


Για την:

ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ 
ΤΠΟΕΚΠΡΟΩΠΟΤΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ



Γενικοί τόχοι της υνάντησης  

• Γενική Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου (Ποιοι είμαστε) 

• Εννοιολογική Αποσαφήνιση των όρων ‘ Προσέγγιση, Ενδυνάμωση, 

Διαφορετικότητα[στο πλαίσιο OED) – Τλοποιώντας το OED _ ImplOED

• Παρουσίαση  της τρατηγικής OED ως τοπική δράση και πρωτοβουλία | 

Περιγραφή των 2 ΟΜΑΔΩΝ  εργασίας και ανάλυσης  του  ImplOED

Ο1,Ο2 : Ο1)προς παρόχους εκπαίδευσης και εκπαιδευτές ενηλίκων Ο2) προς 

σχεδιαστές πολιτικών για την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

http://www.oed-network.eu/


Ειδικοί τόχοι της υνάντησης  

• Διερεύνηση συναντίληψης ως προς τον σχεδιασμό και τους στόχους του 

Δικτύου –ΟΜΑΔΑ  1: Επιμόρφωση εκπαιδευτών ενηλίκων ως προς την 

υιοθέτηση μη παραδοσιακών και  περισσότερων συμμετοχικών τεχνικών  

διδασκαλίας   και μάθησης των ενηλίκων https://vimeo.com/album/

• Διερεύνηση περιορισμών και εμποδίων  των Εκπαιδευτών και παρόχων 

εκπαίδευσης ως προς την εφαρμογή των στόχων και την εμπλοκή 

εκπαιδευομένων 

• Διαμόρφωση ατζέντας συναντήσεων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 

ενός τοπικού θύλακα καινοτομίας στις διαδικασίες εκπαίδευσης ενηλίκων

• Δημιουργία συνθηκών σύνδεσης και ανταλλαγής με φορείς και μέλη του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου ( O1 –O2)



Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου  OED 

 Σο  Ευρωπαϊκό Δίκτυο OED αποτέλεσε αρχικά  την σύνθεση μιας 

αρχικής ομάδας 17 φορέων από αντίστοιχες χώρες , οι εργασίες 

των οποίων αποτυπώθηκαν σε έναν αριθμό σημαντικών εργαλείων

και αποτελεσμάτων, αναφορικά με τις ευκαιρίες πρόσβασης στην 

εκπαίδευση,  των ευάλωτων ομάδων,  και τον ρόλο των 

συστημάτων και των φορέων/ εκπαιδευτών στην αλλαγή προς 

όφελος των ομάδων αυτών . την παρούσα φάση «Τλοποιώντας 

την μεθοδολογία  OED» , 12 φορείς συνεργάζονται για την 

διασπορά , την ανταλλαγή απόψεων  και την εφαρμοσιμότητα των 

προτεινόμενων καλών πρακτικών 



Γιατί;

o Διεύρυνση των ανισοτήτων σε κοινωνικό επίπεδο 

o Ανησυχητικά ποσοστά λειτουργικού αναλφαβητισμού των ενηλίκων 

στην ΕΕ – έρευνα  PIAAC

o Μείωση και συνεχής περιορισμός των ευκαιριών πρόσβασης σε 

ευκαιρίες δια βίου μάθησης ( υποχρηματοδότηση)

o Ανάγκη για περισσότερο εγγράμματους και ενεργούς  πολίτες

σήμερα ( κοινωνία τη γνώσης, κοινωνία σε μετασχηματισμό, ΕΚ 

2020, ΝEETs) 



Πως το δίκτυο OED 

ανταποκρίνεται στα παραπάνω

Προσέγγιση : Ως πολυεπίπεδη 
διαδικασία επικοινωνίας, 
προώθησης στόχων(καμπάνιας) 

και συμπερίληψης των υπο 
εκπροσωπούμενων στις 
διαδικασίες εκπαίδευσης.

Σρόποι: συμμετοχή των ομαδων 
στις διεργασίες, επισκέψεις 
μελέτης, δικτύωση των 

εμπλεκομένων

Α) Εννοιολογικά
Κατά την  Αρχική φάση (2011-2014)  διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής  διάστασης του 

δικτύου και των βασικών αρχών του, οριοθετήθηκαν οι έννοιες:

Ενδυνάμωση για μια πιο συμπεριληπτική και 
δίκαιη κοινωνία: Ως διαδικασία ενίσχυσης των 
ατόμων σε προσωπικό, διαπροσωπικό και 

συλλογικό επίπεδο, να αποκτήσουν τη δύναμη 
να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν τη 
θέση τους – με αυτοπεποίθηση, παροχή 
κινήτρων,  αυτό διάθεση, ενδοσκόπηση και 
ανάληψη δράσης  απόκτηση αυτό έλεγχου. 
Απόκτηση συναισθηματικής ωριμότητας, 

κοινής λογικής και ΚΤΡΙΩ πρόσβαση στην 
κατάλληλη πληροφορία και την τεχνογνωσία 

Διαφορετικότητα:
εβασμός στους 
διαφορετικούς  τρόπους 

ζωής αλλά και τους 
τρόπους απόκτησης  

της γνώσης , αμοιβαίος 
σεβασμός στις 
ατομικότητες

ύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα 

στην Οικονομία,την Κοινωνία και τονΠολιτισμό 

(UCSCR), η Εκπαίδευση αποτελεί  ‘Empowerment 

Right” ως εφαλτήριο για την πλήρη συμμετοχή στην 

συλλογική ζωή (κοινότητα)



Πως το δίκτυο OED 

ανταποκρίνεται στα παραπάνω
Α) την Πράξη

Προτείνοντας  εναλλακτικές – μη παραδοσιακές – μεθόδους  προσέλκυσης, παροχής 

κινήτρων και εμπλοκής των εκπαιδευομένων στην διαδικασία της μάθησης και ενδυνάμωσης

Διάδραση και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων

Αναζήτηση νέων καινοτόμων τρόπων υπέρβασης των εμποδίων και 
των περιορισμών συμμετοχής 



Εργαλεία

1. Μεθοδολογικός Οδηγός προς τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και τους 

Υορείς ΕΕ 

2. Προτάσεις προς τους χεδιαστές Πολιτικών και τους Υορείς 

Παροχής ΕΕ

3. Καλές Πρακτικές από τις χώρες των εταίρων

http://www.eaea.org/media/oed-network/publications/guidelines-for-trainers_en.pdf
http://www.eaea.org/media/oed-network/publications/oed_policy_recommendations_gk.pdf
http://www.eaea.org/media/oed-network/publications/oed_policy_recommendations_gk.pdf
http://www.eaea.org/media/oed-network/publications/oed-collection-of-good-practice-report_26-04_final.pdf


τρατηγική OED ως τοπική 

δράση και πρωτοβουλία Ο1

Ομάδα 1 (επίπεδο φορέων τοπικής δράσης)

 FOLAC (SE), 

 Dafni Kek (HE), 

 Drom Kotar (ES), 

 Kerigma (PT), 

 NIACE (UK), 

 VHS Wien (AT)

Δραστηριότητες: 

υναντήσεις ενημέρωσης, 

επιμορφώσεις, εργαστήρια

υνεργασία και αμοιβαία ενημέρωση 

μεταξύ τους

http://www.oed-network.eu/en/changing-practice/events.html
http://www.oed-network.eu/en/changing-practice/events.html


 Προτάσεις εφαρμογής σε Εθνικό και 

τοπικό επίπεδο 

 Εννοιολογικός προσανατολισμός & 

Εναλλακτικές Πρακτικές OED 

 Προσδοκίες επιμόρφωσης 

(καταγραφή σε εργαλείο) 

 Περιορισμοί –εμπόδια 

Ομαδα 1 
Προφιλ: Εκπαιδευτές Ενηλίκων και εκπαιδευτές υπό 

πιστοποίηση – ύμβουλοι Εκπαίδευσης & Εμπειρογνώμονες

Ομάδα 2 
Προφίλ: Νεοεισερχόμενοι στον χώρο της ΕΕ (ΚΕΔΙΒΙΜ + 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων +προς πιστοποίηση)

Αποτύπωση υμπερασμάτων



τόχοι

 Εμβάθυνση στις βασικές έννοιες 

 Κατανόηση προτεινόμενων  (5) 

σταδίων της διαδικασίας  

συμπερίληψης των εκπαιδευομένων 

Ευάλωτων Ομάδων 

 υζήτηση επί των Καλών Πρακτικών

 Διερεύνηση εφαρμοσιμότητας   των 

τεχνικών στην πράξη : περιορισμοί, 

εμπόδια 



υμμετοχή όλων των ομάδων. 
Ανασκόπηση 

αποτελεσμάτων των 

συναντήσεων. 

Επιλεκτική παρουσίαση των 

Καλών Πρακτικών από τα 
μελη των ομάδων –

περιορισμοί και δυνατότητες 
υπέρβασης  



Ενδυνάμωση 
εκπαιδευτών ενηλίκων:  

• Αξιοποίηση εναλλακτικών 

πρακτικών σε 

• υσχέτιση με εξελίξεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο-

ανατροφοδότηση με 

• Ανάληψη πρωτοβουλίας 

και δράσης – συνεχής 

αξιολόγηση 

Δημιουργία τοπικού 

δικτύου: 

 χεδιασμός δράσεων 

(follow up) &

 υνεργασία σε εθνικό 

τοπικό επίπεδο -

 Ευρωπαϊκή δικτύωση & 

εξωστρέφεια με  

 υμμετοχή σε νέα έργα  

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα



Για περισσότερες Πληροφορίες

Ιστοσελίδα:
oed-network.eu

kekdafni.gr

Τπεύθυνη Επικοινωνίας:
Βασιλική Σσεκούρα

E-mail:
vasiliki@kekdafni.gr

Σηλέφωνο:
2610 34 14 72


