηέο ηηο δεμηόηεηεο. Οη εγθάξζηεο δεμηόηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο ηθαλόηεηαο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο κάζεζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο είλαη κηα άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία δεμηνηήησλ. Η 

δόκεζε απηώλ ησλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο απόδνζεο (Schuller et al., 2006).  

Οκνίσο, ν Fullan (2016) αλαθέξεηαη ζηελ εθκάζεζε  δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα έμη 

ζηνηρεία: ραξαθηήξα, ζπλεξγαζία, ηζαγέλεηα, επηθνηλσλία, θξηηηθή ζθέςε, θαη 

δεκηνπξγηθόηεηα. Δπηπιένλ, ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, θαζώο 

βξίζθνληαη ζε έιιεηςε ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο.  

Σπγθεθξηκέλα, ην 20% ησλ Δπξσπαίσλ δε δηαζέηνπλ θαζόινπ ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, ελώ 

ζρεδόλ ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ΔΔ δελ δηαζέηεη βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο. Ο 

αξηζκόο ησλ θελώλ ζέζεσλ γηα επαγγεικαηίεο ΤΠΔ αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί ζε 756.000 

κέρξη ην 2020. Απηέο νη δεμηόηεηεο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, θαζώο απμάλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα 

ελεκέξσζε, επηθνηλσλία θαη δηάινγν (ΟΟΣΑ, 2015· Zinnbauer, 2007).  

Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ πνιηηηθώλ, ε επαξθήο κάζεζε θαη θαηάξηηζε θαη ε 

παξνρή ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαρείξηζε ηεο ηέηαξηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο. Σπρλά ππνζηεξίδεηαη όηη ν ζεκεξηλόο 

θόζκνο είλαη έλα πνιύπινθν νηθνζύζηεκα δηαζπλδέζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνύλ 

νη καθξνπξόζεζκεο επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ απαηηνύλ απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο 

απαληήζεηο, νη εγέηεο ρξεηάδνληαη κηα νιηζηηθή αληίιεςε γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλαθύνληαη 

ζην πιαίζην ησλ παγθόζκησλ αιιαγώλ (Παγθόζκην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ, 2016). 

 

Επηινγηθά   

 

Οη αιιαγέο ζηε δσή καο είλαη αλαπόθεπθηεο θαη ζπρλά θαζνιηθέο θαη παγθόζκηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ 4
ε
 βηνκεραληθή επαλάζηαζε, βξηζθόκαζηε ζην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο 

απηήο ηεο αιιαγήο. Σηάδην όπνπ ππάξρεη αλάγθε απειεπζέξσζεο από ην παξειζόλ θαη 

αλάιπζεο ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή. Ιδηαίηεξε ζεκαζία ζα έρεη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

πεξηθεξεηαθώλ, εζληθώλ θαη δηεζλώλ πνιηηηθώλ, θαζώο θαη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ δνκώλ 

ππνζηήξημεο κε θύξην ζηόρν ηελ επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιόγνπ 

ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο.  

Η εζσηεξίθεπζε ηεο αιιαγήο απαηηεί επξεία απνδνρή ησλ εμειίμεσλ αιιά θαη πξνζπάζεηα 

επζπγξάκκηζεο κε ην λέν πιαίζην, ην νπνίν γίλεηαη όιν θαη πην πεξίπινθν θαη ζπρλά 

απεηιεηηθό.  



Όινη καο θαινύκαζηε λα αλαπηύμνπκε θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηε 

λννηξνπία καο ώζηε λα δηαζθαιίζνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε βαζηθά δηθαηώκαηα, όπσο απηά 

ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο.  

Η εθπαίδεπζε, ε επηκόξθσζε θαη ε θαηάξηηζε θαινύληαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαίξην ξόιν 

ζηελ εμεύξεζε, απόθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο εξγαζίαο. Οη ζσζηέο θαη θαηάιιειεο γλώζεηο 

θαη δεμηόηεηεο ζα εληζρύζνπλ ην εξγαζηαθό πξνθίι ησλ εξγαδνκέλσλ ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο ηέηαξηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. 

Καη, όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη ζε πιεζώξα επίζεκσλ θεηκέλσλ ησλ επξσπατθώλ θαη 

δηεζλώλ νξγαληζκώλ, ε ζπκβνιή ησλ πνιηηηθώλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ηδηαίηεξε.  

Πνιηηηθέο, βαζηθέο δηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ απνηεινύλ ε ζπλνρή, ε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα, ε 

ζπλέξγεηα ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη πεδία, ε ζπκπεξίιεςε αιιά θαη ε νηθνπκεληθόηεηα. Η 

δηάζηαζε ηεο ζπλέξγεηαο θαη ηεο ζπλνρήο είλαη βαζηθό δεηνύκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλεδξίνπ, θαζώο πξνηάζζνληαη δηαθνξεηηθνί ρώξνη θαη ππνδνκέο (ηνπξηζκόο, θπθιηθή 

νηθνλνκία, εθπαίδεπζε, πνπ πεξηζζόηεξν από πνηέ ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα 

ζπκπιεύζνπλ ππό ην πξίζκα ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζηόρνπ γηα βηώζηκε αλάπηπμε.  

 

 


