
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ARALE  

Το πρόγραμμα ARALE “Awareness Raising for Adult Learning and Education” της ΕΑΕΑ έχει 

στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη στήριξη 

της Eκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Στόχος του προγράμματος αποτελεί η συλλογή 

πληροφοριών και η απόκτηση γνώσης σε σχέση με τις δραστηριότητες που στοχεύουν  στην 

διεύρυνση της ευαισθητοποίησης σε σχέση με το θέμα αυτό  καθώς επίσης και  την 

απόκτηση καλύτερης τεχνογνωσίας για το πώς να οργανωθούν και να δομηθούν οι εν λόγω 

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.  

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ARALE παρουσιάστηκαν στα πλαίσια της Συνόδου  

που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 2 και 3 Οκτωβρίου. Τη Σύνοδο που στέφθηκε με 

επιτυχία παρακολούθησαν 70 συμμετέχοντες από 22 χώρες -μέλη της ΕΕ αλλά και 

εκπροσώπους από την Ιαπωνία και το Ισραήλ που παρέστησαν και συμμετείχαν στις 

συνελεύσεις.  

 

Το ΚΕΚ Δάφνη εκπροσώπησε η Διευθύντρια Κατάρτισης,  Βασιλική Τσεκούρα ως 

συντονίστρια σχετικού Εργαστηρίου με θέμα την διερεύνηση των επιχειρημάτων τα 

οποία μπορούν να επιστρατεύσουν οι Επαγγελματίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ώστε  να 

πείσουν τους υπευθύνους Λήψης Αποφάσεων  και Διαμόρφωσης Πολιτικών για την 

Εκπαίδευση, να αντιληφθούν τη σημασία και την αξία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και  της 

περαιτέρω ενίσχυσής της για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση των 

δημοκρατικών θεσμών.   

 Κατά τη Σύνοδο για το πρόγραμμα ARALE παρουσιάστηκαν πέρα από τα αποτελέσματα και 

κάποια παραδείγματα καλής πρακτικής που εφαρμόστηκαν ανά την Ευρώπη τόσο στο ευρύ 

κοινό, όσο σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους και άτομα λήψης αποφάσεων. Υλικό από τις 

εργασίες της Συνόδου είναι διαθέσιμο στο site της ΕΑΕΑ www.eaea.org και αφορά 

παρουσιάσεις (http://www.eaea.org/index.php?k=118868 )  και εικόνες της Συνόδου καθώς 

και το άρθρο του Michael Voss, συνεργάτη από τον οργανισμό DAEA με τίτλο “Enthusiasm 

raises awareness” (http://www.eaea.org/news.php?k=118929&aid=118929 ). Μπορείτε να 

βρείτε στο site της EAEA τη συλλογή  παραδειγμάτων καλής πρακτικής 

(http://www.eaea.org/arale/how-to-raise-awareness ) ενώ  αναμένεται σύντομα η 

ανάρτηση της  τελικής έκθεσης της Συνόδου.  
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