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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

Ευρωπαϊκό  Δίκτυο OED 

”ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  EKEINOI   ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ” 
  Είναι εύκολο να μιλάς για την Ευρώπη σαν  να ήταν    

ένα, το ίδιο πράγμα παντού  και για όλους : όχι, δεν 

είναι στον καθένα δυνατό  να συμμετέχει  ισότιμα . 

Το Δίκτυο συγκεντρώνει παραδείγματα, μεθόδους και 

παρατηρήσεις προκειμένου να διατρανώσει ότι η 

εκπαίδευση αφορά και περικλείει όλους, χωρίς να 

αποκλείεται κανείς.  

Δεν υφίσταται ζήτημα ‘αυτοί’ και ‘εμείς’. Είμαστε 

ΟΛΟΙ Ευρωπαίοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα 

συμμετοχής στην κοινωνία, την παροχή  εκπαίδευσης, 

δικαίωμα στη  δική του, ο καθένας από εμάς, ζωή. 

 Στο μυαλό  μας η εκπαίδευση είναι   κλειδί για την 

επίτευξη ισότητας, και το  ΟΕD  το δίκτυο των 

εκπαιδευτών ενηλίκων. Γνωρίζουμε ότι μόνο η 

εκπαίδευση δεν είναι αρκετή, αλλά και τίποτε δεν 

είναι δυνατό χωρίς αυτήν. Θέλουμε να συμβάλλουμε 

σε μια καλύτερη Ευρώπη για όλους  μας, που ζούμε 

σε αυτήν.  Ακολουθήστε μας! Θα μας βρείτε στο 

Διαδίκτυο, στο twitter, youtube,  facebook. 

 

"Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η  

παρούσα έκδοση αποτυπώνει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δε μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για τη όποια χρήση  της πληροφορίας που εμπεριέχεται εδώ. " 

OED είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο  

υπό την  συντονιστική ευθύνη  της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων - ΕΑΕΑ 

http://www.oed-network.eu/
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”Να δοξάζεις τη δημοκρατία αλλά  να φιμώνεις 
τους ανθρώπους καταλήγει φάρσα˙ να 
υπερασπίζεσαι τον ανθρωπισμό  αλλά να 
ακυρώνεις τον άνθρωπο αποκαλύπτει το ψέμα”   

Paulo Freire 

 

 

WWW.EAEA.ORG  
 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ 

ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ 
Αναζητούμε, συγκεντρώνουμε και 

αναδεικνύουμε παραδείγματα καλών 

πρακτικών προκειμένου να 

διατυμπανίσουμε πώς δουλεύοντας   
έξω από  συμβατικά   πλαίσια στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και με 

ποικιλομορφία εκπαιδευομένων 

ενδυναμώνονται όλοι οι  εμπλεκόμενοι σε 
αυτήν. 

Φτάνουμε σε συμπεράσματα  από την  
σχετική εμπειρία ,τα συγκεντρώνουμε  
στοχεύοντας σε επισημάνσεις  προς  τους 

διαμορφωτές πολιτικής. 

Εκπαιδεύουμε επαγγελματίες του χώρου 

στο πώς να συνεργάζονται καλύτερα με 

τους εκπαιδευόμενους και ιδιαίτερα όσους  

έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Προσφέρουμε ένα εργαλείο για να σας 

βοηθήσει να εντοπίσετε και εμβαθύνετε 

στις καλές πρακτικές βασισμένες τόσο σε  

ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια. 

WWW.OED-NETWORK.EU 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
 

                  Το Ευρωπαϊκό  Δίκτυο OED 

για την Προσέγγιση - Ενδυνάμωση - 
Πολυπολιτισμικότητα δραστηριοποιείται 
σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε 

Φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 

Ερευνητές, ΜΚΟ, Ενώσεις Φορέων και 

Οργανισμοί   Ρομ. 
. 

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ 

ΜΑΣ ! 
 

Twitter: @Outreachempower 

Facebook:  

Outreach Empowerment Diversity-page 

Web: 

www.oed-network.eu 
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