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ΟΟΣΑ ∆ιεισδύσεις
Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας
Περίληψη στα ελληνικά
Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες συντελέστηκαν τεράστιες αλλαγές στον κόσµο της
εργασίας. Η απασχόληση στο δευτερογενή τοµέα αντιπροσωπεύει ένα διαρκώς
µειούµενο ποσοστό του εργατικού δυναµικού στην πλειονότητα των αναπτυγµένων
χωρών, ενώ οι αποδοχές στη µεταποίηση γενικά δε συµβαδίζουν µε τους άλλους τοµείς.
Οι «εργάτες γνώσης» - κατηγορία στην οποία ανήκει ένα µεγάλο φάσµα εργαζοµένων,
από το προσωπικό των κέντρων κλήσεων έως τους αρχιτέκτονες και από τους
εκπαιδευτικούς έως τους οικονοµικούς υπαλλήλους- αποτελούν όλο και πιο συχνά το
κλειδί για την οικονοµική επιτυχία στις αναπτυγµένες χώρες.
Η ικανότητα των ατόµων και των χωρών να επωφεληθούν από την αναδυόµενη
οικονοµία της γνώσης εξαρτάται κυρίως από το ανθρώπινο κεφάλαιο και συγκεκριµένα
την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τα ταλέντα και τις ικανότητες του. Κατά συνέπεια, το
ενδιαφέρον των κυβερνήσεων επικεντρώνεται συνεχώς στην ανύψωση του επιπέδου του
ανθρώπινου κεφαλαίου. Ένας από τους πιο σηµαντικούς τρόπους επίτευξης τούτου είναι
η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι οποίες θεωρούνται σήµερα όλο και πιο σηµαντικοί
παράγοντες ενίσχυσης της οικονοµικής ανάπτυξης.
Όµως, η επίσηµη τυπική εκπαίδευση, που συνήθως διαρκεί από την ηλικία των 4 ή 5
ετών έως τα τέλη της εφηβικής ή τις αρχές της ενηλικίωσης, διαµορφώνει µόνο εν µέρει
το ανθρώπινο κεφάλαιο. Από πολλές απόψεις είναι χρησιµότερο να µην εξετάζουµε τη
διαµόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου από την πλευρά της εκπαίδευσης, αλλά από την
πλευρά της µάθησης, της διαδικασίας που συνεχίζεται δια βίου.
Όσον αφορά την οικονοµία και την απασχόληση αυτή η δυνατότητα της δια βίου
µάθησης αποκτά συνεχώς µεγαλύτερη βαρύτητα. Οι παλιές θέσεις εργασίας
«µεταναστεύουν» σε µέρη όπου η εργασία είναι φτηνότερη, ενώ οι ταχέως
µεταβαλλόµενες τεχνολογίες δηµιουργούν θέσεις εργασίας που πριν από λίγο καιρό ήταν
σπάνιες ή αλλάζουν άρδην τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι για να κάνουν
τη δουλειά τους. Σήµερα, κατά συνέπεια, τα άτοµα πρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιότητες
και τις ικανότητές τους καθ’όλη τη διάρκεια του επαγγελµατικού τους βίου.
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Η περίληψη αυτή διεξέρχεται την έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου, την
αυξανόµενη σηµασία του για την οικονοµική ανάπτυξη και τους τρόπους µε τους οποίους
οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες µπορούν να το αναπτύξουν στη νηπιακή ηλικία, κατά
την τυπική εκπαίδευση και τον ενήλικο βίο.

Τι είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο;
Η ιδέα του ανθρώπινου κεφαλαίου µπορεί να αναχθεί τουλάχιστον στο 18ο αιώνα στο
έργο του Σκωτσέζου οικονοµολόγου Άνταµ Σµιθ, όµως η ανάδειξή της ως σηµαντικής
οικονοµικής έννοιας έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και του ’60. Εκείνη την
εποχή, οικονοµολόγοι όπως ο Τέοντορ Σουλτζ άρχισαν να χρησιµοποιούν τη µεταφορά
«κεφάλαιο» - καθιερωµένη από παλιά έννοια της οικονοµικής επιστήµης - για να
ερµηνεύσουν το ρόλο της εκπαίδευσης και της εξειδικευµένης γνώσης στην προαγωγή
της ευηµερίας και της οικονοµικής ανάπτυξης.
Υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι επενδύουν στην εκπαίδευση και την κατάρτισή τους
για να συγκεντρώσουν ένα απόθεµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ένα κεφάλαιο) που
µπορεί να αποφέρει µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Η εν λόγω επένδυση µπορεί επίσης να
ωφελήσει τις εθνικές οικονοµίες και να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονοµικής
ανάπτυξης.
Έτσι συνήθως το ανθρώπινο κεφάλαιο ορίζεται γενικά ότι περιλαµβάνει ένα µείγµα
από εγγενή χαρίσµατα και ικανότητες των ατόµων, καθώς και τις δεξιότητες και τις
γνώσεις που αποκτούν µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (στο σύνολο αυτό
συµπεριλαµβάνεται µερικές φορές και η υγεία). Αξίζει ενδεχοµένως να σηµειωθεί ότι ο
επιχειρηµατικός κόσµος, που έσπευσε να υιοθετήσει µε ενθουσιασµό την εν λόγω έννοια,
τείνει να την ορίζει πιο στενά κυρίως ως τις ικανότητες και τα ταλέντα του εργατικού
δυναµικού που σχετίζονται άµεσα µε την επιτυχία µιας επιχείρησης ή ενός
συγκεκριµένου τοµέα.

Αποδίδει οφέλη;
Το ανθρώπινο κεφάλαιο συνδέεται συχνά µε ένα ευρύ φάσµα ωφελειών, οικονοµικών
και µη. Πράγµατι, µερικά από τα σηµαντικότερα οφέλη ενδεχοµένως να µην είναι
οικονοµικά όπως, για παράδειγµα, η βελτίωση της υγείας, η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής
και περισσότερες πιθανότητες συµµετοχής στα κοινά.
Σε οικονοµικό επίπεδο, τα οφέλη από το ανθρώπινο κεφάλαιο κατανοούνται σε
σχέση µε την ευηµερία του ατόµου και την εθνική οικονοµία. Σε επίπεδο ατόµου, οι
αποδοχές τείνουν να αυξάνονται αισθητά, καθώς αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των
ανθρώπων. Σε µερικές χώρες του ΟΟΣΑ, όπως στη ∆ανία και τη Νέα Ζηλανδία, οι
αποδοχές των πανεπιστηµιακών αποφοίτων είναι περίπου ένα τέταρτο υψηλότερες από
αυτές των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε άλλες, η ανισότητα αυτή είναι
ακόµη πιο εµφανής και ανέρχεται έως και στο 120%. Ωστόσο, η παραγωγή ενδεχοµένως
να αυξηθεί κατά 3-6% µε την πάροδο του χρόνου για κάθε επιπρόσθετο έτος
εκπαίδευσης των ατόµων.
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Γιατί αποκτά µεγαλύτερη σηµασία;
Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώθηκαν πολλοί παράγοντες που εφιστούν την προσοχή
στον οικονοµικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ένας από τους σηµαντικότερους είναι
η άνοδος της λεγόµενης οικονοµίας της γνώσης, η οποία βασίζεται λιγότερο στην
παραγωγή αντικειµένων και περισσότερο στην παραγωγή και τη διαχείριση δεδοµένων
και πληροφοριών. Η τάση αυτή γίνεται σαφής µε την ανάδυση εταιρειών όπως η
«Google» και µε τη βαθµιαία µεταβολή του είδους της εργασίας στην οποία
απασχολούνται τα άτοµα. Για παράδειγµα, το 1995 µόλις πάνω από το 28% των
εργαζοµένων στις χώρες του ΟΟΣΑ απασχολούταν στη βιοµηχανία και περισσότερο από
το 63% στον τοµέα των υπηρεσιών· 10 χρόνια αργότερα το ποσοστό µόλις που άγγιζε το
25% στο βιοµηχανικό τοµέα, ενώ ξεπερνούσε το 69% στις υπηρεσίες.
Η παγκοσµιοποίηση, επίσης, αλλάζει τον τρόπο και το είδος εργασίας των ανθρώπων.
Σήµερα οι εταιρείες βασίζονται σε µακριές αλυσίδες παραγωγών και υπεργολάβων που
είναι διάσπαρτες ανά τον κόσµο και που βασίζονται σε προηγµένες τεχνολογίες
επικοινωνιών για το συντονισµό τους. Εξίσου, η διάθεση φτηνότερης εργασίας στις
αναπτυσσόµενες χώρες οδηγεί στην αποµάκρυνση ορισµένων θέσεων εργασίας του
δευτερογενούς τοµέα - ακόµη και του τριτογενούς όπως, για παράδειγµα, στον
προγραµµατισµό λογισµικού - από τις αναπτυγµένες οικονοµίες.
Ένας τελευταίος παράγοντας είναι η γήρανση των κοινωνιών. Λόγω των
δηµογραφικών εξελίξεων η µέση ηλικία σε πολλές αναπτυγµένες χώρες αυξάνεται µε
αποτέλεσµα στο µέλλον να υπάρχουν περισσότεροι συνταξιούχοι που θα βασίζονται σε
όλο και λιγότερους ενεργούς εργαζόµενους. Κατά συνέπεια, πολλές χώρες προσπαθούν
να πείσουν τα άτοµα να παραµείνουν για περισσότερο χρονικό διάστηµα στο εργατικό
δυναµικό. Για να το κάνουν θα πρέπει πιθανόν να αναβαθµίσουν τις δεξιότητες και τις
γνώσεις τους.

Γιατί είναι σηµαντική η νηπιακή ηλικία;
Το θέµα της φροντίδας και της εκπαίδευσης των πολύ µικρών παιδιών προσελκύει
όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εν µέρει τούτο οφείλεται στο καθαρά πρακτικό ζήτηµα
ανεύρεσης τρόπων φροντίδας των παιδιών σε µια εποχή όπου περισσότερες γυναίκες
εργάζονται. Τα ποσοστά ποικίλλουν, αλλά σε µερικές χώρες σηµειώθηκε πολύ απότοµη
άνοδος κατά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγµα, το 1994 στην Ισπανία σχεδόν
λιγότερο από το ένα τρίτο των γυναικών εργαζόταν· 10 χρόνια αργότερα το ποσοστό είχε
ανέλθει σχεδόν στο ήµισυ.
Μέχρι ενός σηµείου η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιθυµία των ίδιων των γυναικών
να παραµείνουν στο εργατικό δυναµικό αφού γίνουν µητέρες. Όµως µερικές χώρες, ιδίως
ο αγγλόφωνος κόσµος, ενθαρρύνουν ενεργά τους γονείς να συνεχίσουν να εργάζονται.
Εν µέρει τούτο αποδίδεται στο γεγονός ότι τα παιδιά οικογενειών στις οποίες είτε ο ένας
είτε και οι δυο γονείς δεν εργάζονται έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζουν στη
φτώχια. Η έλλειψη πόρων µπορεί να περιορίσει σοβαρά την εκπαιδευτική και την
κοινωνική ανάπτυξη ενός παιδιού, δηµιουργώντας προβλήµατα που µπορούν να
διαρκέσουν έως και στον ενήλικο βίο.
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Έτσι, καθώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται, η ζήτηση υπηρεσιών παιδικής
φροντίδας αυξάνεται. Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ η φροντίδα αυτή παρέχεται από τον
ιδιωτικό τοµέα υπό την περιορισµένη εποπτεία της πολιτείας. Η ποιότητα αυτής της
φροντίδας και η συµβολή της στη νηπιακή ανάπτυξη προκαλεί ανησυχία, ιδιαίτερα όταν
αντιπαραβάλλεται µε τα πιο αναπτυγµένα συστήµατα νηπιακής φροντίδας και
εκπαίδευσης των Σκανδιναβικών, για παράδειγµα, χωρών.
Η παιδική φροντίδα που παρέχεται στις εν λόγω χώρες χαρακτηρίζεται από την
ολιστική προσέγγιση προς το παιδί ενσωµατώνοντας τη φροντίδα στην εκπαίδευση και
µεριµνώντας για την οµαλή µετάβαση του παιδιού στο πρωτοβάθµιο σχολείο. Αντίθετα,
κάποια άλλα συστήµατα παιδικής φροντίδας τείνουν να εστιάζονται είτε µόνο στη
φροντίδα είτε, σε µερικές περιπτώσεις, στην εκπαίδευση. Στην τελευταία περίπτωση, οι
παιδικοί σταθµοί ενδεχοµένως να θεωρούν ότι ο ρόλος τους είναι να προετοιµάσουν το
παιδί για το σχολείο αντί - όπως στη σκανδιναβική προσέγγιση- για τη ζωή. Παρόµοια
συστήµατα ενδέχεται να µην είναι προσαρµοσµένα στην παιδική εκµάθηση µέσω του
παιχνιδιού.
Η υψηλής ποιότητας παιδική φροντίδα και εκπαίδευση ωφελεί όλα τα παιδιά, αλλά
πιθανόν να είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα παιδιά φτωχότερων οικογενειών ή για τα
παιδιά µεταναστών. Πράγµατι, το εύρος των εν δυνάµει ωφελειών οδήγησε πολλούς
εκπαιδευτικούς οικονοµολόγους να υποστηρίξουν ότι οι κυβερνήσεις δεν επενδύουν
επαρκώς στον τοµέα αυτόν.

Πώς ανταποκρίνεται η εκπαίδευση;
Τα χρόνια της επίσηµης τυπικής εκπαίδευσης είναι καίριας σηµασίας για τη
διαµόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς και για τη διασφάλιση ότι οι νέοι
αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν στο µέλλον να
κερδίσουν τα προς το ζην. ∆υστυχώς, σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ ένας στους πέντε
περίπου νέους δεν ολοκληρώνει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, γεγονός που περιορίζει
σοβαρότατα τις προοπτικές απασχόλησης και τις δυνητικές αποδοχές. Πράγµατι, καθώς
οι λογικά ασφαλείς και καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας στο δευτερογενή τοµέα
µειώνονται στην πλειονότητα των αναπτυγµένων χωρών, η κατάσταση των νέων αυτών
επιδεινώνεται συνεχώς. Οι νέοι που εγκατέλειψαν νωρίς το σχολείο θεωρούνται
«αποτυχόντες» στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά ίσως να είναι πιο ακριβές να πούµε ότι
το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αυτό που απέτυχε.
Τι χρειάζεται για να γίνει η εκπαίδευση πιο αποτελεσµατική; Η προσοχή στρέφεται
συνεχώς στην ποιότητα της διδασκαλίας ως παράγοντα της εκπαίδευσης, δεδοµένης
ιδιαίτερα της υψηλής διεθνούς επίδοσης µαθητών από χώρες όπως η Φινλανδία, όπου οι
διδάσκοντες εκπαιδεύονται σε µεγάλο βαθµό και διαθέτουν σηµαντική αυτονοµία στην
τάξη. Η αυτονοµία είναι επίσης ένα θέµα για τα σχολεία. Σύµφωνα µε µερικά στοιχεία
από το πρόγραµµα εξέτασης PISA του ΟΟΣΑ, τα σχολεία που έχουν µεγαλύτερη
ελευθερία στην κατανοµή των πόρων και το διορισµό του διδακτικού προσωπικού
σηµειώνουν καλύτερα αποτελέσµατα.
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Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά συστήµατα θα µπορούσαν να γίνουν περισσότερα σε
πολλές χώρες, προκειµένου οι νέοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ακολουθήσουν
επαγγελµατική, αντί για καθαρά ακαδηµαϊκή, εκπαίδευση τόσο στη δευτεροβάθµια όσο
και στην τριτοβάθµια βαθµίδα. Η επαγγελµατική εκπαίδευση - η οποία παρέχει στους
µαθητές δεξιότητες που απαιτούνται σε συγκεκριµένο τοµέα - λαµβάνει συνήθως
λιγότερους πόρους σε πολλές αναπτυγµένες χώρες στο πλαίσιο του αγώνα ταχύτητας για
την αναβάθµιση των ακαδηµαϊκών προτύπων και την υλοποίηση υψηλού επιπέδου
έρευνας στην τριτοβάθµια βαθµίδα.
Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, φυσικά, δύναται να αποφέρει
τεράστια οφέλη στις εθνικές οικονοµίες επιταχύνοντας τη δηµιουργία και τη χρήση
καινοτόµων τεχνολογιών και είναι πιθανό να συµβάλλει σηµαντικά στο εθνικό απόθεµα
ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο Αντρέας Σλάιχερ του ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι πολλές
ευρωπαϊκές χώρες υστερούν σε αυτόν τον τοµέα. Μεγάλες οικονοµίες όπως η Γαλλία και
η Γερµανία υπερκερώνται από άλλες χώρες, όπως η Σκανδιναβία και η Κορέα, όσον
αφορά τον αριθµό των πανεπιστηµιακών αποφοίτων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι
«δεν κατατάσσονται πλέον µεταξύ των παγκόσµιων ηγετών στην ανάπτυξη γνώσης και
δεξιοτήτων».
Είναι πιθανό οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αντιδράσουν αναζητώντας καλύτερους
τρόπους κατανοµής των πόρων που διατίθενται στην εκπαίδευση και που αποτελούν
µόνιµη πηγή διαµάχης παγκοσµίως. Κατά µέσο όρο, οι κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ
δαπανούν περίπου 5% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση, εκ του οποίου το διπλάσιο ποσοστό
διοχετεύεται στην τριτοβάθµια σε σχέση µε την πρωτοβάθµια βαθµίδα. Όµως επειδή οι
αποδοχές των πανεπιστηµιακών αποφοίτων ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερες από
αυτές των άλλων ατόµων, καταβλήθηκαν κάποιες προσπάθειες σε πολλές χώρες για τη
συµµετοχή των εν λόγω φοιτητών στο κόστος της εκπαίδευσής τους.
Παρόµοιες προσπάθειες έχουν νόηµα από την πλευρά της κοινωνικής ισότητας.
Γενικά οι νέοι που προέρχονται από φτωχότερες οµάδες πληθυσµού υποεκπροσωπούνται
σε µεγάλο βαθµό στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είναι πιθανώς άδικο να απαιτείται από
λιγότερο εύπορους γονείς να πληρώνουν φόρους για τη χρηµατοδότηση των
πανεπιστηµίων, εάν τα παιδιά τους δεν φοιτήσουν ποτέ σε αυτά. Από την άλλη πλευρά, η
καθιέρωση διδάκτρων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορεί να δηµιουργήσει ακόµα
περισσότερα εµπόδια στην είσοδο φοιτητών που προέρχονται από φτωχότερο οικονοµικό
υπόβαθρο, εκτός εάν ληφθούν επαρκή µέτρα µέσω, για παράδειγµα, επιχορηγήσεων,
χορηγιών ή άλλων γενναιόδωρων φοιτητικών δανείων.

Ποιος είναι ο ρόλος της κατάρτισης;
Η γήρανση των πληθυσµών στην πλειονότητα των αναπτυγµένων χωρών ασκεί πίεση
στους ανθρώπους να συνταξιοδοτηθούν αργότερα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να
βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητες και την εκπαίδευσή τους, ούτως ώστε να µπορέσουν
να αντεπεξέρθουν στις γρήγορες µεταβολές που συντελούνται στο χώρο της εργασίας.
Όµως αυτό δεν αφορά µόνο τα άτοµα που πλησιάζουν στο τέλος της επαγγελµατικής
τους σταδιοδροµίας. Οι εργαζόµενοι όλων των ηλικιών πρέπει να αναβαθµίζουν συνεχώς
τις δεξιότητές τους, οι οποίες µε τη σειρά τους µπορούν να βελτιώσουν τις µελλοντικές
τους αποδοχές και να διευκολύνουν την εξεύρεση εργασίας σε περίπτωση που χάσουν τη
θέση τους.
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∆υστυχώς, η κατάρτιση των ενηλίκων δεν είναι διαδεδοµένη οµοιόµορφα σε όλο το
εργατικό δυναµικό. Οι νεότεροι εργαζόµενοι που έχουν πιστοποιηµένα προσόντα
υψηλότερου επιπέδου ενδεχοµένως να επιµορφωθούν από τους εργοδότες τους. Στην
ουσία, αυτοί που χρειάζονται περισσότερο την κατάρτιση - οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι
και τα άτοµα µε περιορισµένη µόρφωση - είναι αυτοί που έχουν τις λιγότερες
πιθανότητες να επιµορφωθούν. Υπάρχουν επίσης διαφορές µεταξύ των φύλων - στις
περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ οι άνδρες που παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης
είναι περισσότεροι από τις γυναίκες - και µεταξύ των χωρών. Για παράδειγµα, στη ∆ανία
οι εργαζόµενοι παρακολουθούν σχεδόν 1.000 ώρες άτυπης κατάρτισης που σχετίζεται µε
την εργασία τους κατά την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία· στην Ιταλία είναι
λιγότερες από 100.
Η πολιτεία σε πολλές χώρες επενέβη για να βοηθήσει τους εργαζόµενους που δεν
καταρτίζονται. Μερικές χώρες επέβαλαν εισφορά κατάρτισης στους εργοδότες, που
µπορεί να ξοδευτεί µε διαφορετικούς τρόπους όπως, για παράδειγµα, για τη δηµιουργία
κεντρικών ταµείων κατάρτισης. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον όσον αφορά την ιδέα της
συγχρηµατοδότησης της κατάρτισης από την πολιτεία, τους εργοδότες και τους
υπαλλήλους µε στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν συµφέρον από την επιτυχία των
προγραµµάτων κατάρτισης. Στον Καναδά, για παράδειγµα, δοκιµάζεται ένα ειδικό
σύστηµα λογαριασµών καταθέσεων ταµιευτηρίου για τη χρηµατοδότηση της
εκπαίδευσης των ενηλίκων, που καταβάλλει στους χαµηλόµισθους εργαζόµενους έως $3
για κάθε δολάριο που αποταµιεύουν οι ίδιοι.
Εντούτοις, ακόµα και µε το σωστό µείγµα χρηµατοδότησης, η παρακίνηση των
ενηλίκων παραµένει µείζον θέµα. Σε πολλές περιπτώσεις η πίεση που ασκείται από την
εργασία και την οικογένεια κάνει τους ενήλικες να αισθάνονται ότι δεν έχουν χρόνο για
περαιτέρω σπουδές. Το εµπόδιο αυτό µπορεί να αρθεί, τουλάχιστον εν µέρει, εάν δοθεί η
δυνατότητα στους ενήλικες να αποκτήσουν πιστοποιηµένα προσόντα σε µεγαλύτερα
χρονικά διαστήµατα και µε το ρυθµό που τους ταιριάζει. Στην Κορέα το «Credit Bank
System» (σύστηµα κατοχύρωσης διδακτικών µονάδων) λειτουργεί από το 1998 και στα
πρώτα πέντε χρόνια επέτρεψε σε 25.000 ανθρώπους να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες
µονάδες για την απόκτηση ενός επίσηµου τίτλου εκπαίδευσης.

Ποιες είναι οι µελλοντικές προκλήσεις;
Η µαζική εκπαίδευση εξαπλώθηκε εντυπωσιακά κατά τον 20ο αιώνα παρέχοντας
πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση σε περισσότερους ανθρώπους. Στις αναπτυγµένες
χώρες σήµερα η υποχρεωτική εκπαίδευση προσεγγίζει εν τέλει τα φυσικά της όρια ως
προς το χρονικό διάστηµα το οποίο οι νέοι είναι διατεθειµένοι να δαπανήσουν φοιτώντας
στο σχολείο. Έτσι, στο µέλλον η αύξηση της προσφοράς ανθρώπινου κεφαλαίου θα
βασίζεται λιγότερο στην επέκταση της ποσότητας της εκπαίδευσης και περισσότερο στη
βελτίωση της ποιότητας της µάθησης. Ως εκ τούτου, οι κοινωνίες θα πρέπει να
βοηθήσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται, ούτως ώστε να αναπτύσσουν δια
βίου όλο το φάσµα των ταλέντων και ικανοτήτων τους.
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