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Το πρόγραμμα «Άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων - Ευρωπαϊκή 

ανταλλαγή εμπειριών» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + 

επικεντρώνεται στην οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των 

ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με τον τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και στην ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της 

δια βίου μάθησης. 

Αυτή η σύμπραξη φέρνει σε επαφή εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές 

και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων από διαφορετικές γεωγραφικές 

και πολιτισμικές περιοχές της Ευρώπης. 

Πρόγραμμα ERASMUS + Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Τύπος: Στρατηγικές συμπράξεις που 
υποστηρίζουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
Τίτλος του έργου: Άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων 
- Ευρωπαϊκή ανταλλαγή εμπειριών 
Αριθμός έργου: 2017-1-PL01-KA204-038827 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; / Συμμετέχοντες / Ομάδα στόχος  

Στο σχέδιό μας μπορεί να πάρει μέρος προσωπικό που 

δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων ή ενήλικες 

εκπαιδευόμενοι που σχετίζονται με τους οργανισμούς μας. 

Ιστοσελίδα έργου: www.ourprojects.eu/nvae  

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

Συντονιστής: 
 

Εταίροι: 

http://www.ourprojects.eu/nvae


  

Συνεργατική Σχέση / Ποιοι είμαστε; 
Αντιπροσωπεύουμε τέσσερις οργανισμούς. Μεταξύ των μελών υπάρχουν μικροί και μεγάλοι 

οργανισμοί, μερικοί με μακρόχρονη ιστορία και άλλοι πιο πρόσφατοι, οι οποίοι ασχολούνται 

στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Προερχόμαστε από την Αυστρία, την Ελλάδα, την 

Ισλανδία και την Πολωνία. 

Ο κατάλογος των μελών της Συνεργατικής Σχέσης έχει ως εξής: 

1. E-C-C Verein fuer interdisziplinaere Bildung und Beratung, Würnitz, Αυστρία 

2. Jafnréttishús / Equality Centre, Hafnarfjörður, Ισλανδία 

3. Εταιρεία Πιερικών Μελετών '' ΕΣΤΙΑ ΠΙΕΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΩΝ '' ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κατερίνη 

4. Stowarzyszenie "EBI Association", Jastrzębie-Zdrój, Πολωνία (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) 

Διάρκεια / Πόσο διαρκεί το έργο; 
Διάρκεια του έργου είναι από 01/12/2017 έως 30/11/2018. 

Εντός αυτής της περιόδου σχεδιάζουμε να οργανώσουμε 5 διακρατικές συναντήσεις έργου. Θα 

υπάρξει δυνατότητα συζήτησης σχετικά με τα θέματα του έργου, ανταλλαγής γνώσεων και 

εμπειριών, ανταλλαγή ορθών πρακτικών και γνωριμία με τις δράσεις των συνεργατών μας.  

Θα οργανωθούν επίσης από τους εταίρους τοπικές δραστηριότητες (συναντήσεις, συζητήσεις, 

παρουσιάσεις κλπ.) για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. 

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι; 
1. Η μεταφορά γνώσεων, ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών σε: 

 συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων 

 τους αποτελεσματικούς τρόπους παρακίνησης ενηλίκων κατά τη διαδικασία μάθησης 

 προώθηση της δια βίου μάθησης μεταξύ των ενηλίκων 

 κριτήρια αποτίμησης για την αξιολόγηση και την βελτίωση της ποιότητας του 

συστήματος κατάρτισης (εκπαίδευση ενηλίκων) 

 βελτίωση της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων 

 ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες εκπαιδευόμενους με τη χρήση 

των ΤΠΕ 

 προσαρμογή της προσφερόμενης εκπαίδευσης στις ανάγκες των ενηλίκων 

2. Η αύξηση της ικανότητας διοίκησης φορέων που προσφέρουν δυνατότητες δια βίου 

εκπσης 

3. Η επαγγελματική ανάπτυξη διοικητικού προσωπικού στον τομέα της αποτελεσματικής 

οργάνωσης και προώθησης της εκπαίδευσης ενηλίκων 

4. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της 

εμβάθυνσης των γνώσεων τους, της βελτίωσης των διδακτικών ικανοτήτων, της εκτέλεσης 

καθηκόντων, μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας 

5. Η αύξηση της ενεργού συμμετοχής των ενηλίκων στην κοινωνική ζωή 

6. Η προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων 

7. Η αύξηση της προσαρμοστικότητας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των 

συμμετεχόντων 

8. Η βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων 

9. Η δημιουργία διεθνών επαφών 

10. Η ενεργοποίηση της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών ή ιδρυμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ενηλίκων στην Ευρώπη 

11. Η προώθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της καινοτομίας των συστημάτων, των 

ιδρυμάτων και των πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων 

 

 

Επιπλέον; / Πρόσθετα θέματα προς συζήτηση στο πλαίσιο 

του έργου:  
Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη και άλλα θέματα. Κάθε εταίρος παρουσιάζει ένα από αυτά. 

Η ατζέντα των διακρατικών συναντήσεων του προγράμματος θα επεκταθεί από τη συζήτηση: 

 μη επαγγελματική εκπαίδευση ηλικιωμένων ενηλίκων: π.χ. μαθήματα στα σπίτια των 

ηλικιωμένων, πανεπιστήμια της τρίτης ηλικίας (μαθήματα κατάρτισης, προγράμματα 

σπουδών) 

 μη επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων για άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό 

αποκλεισμό και με περιορισμένη πρόσβαση στις ευκαιρίες εκπαίδευσης 

 μη επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών και προσφύγων 

 παράγοντες που καθορίζουν τη δημιουργία ενεργών και μακροχρόνιων ενασχολήσεων 

με χόμπι / ψυχαγωγικές ενασχολήσεις 

Γιατί αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα; 
Εντοπίσαμε τέτοιες ανάγκες όπως: 

 να βελτιωθούν τα κίνητρα των ενηλίκων για τη διαδικασία εκμάθησης 

 να προωθηθεί η δια βίου μάθηση μεταξύ των ενηλίκων 

 να καταστεί η εκμάθηση ευχάριστη και ελκυστική για τους ενήλικες 

 να αυξηθεί η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία των ενηλίκων 

 να γνωρίσουν τις μεθόδους εμπλοκής των ενηλίκων στη διαδικασία σχεδιασμού και 

ανάπτυξης υλικών και μεθοδολογιών διδασκαλίας και μάθησης 

 να γνωρίσουν τα εργαλεία (τα οποία χρησιμοποιούνται στις χώρες εταίρους) για να 

αποκτήσουν και να προσαρμόσουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες (οδηγίες και 

προγράμματα σπουδών για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση) στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των ενηλίκων 

Κύρια αποτελέσματα του έργου: 
Απτά αποτελέσματα: 

 ιστοσελίδα του έργου 

 δημοσίευση - περίληψη των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και ορθών πρακτικών στον 

τομέα των αποτελεσματικών τρόπων παροχής κινήτρων στους ενήλικες για τη 

διαδικασία μάθησης, προώθηση της δια βίου μάθησης μεταξύ των ενηλίκων, 

 μια λίστα εργαλείων για την απόκτηση και πρόβλεψη των εκπαιδευτικών αναγκών των 

ενηλίκων 

 πρακτικά συνεδριάσεων 

Άυλα αποτελέσματα:  

 μεγαλύτερη ελκυστικότητα της εκπαίδευσης ενηλίκων 

 επαγγελματική ανάπτυξη διοικητικού προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

 επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών / δασκάλων 

 προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων: 

 βελτιωμένες γλωσσικές ικανότητες 

 αύξηση της προσαρμοστικότητας 

 ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης 

 βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων 

 δίκτυο συνεργασίας 

 εμπειρία στην υλοποίηση έργων 

 

 


