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Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Κεφαλαίου και 

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή 
της πλατφόρμας EPALE 



ΔΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  

Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου  
Κριτική της θεωρίας  
Σύνδεση ανθρώπινου με ατομικό και 

κοινωνικό κεφάλαιο και εκπαίδευση 
ενηλίκων 

Δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την 
εκπαίδευση ενηλίκων 

Η συμβολή της πλατφόρμας ΕPALE στην  
εκπαίδευση ενηλίκων 

Συμπεράσματα  



ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να τονίσει τη 

σημασία των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της 
εκπαίδευσης ενηλίκων με πεδίο εφαρμογής την 
Electronic Platform for Adult Learning in 
Europe (EPALE) 
 

  Βασικές υποθέσεις είναι ότι: α) η επένδυση στην 
εκπαίδευση ενηλίκων επιφέρει οικονομικά και 
άλλα οφέλη στα άτομα αλλά και στην ίδια την 
τοπική και ευρύτερη κοινωνία και β) όσο πιο 
εξοικειωμένοι είναι οι ενήλικες με τις νέες 
τεχνολογίες τόσο περισσότερες ευκαιρίες μάθησης 
έχουν, όπως για παράδειγμα με την πλατφόρμα 
EPALE 



ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

   
 
 
 
 
 
 
 

Η επένδυση στην 
εκπαίδευση αποδίδει τον 

καλύτερο τόκο  
(Βενιαμίν Φραγκλίνος) 

 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αναφέρεται σε εκ 
γενετής δεξιότητες και ταλέντα, αλλά και 

γνώση που αποκτάται μέσω της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης   



ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΕΙΝΑΙ: 

 
  Είναι ενσωματωμένο στον 

άνθρωπο και δεν μπορεί να 
διαχωριστεί από το άτομο που το 
κατέχει (Schultz, 1972:13) 
Αποτελεί «προσόν» και κατά μία 
έννοια «περιουσιακό στοιχείο». 

 • Είναι κεφάλαιο γιατί 
αποτελεί πηγή μελλοντικών 
ικανοποιήσεων ή/και μελλοντικών 
κερδών (όπως και οι υπόλοιπες 
μορφές κεφαλαίου) 

 • Όταν το άτομο 
αυξάνει,/αναβαθμίζει το 
ανθρώπινο κεφάλαιό του, με 
προοπτική να αυξήσει τα 
μελλοντικά του κέρδη, 
πραγματοποιεί επένδυση. 

 Το απόθεμα ανθρωπίνου 
κεφαλαίου προκύπτει βάσει 5 
παραγόντων: 

  Την αγωγή και παιδεία  
που προέρχεται από την 
οικογένεια και την κοινωνία 

  Την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  

  Την πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση  

  Την εκπαίδευση των 
ενηλίκων εκτός εργασίας και  

  Την εκπαίδευση στην 
εργασία  

 

  



ΔΕΊΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 Εκπαίδευση  
 

 Υγεία και ευεξία 
 

 Εργατικό δυναμικό και απασχόλησή 
του 
 

 Κατάλληλο περιβάλλον  (τεχνολογικό 
και άλλο)  
 

 



ΟΙ 5 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΕΙΚΤΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   (ΠΗΓΗ: WORLD ECONOMIC FORUM (2013) HUMAN 

CAPITAL REPORT). 

 Οι 5 Χώρες με τον 
μεγαλύτερο δείκτη σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο 
 

 Ελβετία 
 Φινλανδία 
 Σιγκαπούρη 
 Ολλανδία 
 Σουηδία 

 Και οι 5 με το 
μικρότερο  
 
 

 Μαλί 
 Μπουρκίνα Φάσο 
 Γουινέα 
 Μαυριτανία 
 Υεμένη 

 



ΟΙ 5 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ  

Χώρα  Κατάταξη Συνολικός 
δείκτης  

Εκ/ση Υγεία Εργ. 
Δυναμικό/α
πασχ. 

Περιβάλλον 

Ελβετία  1 1,455 1,313 0,977 1,736 1,793 

Φινλαν. 2 1,406 1,601 0,844 1,250 1,926 

Σιγκ/ρη 3 1,232 1,348 0,762 1,345 1,471 

Ολλ/νδία 4 1,161 1,106 0,901 1,150 1,484 

Σουηδία 5 1,111 0,977 0,960 1,154 1,351 

Ελλάδα  55η /122 –0,011 0,280 0,331 –0,365 –0,291 



ΟΙ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  

Χώρα  Κατάταξη Συνολικός 
δείκτης  

Εκ/ση Υγεία Εργ. 
Δυναμικό/απ
ασχ 

Περιβάλλον 

Μαλί 118 –1,034 –1,747 –0,826 –0,614 –0,949 

Μπουρκίν. 

Φάσο 

119 –1,077 –1,817 –0,943 –0,374 –1,173 

Γουινέα 120 –1,272 –1,482 –1,026 –0,911 –1,667 

Μαυριτ. 121 –1,297 –1,744 –0,666 –1,404 –1,373 

Υεμένη 122 –1,395 –1,972 –1,134 –1,320 –1,153 

Έχει παρατηρηθεί ότι χώρες με μεγάλες επενδύσεις 
στην εκπαίδευση παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευημερία 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Η φιλοσοφία του ανθρώπινου κεφαλαίου ή της 
οικονομικής πτυχής της δια βίου μάθησης έχει 
επικριθεί έντονα. 

  

O Gustavsson (2002) και άλλοι υποστηρίζουν ότι μέσα 
στα πλαίσια του παράγοντα ανθρώπινο κεφάλαιο, 
έννοιες όπως άνθρωπος, γνώση και εκπαίδευση χάνουν 
βαθμιαία το ανθρωπιστικό και δημοκρατικό 
περιεχόμενό τους και η έννοιά τους περιορίζεται στην 
οικονομική πτυχή. 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ο Schuller (1998) και άλλοι ερευνητές εκφράζουν 
την άποψη  ότι, καθώς τα άτομα σε μια κοινωνία 
αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τη γνώση, το 
απόθεμα του ανθρώπινου κεφαλαίου συσσωρεύεται 
σ’ εκείνη την κοινωνία, σε βάρος της ατομικής 
αυτονομίας, με αποτέλεσμα το ανθρώπινο κεφάλαιο 
να γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό, καθώς 
αποκόπτεται όλο και περισσότερο από τις 
κοινωνικές σχέσεις. 

 
Σήμερα η κρίση επιδεινώνει τις κοινωνικές 

σχέσεις και ενισχύει τον ανταγωνισμό των 
ατόμων 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΙ   ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
Οι δείκτες που αναφέρονται στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο αν μετρηθούν ξεχωριστά για το 
άτομο προσθέτοντας και όλα τα εγγενή 
χαρακτηριστικά του καθενός μας δίνει το  

   Ατομικό κεφάλαιο.  
 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 Παράλληλα με την καταβολή προσπάθειας ανάπτυξης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, δόθηκε επίσης σημασία και στην ανάπτυξη του κοινωνικού 
κεφαλαίου σε σχέση με την ανθρώπινη συνεργασία και την ποιότητα ζωής 
στο χώρο της εργασίας.  

 Παρ’ όλο που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την έννοια του 
κοινωνικού κεφαλαίου, ο όρος χρησιμοποιείται γενικά για να 
υπογραμμίσει:  

 Τα λειτουργικά οφέλη που οι άνθρωποι αποκομίζουν από τις σχέσεις τους 
με άλλους, επιτρέποντάς τους να συνεργαστούν, προκειμένου να 
επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Αυτή η έννοια εντοπίζεται στον 
Coleman (1988, 1990), ο οποίος υποστηρίζει ότι: 
 
 «Το κοινωνικό κεφάλαιο καθορίζεται από τη λειτουργία του, δεν είναι μια 
ενιαία οντότητα, αλλά ποικίλες διαφορετικές οντότητες που έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά: αποτελούνται από κάποια πτυχή μιας κοινωνικής δομής, 
και διευκολύνουν ορισμένες ενέργειες των ατόμων που ανήκουν στη δομή 
αυτή» (Coleman, 1990, σ. 302). 



ΡΌΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ο ρόλος του κοινωνικού 
κεφαλαίου  προσδιορίζεται ως 
σχέσεις και αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στα άτομα, μέλη μιας 
ομάδας, οι οποίες σχέσεις 
διαμεσολαβούν μεταξύ της 

συλλογικής δράσης της ομάδας 
και του αποτελέσματος αυτής, 

που είναι το κοινό όφελος και η 
επίτευξη στόχων, άρα η 

αποτελεσματικότητά της και η 
ανάπτυξη. 



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΤΠΕ)  

 «Η ικανότητα των ατόμων και των χωρών να 
επωφεληθούν από την αναδυόμενη οικονομία της 
γνώσης εξαρτάται κυρίως από το εργατικό 
δυναμικό και συγκεκριμένα την εκπαίδευση, τις 
δεξιότητες, τα ταλέντα και τις ικανότητές του» 
(Στεργίου, 2007). 

 
«Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, αυτό προϋποθέτει 
μεταξύ άλλων πολιτική και κοινωνική συναίνεση, 
ευελιξία, αυτονομία (και χρηματοδοτική) των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και ποικιλία 
εκπαιδευτικών φορέων» (Δρακόπουλος, 2006). 

 



ΟΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Πολλές και ποικίλες 
Δημιούργησαν νέα πρότυπα συμπεριφορών 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη 

δυνατότητα επικοινωνίας και υποστήριξης 
σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές 

Κάθε ένας μπορεί να δημιουργήσει το 
προσωπικό του δίκτυο μάθησης, (PLN) 
ώστε να υποβοηθείται για οποιοδήποτε 
θέμα επιθυμεί  
 



Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΗς ΠΛΑΤΦΌΡΜΑς ΕPALE 
ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΊΚΩΝ 
 



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ EPALE 
 Δημιουργία προσωπικού δικτύου μάθησης (PLN) με 

αμφίδρομη σχέση (δούναι και λαβείν στην πλατφόρμα)  
 Δικτύωση και υποστήριξη (μέσω διαδικτυακών 

συζητήσεων) 
 Αυτοβελτίωση και αυτομόρφωση εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων (με το υψηλής ποιότητας 
περιεχόμενο) 

 Αλληλοϋποστήριξη και επικοινωνία μέσω του 
διαδικτυακού χώρου συζητήσεων.   

 Επαγγελματική Ανάπτυξη (μέσω άρθρων και δρώμενων 
στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την 
Ευρώπη).  

 Δράση και αντίδραση 
 Αυτορρύθμιση της μάθησης    

 



 Ομαδική αλληλεπίδραση  
 Ανάπτυξη καινοτομίας σε ψηφιακό περιβάλλον 
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και άλλων 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (1) 
 Η ΕΕ δίνει εξαιρετική έμφαση σε όλα τούτα τα 

στοιχεία με στόχο το 2020.  Συμπερασματικά 
διαπιστώνεται  ότι η εκπαίδευση αποτελεί το 
βασικό θεσμικό μηχανισμό παραγωγής, 
συσσώρευσης και διάχυσης γνώσεων, δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων και στάσεων, έχοντας πολυδιάστατες 
εκπαιδευτικές, οικονομικές, πολιτισμικές, 
κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες με παροχή 
οφελών σε όλα τα υποκείμενα της οικονομίας 
(άτομα, οικογένειες, οργανισμούς, τοπική 
κοινωνία και κράτος).   
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (2)  
 Η ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗς EPALE ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   

  

 
 
 
   

β) η προσωπική ανάπτυξη, 
εξέλιξη και ολοκλήρωση – 

που συνιστά ατομικό 
κεφάλαιο – και 

γ) η  κοινωνική ένταξη, 
δικτύωση  και 

εκδημοκρατισμός που 
παραπέμπουν στο – 

κοινωνικό κεφάλαιο. 

:  α) η οικονομική πρόοδος και ανάπτυξη- η 
οποία αντιπροσωπεύει την έννοια του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (3) 





       ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
           ΠΟΛΥ 
                 
                                                   

            ΓΙΑ   ΤΗΝ 
 
      ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ! 
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