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ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ 'ΠΡΟΕΓΓΙΗ -ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ - ΠΟΛΤΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ'  ( OED) 

παρουςιάηει τα Εργαλεία  για τθν υπζρβαςθ των εμποδίων ςτθ μάθθςθ . 

 

 
Η ςυμμετοχή ςε δράςεισ Εκπαίδευςησ Ενηλίκων  παραμζνει  χαμηλή   ςε πολλζσ Ευρωπαϊκζσ χώρεσ , 
ιδιαίτερα μεταξφ των ατόμων από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ . Το Δίκτυο Outreach-Empowerment-

Diversity (OED)  δίνει  έμθαζη ζηις διαδικαζίες ενζωμάηωζης και ηης ενίζτσζης ηης 

πολσπολιηιζμικόηηηας  ζηην Εκπαίδεσζη Ενηλίκων. Σηο πλαίζιο ασηό, δημοζιεύζαμε 

ζσγκεκριμένες προηάζεις και ζσζηάζεις  για ηο πώς να προζεγγίζοσμε  όζοσς σπό- 

εκπροζωπούνηαι και να  ζσμβάλλοσμε ζηην ενδσνάμωζή ηοσς μέζω ηης μαθηζιακής διαδικαζίας.  
 
Τα μζλη και οι φορείσ του Δικτφου  OED  πιςτεφουμε ότι η εκπαίδευςη  των ενηλίκων  δημιουργεί οφζλη 
ςε όλα τα επίπεδα. Σφμφωνα με  πρόςφατη μελζτη ςε Ευρωπαϊκό  επίπεδο, ςτην οποία  ζχουμε 
προςωπικζσ  μαρτυρίεσ ατόμων αναφορικά  με τα οφζλη τησ Δια βίου μάθηςησ ,  η εκπαίδευςη ενηλίκων 
κάνει τουσ ανθρώπουσ ευτυχζςτερουσ , υγιζςτερουσ και  με  περιςςότερη αυτο -εκτίμηςη . 
Οι εκπαιδευόμενοι ςυμμετζχουν περιςςότερο ςτην κοινωνία, τείνουν να είναι πιο ανεκτικοί και  γίνονται 
καλφτεροι γονείσ . Τα οφζλη είναι ακόμα  πιο εντυπωςιακά για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ. Επομζνωσ το Δίκτυο 
OED  ουςιαςτικά   ωθεί ςε ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ  ςτο  πεδίο αυτό. 
 
Προκειμζνου να βοηθήςουμε  τουσ διαμορφωτζσ πολιτικήσ και τουσ εκπαιδευτζσ ενηλίκων να υπερβοφν  
τα εμπόδια  ςτη  μάθηςη , το  Δίκτυο  OED   ζχει  παράξει τα εξήσ εργαλεία : 

1) υςτάςεισ   προσ τουσ  Ευρωπαϊκοφσ  και εθνικοφσ / περιφερειακοφσ  παράγοντεσ πολιτικήσ   για 
την εκπαίδευςησ ενηλίκων καθώσ και ςε παρόχουσ  εκπαίδευςησ ενηλίκων . Αυτζσ οι ςυςτάςεισ  
ζχουν βαςιςτεί  τόςο ςτα παραδείγματα καλών πρακτικών  Προςζγγιςησ    μειονεκτοφντων 
ομάδων  , τα οποία ςυγκεντρώςαμε από όλη την Ευρώπη, όςο και ςτον Μεθοδολογικό οδηγό 
Ενδυνάμωςησ. Ενα εφχρηςτο εγχειρίδιο με δράςεισ που θα  δώςουν ςτοιχεία και πληροφορίεσ 
ςτουσ  διαμορφωτζσ πολιτικήσ  να προχωρήςουν με ςυγκεκριμζνα βήματα . 

Και τα δφο κείμενα είναι διαθζςιμα  δωρεάν και ςε διαφορετικζσ γλώςςεσ ςτην ιςτοςελίδα  ΟED 
[hyperlink-http://oed-network.eu/index.php?k=118639]. 
 
Προςκαλοφμε τον καθζνα  να προχωρήςει  ςτα απαραίτητα εκείνα βήματα , και να ςυμβάλει  ώςτε να 
επιτευχθεί  η  Προςζγγιςη, Ενδυνάμωςη και Πολυπολιτιςμικότητα   ωσ  προτεραιότητα και ρεαλιςτική 
ανάγκη . 
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Λίγα λόγια  για το Δίκτυο  

Το Δίκτυο  OED  φζρνει  ςε επαφή  17  φορείσ από 14 Ευρωπαϊκζσ Χώρεσ.  Οι Στόχοι του Δικτφου  : 

 Να αντιμετωπίςει την ανάγκη για προςζγγιςη των ευάλωτων ομάδων  και να  παρζχει ενημζρωςη  
για το πωσ να οργανώςει  τη ςτρατηγική του ςε αυτό;  

 Να  βελτιώςει  την πολυπολιτιςμική  ταυτότητα  των οργανιςμών εκπαίδευςησ ενηλίκων  δίνοντασ 
χώρο ςτη φωνή των εκπαιδευομζνων ;  

 Ενδυνάμωςη των εκπαιδευομζνων  ώςτε να γίνουν  ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτεσ . 

Το Δίκτυο OED  είναι αποτζλεςμα  του προγράμματοσ   OED με  τη ςυντονιςτική ευθφνη τησ Ευρωπαϊκήσ 
Ενωςησ Εκπαίδευςησ Ενηλίκων ( European Association for the Education of Adults (EAEA).  Το πρόγραμμα , 
ολοκληρώνεται το Νοζμβρη   του 2014, και χρηματοδοτείται από την  Ευρωαπική Επιτροπή  και το 

πρόγραμμα  Δια Βίου Μάθηςη  ( European Commission’s Lifelong learning Programme/Grundtvig). 

  

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ  για το Δίκτυο  και το πρόγραμμα  OED μπορείτε να τισ βρείτε ςτην ιςτοςελίδα 
OED website. 

### 

Η Ευρωπαϊκή Ένωςη για την Εκπαίδευςη Ενηλίκων   (EAEA)  είναι η φωνή τησ μη-τυπικήσ εκπαίδευςησ 
ενηλίκων ςτην Ευρώπη. Το  EAEA είναι μια Ευρωπαϊκή  ΜΚΟ  με 123  φορείσ  - μζλη  ςε 42 χώρεσ . 
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Πληροφορίεσ για το ΕΑΕΑ  Gina Ebner 
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+32 2 893 25 24 
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Aura Vuorenrinne 
EAEA CommunicationsOfficer 
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Πληροφορίεσ για το ΔΑΦΝΗ 
ΚΕΚ ( Εταίροσ OED  από την 

Ελλάδα) 

Βαςιλική Τςεκοφρα  
Διευθφντρια Κατάρτιςησ  
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