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υςτόματα προςφορϊσ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

Θεςμικό 

• Κρατικού φορεύσ 

• Εκπαιδευτικϊ 
ιδρύματα (δημόςια 
ςχολεύα, 
μεταλυκειακϊ) 

• Βιβλιοθόκεσ, μουςεύα, 
κοινοτικϋσ αρχϋσ 

• Επιχειρόςεισ, 
βιομηχανύα - χώροσ 
εργαςύασ 

 

Περιεχόμενο 

•Βαςικό εκπαύδευςη ό 
αντιςταθμιςτικό 

•Ψυχαγωγικό 
εκπαύδευςη (liberal) 

•Βαςικϋσ δεξιότητεσ ό 
δεξιότητεσ ζωόσ 

•Ανϊπτυξη 
ανθρώπινων πόρων 

•Συνεχόσ 
επαγγελματικό 
εκπαύδευςη 

 

Άτομα 

• Πϊροχοι εκπαύδευςησ 
ενηλύκων/εκπαιδευτϋσ 
ενηλύκων 

• Ϊτομα που τη 
λαμβϊνουν (ενόλικεσ 
εκπαιδευόμενοι) 



Η περιθωριοπούηςη τησ 
εκπαύδευςησ ενηλύκων 



Περιθωριοπούηςη 

• Ενόλικεσ εκπαιδευόμενοι (ποιοι εύναι και τι 
κϊνουν) 

• Μη παραδοςιακϋσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ 

• Ϊτομα που εγκαταλεύπουν πρόωρα το ςχολεύο, 
ϊνεργοι, φυλακιςμϋνοι, ηλικιωμϋνοι, εθνικϋσ 
μειονότητεσ  

• Λύγη ό καθόλου δύναμη για να επηρεϊςουν το 
περιεχόμενο και τισ πολιτικϋσ του πεδύου 

Κοινωνικό  

• Πολυφωνύα ςκοπών 

• Ϋλλειψη χρηματοδότηςησ 

• Ιδρύματα που δεν θεωρούν την εκπαύδευςη 
ενηλύκων ωσ κύρια αποςτολό 

• Ϋλλειψη ενιαύων και ςυνεκτικών ςτρατηγικών 
επιδιώξεων και φιλοςοφικού προςανατολιςμού 

• Δυςκολύα οριοθϋτηςησ του πεδύου 

• Αλλαγό προςανατολιςμού ςε ευρωπαώκό επύπεδο 
 

Θεςμικό 



- «Ελϊχιςτη προςοχό ϋχει δοθεύ ςτον 
καθοριςμό του περιεχομϋνου και των 
διαδικαςιών για την αρχικό και 
ςυνεχιζόμενη κατϊρτιςη του προςωπικού 
εκπαύδευςησ ενηλύκων» (Ευρωπαώκό 
Επιτροπό, 2006, ςελ. 7)  

- Συχνϊ ςτερούνται οποιαςδόποτε τυπικόσ 
κατϊρτιςησ ό εξειδικευμϋνησ εμπειρύασ 
για τη διδαςκαλύα των ενηλύκων 
(Andersson, Köpsén, Larson and Milana, 
2012, Jarvis, 2004),  

- Πολλού από αυτούσ ϋχουν αποκτόςει τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ ψυχοπαιδαγωγικϋσ 
ικανότητεσ για να διδϊςκουν ενόλικεσ μϋςα 
από την καθημερινό πρακτικό, παρϊ μϋςω 
ςυςτηματικόσ επιμόρφωςησ 

- Λύγοι εκπαιδευτϋσ ενηλύκων λαμβϊνουν ό 
ςυμμετϋχουν ςε δραςτηριότητεσ 
επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ (Egetenmeyer 
και Nuissl, 2010 ) 

- Καθοριςτικόσ παρϊγοντασ για την 
επύτευξη των μαθηςιακών 
αποτελεςμϊτων και διαςφϊλιςη τησ  
ποιότητασ τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ 
(UNESCO, 2009) 

- Σημαντικόσ παρϊγοντασ ςτην 
ανϊπτυξη τησ κοινωνύασ τησ γνώςησ 
(Jarvis, 2004)  

- Διαδραματύζει ϋναν κρύςιμο ρόλο ςτη 
διευκόλυνςη τησ εκπαύδευςησ των 
ενηλύκων 

- Βοηθϊ τουσ ενόλικεσ εκπαιδευομϋνουσ 
να αποκτόςουν τισ απαιτούμενεσ 
δεξιότητεσ, οι οπούεσ θα ςυμβϊλουν τόςο 
ςτην κοινωνικό όςο και ςτην οικονομικό 
τουσ ανϊπτυξη 

- Ενιςχύει το κύνητρο κϊποιου να μϊθει, 
την ικανότητα να αναπτύςςει κριτικό  
ςκϋψη και να μαθαύνει πώσ να μαθαύνει 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 



Ευρωπαώκό και Διεθνόσ Πολιτικό για την Επαγγελματικό 
Ανϊπτυξη των Εκπαιδευτών Ενηλύκων 

Δύο βαςικϊ ϋγγραφα ευρωπαώκό πολιτικόσ για την Εκπαύδευςη Ενηλύκων: 

(α) Ανακούνωςη για την Εκπαύδευςη Ενηλύκων: Ποτϋ δεν εύναι αργϊ για μϊθηςη 
(Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2006) 

(β) Σχϋδιο Δρϊςησ για την Εκπαύδευςη Ενηλύκων (Ευρωπαώκό Επιτροπό, 2007)  

Υπογραμμύζουν την 
ανϊγκη για εθνικϊ 

ςυςτόματα 
αρχικόσ και 

ςυνεχούσ 
επαγγελματικόσ 

ανϊπτυξησ 
εκπαιδευτών 

ενηλύκων.  

Σα Κρϊτη Μϋλη καλούνται να 
επικεντρωθούν ςτη βελτύωςη 

τησ ποιότητασ του προςωπικού 
εκπαύδευςησ ενηλύκων, 

καθορύζοντασ το προφύλ των 
ικανοτότων, δημιουργώντασ 

αποτελεςματικϊ ςυςτόματα για 
την επαγγελματικό τουσ 

ανϊπτυξη και ενιςχύοντασ την 
κινητικότητϊ τουσ (υμβούλιο 

τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ , 2011, 
ςελ. 5).  

Στη διεθνό ςκηνό, η UNESCO καλεύ επύςησ τισ χώρεσ να διαθϋςουν επαρκεύσ πόρουσ 
για τουσ εκπαιδευτϋσ ενηλύκων ςύμφωνα με τισ εθνικϋσ ανϊγκεσ και να αναπτύξουν 
τισ ικανότητεσ του εκπαιδευτικού προςωπικού, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ παροχόσ 
αξιοπρεπών ςυνθηκών εργαςύασ, αμοιβών και κατϊρτιςησ (UNESCO, 2014, ς.7).  



Παρϊγοντασ επιτυχύασ αποτελεςματικών πολιτικών 

An in-depth analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe, European Commission, Directorate 

General for Employment, Social Affairs and Inclusion , 2015 



Ρόλοσ Εκπαιδευτό Ενηλύκων 
 

Οι ςύγχρονεσ προκλόςεισ και τα χαρακτηριςτικϊ των ενόλικων 
εκπαιδευομϋνων δημιουργούν νϋουσ ρόλουσ ςτον εκπαιδευτό ενηλύκων 

 

• Διευκολυντόσ 

• Συντονιςτόσ 

• Προγραμματιςτόσ 

• Ερευνητόσ 

• Αξιολογητόσ 

• Φορϋασ αλλαγόσ     

• Εκπαιδευόμενοσ 

 

• Εκπαιδευτικόσ 

• Εμψυχωτόσ 

• Δημιουργόσ 
ϊνετου φυςικού 
και ψυχολογικού 
κλύματοσ 

• Υποςτηρικτόσ  

• Συνεργϊτησ 

• Μϋντορασ 

• Σύμβουλοσ  



Επαγγελματικό Ανϊπτυξη ςτην Εκπαύδευςη Ενηλύκων 
Οριςμόσ 

 Ορύζεται ωσ η «εκπαύδευςη των επαγγελματιών, 
ανεξαρτότωσ του τομϋα δραςτηριοπούηςόσ τουσ, 
που επεκτεύνεται καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 
ςταδιοδρομύασ τουσ» (Queeney, 2000, ςελ.375). 

 Προωθεύται με ςυςτηματικό επιμόρφωςη και 
επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ και αναφϋρεται ςυνόθωσ 
ςε μια επύςημη ό ανεπύςημη  διαδικαςύα, όπωσ 
ςυνϋδρια, ςεμινϊρια, εργαςτόρια, εξ αποςτϊςεωσ 
μαθόματα ό πανεπιςτημιακϊ μαθόματα ςε 
ακαδημαώκό ύδρυμα. 

 Αναφϋρεται επύςησ ςε ϊτυπα πλαύςια, όπωσ 
ανταλλαγό καλών πρακτικών με ςυναδϋλφουσ, 
ανεξϊρτητη μϊθηςη και προςωπικό ϋρευνα, 
παρατόρηςη ό δραςτηριότητεσ ομαδικόσ μϊθηςησ.  
 

 
 

 
 

 



τόχοι Επαγγελματικόσ Ανϊπτυξησ 

 Βελτύωςη τησ διδακτικόσ πρακτικόσ και 
κατϊ ςυνϋπεια βελτύωςη των μαθηςιακών 
αποτελεςμϊτων.  

 Βελτύωςη των επαγγελματικών 
γνώςεων, δεξιοτότων και ςτϊςεων των 
εκπαιδευτών ενηλύκων και παρϊλληλα 
βελτύωςη των  εκπαιδευομϋνων.  

 Απόκτηςη δεξιοτότων για τη διδαςκαλύα 
ενόσ μεταβαλλόμενου πληθυςμού 
ενηλύκων (ανϋργων, μεταναςτών, ατόμων 
τρύτησ ηλικύασ, ενηλύκων με χαμηλϋσ 
βαςικϋσ δεξιότητεσ).  

 Καλύτερη κατανόηςη των ποικύλων 
αναγκών ενόλικων εκπαιδευομϋνων 
διαφορετικών εθνικοτότων, γλωςςών, 
φύλου, εκπαιδευτικόσ ετοιμότητασ κ.ϊ. 
(Merriam and Caffarella, 1999).  
 
 

 



Επαγγελματικό Ανϊπτυξη - Πραγματικότητεσ 

 υχνϊ οι εκπαιδευτϋσ ενηλύκων ςτερούνται επύςημησ 
προετοιμαςύασ και αρχικόσ κατϊρτιςησ για τη διδαςκαλύα 
ενηλύκων πριν από την εύςοδο ςτο επϊγγελμα (και κατϊ τη 
διϊρκεια). 

 Πολύ ςυχνϊ η αποτελεςματικότητα τησ διδαςκαλύασ ςτηρύζεται 
ςτην ευαιςθηςύα, το ταλϋντο και την επαγγελματικό  
ςυμπεριφορϊ των εκπαιδευτών ενηλύκων (Kapsalis, 2006; 

Papastamatis and Panitsidou, 2008; Vergidis, 2006).  

 

«Η παροχό υψηλόσ ποιότητασ ςτα προγρϊμματα 
εκπαύδευςησ ενηλύκων εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό από την 

ύπαρξη ενημερωμϋνων, ικανών και ευαύςθητων 
εκπαιδευτών ενηλύκων» (Youngman, 2005, ςελ. 2) 



Λόγοι υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ 

Δυςκολύα εφαρμογόσ μιασ ενιαύασ 
προςϋγγιςησ ςτην επαγγελματικό 

ανϊπτυξη των εκπαιδευτών 
ενηλύκων 

Απουςύα τυπικών απαιτόςεων για 
τουσ εκπαιδευτϋσ ενηλύκων ςτισ 

περιςςότερεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ 
(Jütte et al., 2011) 

Μη ρυθμιςμϋνο επϊγγελμα ςτισ 
περιςςότερεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ 

(Eurydice, 2007) 



Φαρακτηριςτικϊ αποτελεςματικών επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ (1)  

ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

 Η αποτελεςματικό επικοινωνύα με τουσ εκπαιδευτϋσ, ούτωσ ώςτε τα  
προγρϊμματα να ανταποκρύνονται ςτισ  ανϊγκεσ και απαιτόςεισ τουσ εύναι 
χαρακτηριςτικό επιτυχημϋνου επιμορφωτικού προγρϊμματοσ (Montero and Vez, 
1998).  

 Η ςυμμετοχό των εκπαιδευτών ςτον αρχικό προγραμματιςμό ενιςχύει την 
κατανόηςη, αποδοχό και υποςτόριξη τησ διαδικαςύασ.  

 Η διϊγνωςη αναγκών εύναι μια βαςικό αρχό τησ εκπαύδευςησ ενηλύκων 
αναφορικϊ με  τη ςυμμετοχό των εκπαιδευομϋνων (ςτην περύπτωςη αυτό των 
εκπαιδευτών ενηλύκων) ςτη διαδικαςύα ςχεδιαςμού και τησ υλοπούηςησ 
μαθηςιακών δραςτηριοτότων (Brookfield, 1986, Knowles, 1980) 

 Η διαδικαςύα προςδιοριςμού και ιερϊρχηςησ των αναγκών επιμόρφωςησ εύναι 
θϋμα δημοκρατικόσ διαπραγμϊτευςησ των αναγκών των ενδιαφερομϋνων  
(Cervero και Wilson, 2006)  

 Οι ανϊγκεσ που αποκαλύπτονται ςτη διαγνωςτικό διαδικαςύα εύναι εκεύνεσ που 
μεταφρϊζονται ςε ςυγκεκριμϋνουσ ςτόχουσ, προγρϊμματα και δεύκτεσ 
αξιολόγηςησ (Brookfield, 1986, ςελ.221). 

 

«Η αφετηρύα για την ανϊπτυξη των ςτόχων ενόσ προγρϊμματοσ εύναι η διϊγνωςη 
αναγκών» (Knowles, 1980, ςελ.122). Παρ΄όλα αυτϊ, ενδϋχεται οι εκπαιδευτϋσ 

ενηλύκων να μην ερωτηθούν ποτϋ κατϊ τον ςχεδιαςμό προγραμμϊτων (McCaughan, 
2009, ςελ. 3) 

 

 

 

 

 

 



Φαρακτηριςτικϊ αποτελεςματικών επιμορφωτικών 
προγραμμϊτων επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ (2)  

Τα προγρϊμματα επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ θα πρϋπει να: 

 ενημερώνονται από τισ προκλόςεισ που ςυναντούν οι εκπαιδευτϋσ ενηλύκων ςτη 
διδακτικό πρϊξη (π.χ. εμπόδια που αντιμετωπύζουν οι ενόλικεσ εκπαιδευόμενοι, 
κύνητρα για μϊθηςη).  

 αναγνωρύζουν ότι οι εκπαιδευτϋσ ενηλύκων μπορούν να εύναι και οι ύδιοι 
εκπαιδευόμενοι. Ωσ εκπαιδευόμενοι πρϋπει να αποκτόςουν νϋεσ γνώςεισ, να 
προβληματιςτούν πϊνω ςε αυτϋσ και όταν εύναι απαραύτητο, να μπορϋςουν να 
αλλϊξουν τισ πεποιθόςεισ, τισ αξύεσ και τισ αντιλόψεισ τουσ (μεταςχηματύζουςα 
μϊθηςη).  

 εφαρμόζονται ςτην καθημερινό διδακτικό πρακτικό. 

 ενιςχύονται μϋςω ενόσ περιβϊλλοντοσ εμπλουτιςμϋνου με την τεχνολογύα. 

 επιτρϋπουν ςτουσ εκπαιδευτϋσ ενηλύκων να παραμεύνουν δημιουργικού και 
ευϋλικτοι ςτην εργαςύα τουσ. 

 παρϋχουν κύνητρα για ςυμμετοχό. 

 προωθούν τισ μαθηςιακϋσ κοινότητεσ και τισ κοινότητεσ πρακτικόσ. 

 ςτηρύζονται ςτην κατανόηςη των θεωριών εκπαύδευςησ ενηλύκων και των 
χαρακτηριςτικών των ενηλύκων εκπαιδευομϋνων (προηγούμενεσ γνώςεισ και 
εμπειρύεσ που φϋρνουν οι ενόλικοι εκπαιδευόμενοι ςτην τϊξη, αποδοχό τησ 
πολυμορφύασ, ςεβαςμόσ, κριτικόσ αναςτοχαςμόσ). 

 

 



Θεωρύεσ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 

• Οι εκπαιδευόμενοι κινούνται μϋςα από μια ςειρϊ βημϊτων που 
περιλαμβϊνουν δραςτηριότητεσ ςχεδιαςμού, υλοπούηςησ και 
αξιολόγηςησ τησ μϊθηςησ 

• Αναλαμβϊνουν προςωπικϊ την ευθύνη τησ μϊθηςόσ τουσ, γεγονόσ 
πολύ ςημαντικό, αν ληφθούν υπόψη οι ταχύτατεσ γνωςιολογικϋσ 
αλλαγϋσ 

 

Αυτοκατευθυνόμενη μϊθηςη 
(Tough, 1967) 

• Η μϊθηςη επιτυγχϊνεται μϋςα από την εμπειρύα, τα λϊθη, τισ 
ςυνϋπειεσ και τα επιτεύγματα. 

• Βιωματικόσ κύκλοσ μϊθηςησ: ςυγκεκριμϋνη εμπειρύα, 
αναςτοχαςτικό παρατόρηςη και προβληματιςμόσ, ςχηματιςμόσ 
εννοιών και δοκιμό ςε νϋεσ καταςτϊςεισ (ιςτορύεσ ζωόσ των 
ατόμων) 

 

Εμπειρικό μϊθηςη (Rogers, 
Kolb) 

• Η μϊθηςη εύναι μια διαδικαςύα κατϊ την οπούα, όπου εύναι 
απαραύτητο, αλλϊζουν παραδοχϋσ (εςφαλμϋνεσ ό δυςλειτουργικϋσ) 

• Επιτυγχϊνεται μϋςα από ςτοχαςμό, κριτικό ςκϋψη και μεγαλύτερη 
αποδοχό ςτισ νϋεσ ιδϋεσ και ιδϋεσ των ϊλλων. 

Μεταςχηματύζουςα μϊθηςη 
(Mezirow, 1991) 

• Μϋςα από μια κριτικό διϊθεςη οι εκπαιδευτϋσ ενηλύκων 
αναςτοχϊζονται ςτισ διδακτικϋσ τουσ πρακτικϋσ και αναλαμβϊνουν 
ενϋργειεσ για τη βελτύωςη τησ διδακτικόσ τουσ πρακτικόσ.  

• Μϋςω του κριτικού ςτοχαςμού διατηρούν τισ παραδοςιακϋσ αξύεσ, 
όπωσ η δικαιοςύνη και η ελευθερύα για την ανϊπτυξη μιασ πιο 
ανθρώπινησ κοινωνύασ. 

Κριτικόσ ςτοχαςμόσ  

Schön (1983)  



ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

Ενθαρρύνεται ο 
κριτικόσ ςτοχαςμόσ 

και ο προβληματιςμόσ 
για τη διδακτικό 

πρϊξη 

Αναγνωρύζεται η  
ςυςςωρευμϋνη 

εμπειρύα  

Διαμορφώνεται η 
επαγγελματικό ταυτότητα 
(πώσ ϋνα ϊτομο καθορύζει 

και ορύζει τον εαυτό του 
ωσ μϋλοσ μιασ ομϊδασ 

επαγγελματιών) 

Ενιςχύεται η 
αλληλεπύδραςη, ο 

διϊλογοσ, η 
επικοινωνύα, η 

ςυνεργαςύα και η 
ενδυνϊμωςη 

Αναθεωρεύται και 
βελτιώνεται η 

διδακτικό πρακτικό 

Επιτυγχϊνεται η 
αλληλοώποςτόριξη και η 
ανϊπτυξη  των μελών τησ 

ομϊδασ. Γύνονται ορατϊ 
και ικανϊ να 

διαμορφώςουν τον τομϋα 
τουσ  (Lassnigg,2011) 



Μεθοδολογύα ϋρευνασ 

 
 Ϋτοσ διεξαγωγόσ: 2013-2014 
 Μικτό μεθοδολογικό προςϋγγιςη για να ςυλλεχτούν 

όςο το δυνατό περιςςότερα δεδομϋνα από 
διαφορετικούσ πληθυςμούσ 

 Εργαλεύα ςυλλογόσ δεδομϋνων 
 Ημιδομημϋνεσ ατομικϋσ ςυνεντεύξεισ (7 φορεύσ χϊραξησ 

πολιτικόσ/ακαδημαώκούσ/εκπροςώπουσ φορϋων 
εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ ενηλύκων)  

 Ερωτηματολόγια (370 εκπαιδευτϋσ ενηλύκων – 150 
ςυμπληρώθηκαν) 

 Ημιδομημϋνεσ ομαδικϋσ ςυνεντεύξεισ (5 ομαδικϋσ 
ςυνεντεύξεισ, 21 εκπαιδευτϋσ ενηλύκων) 

 Πιλοτικό ϋρευνα για όλα τα εργαλεύα ςυλλογόσ 
δεδομϋνων 
 



Ερευνητικϊ Ερωτόματα 

Ποια θεωροφνται από εκπαιδευτζσ ενηλίκων και άλλουσ 
φορείσ ωσ τα «βαςικά χαρακτηριςτικά» των προγραμμάτων 
επαγγελματικήσ ανάπτυξησ και πώσ αυτά ςυνδζονται με τουσ 
ςτόχουσ τησ επαγγελματικήσ ανάπτυξησ; 

 
2α. Ποιοι πρζπει να είναι οι ςτόχοι τθσ επαγγελματικισ 
ανάπτυξθσ; 

 
2β. Ποιεσ είναι οι ικανότθτεσ που πρζπει να αναπτφξουν οι 
εκπαιδευτζσ ενθλίκων με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
επαγγελματικι ανάπτυξθ; 

 
2γ. Τι εμποδίηει τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτών ενθλίκων ςτθν 
επαγγελματικι ανάπτυξθ και ποια είναι τα  κίνθτρα για τθ 
ςυμμετοχι τουσ; 



 
 

 

 
 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΕΡΕΤΝΑ 

τόχοι επαγγελματικόσ  

ανϊπτυξησ 

Ενύςχυςη 
ποιότητασ τησ 
παρεχόμενησ 
εκπαύδευςησ 

Ενύςχυςη των 
ευκαιριών 

απαςχόληςησ – 
Δημιουργύα καλόσ 

φόμησ 

Βελτύωςη τεχνικών 
και μεθόδων 
διδαςκαλύασ 

ενηλύκων 

Ανταπόκριςη ςτισ 
ποικύλεσ ανϊγκεσ 

των ενηλύκων 

υνδυαςμόσ 
θεωρύασ και πρϊξησ 



 
 

 

 
 
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΕΡΕΤΝΑ 

Δεξιότητεσ που πρϋπει να αναπτυχθούν 
μϋςα από τη ςυμμετοχό 

Διδακτικϋσ 
δεξιότητεσ 

Ϊλλεσ 
(ενιςχυτικϋσ) 

δεξιότητεσ 

προςεκτικό ακρόαςη, κατανόηςη, υπομονό, ευαιςθηςύα, 
δεξιότητεσ παρώθηςησ, αυτονομύα, υπεύθυνη λόψη 
αποφϊςεων, διαπολιτιςμικό ευαιςθητοπούηςη και η 

παρώθηςη των εκπαιδευομϋνων 



Αποτελϋςματα ϋρευνασ 

Εμπόδια 

Περιοριςμϋνεσ ευκαιρύεσ 
επιμόρφωςησ και ϋλλειψη 

ενημϋρωςησ για υφιςτϊμενεσ 

Χρονικού/τοπικού περιοριςμού 

Ϋλλειψη μηχανιςμών για την 
επικύρωςη τησ μη τυπικόσ και 

ϊτυπησ μϊθηςησ 

Απουςύα ολοκληρωμϋνου πλαιςύου 
για τη ρύθμιςη τησ εκπαύδευςησ 

ενηλύκων 

Παρϊγοντεσ 
παρώθηςησ 

Βελτύωςη τησ διδακτικόσ 
διαδικαςύασ και ποιότητασ 

εργαςύασ (αύςθημα ευθύνησ 
απϋναντι ςτουσ 

εκπαιδευομϋνουσ/ελκυςτικότητα 
επαγγϋλματοσ) 

Εςωτερικϊ κύνητρα (π.χ. χαρϊ τησ 
μϊθηςησ, επαφό με ϊλλουσ 

εκπαιδευτϋσ ενηλύκων) 



ΤΝΕΠΑΓΩΓΕ 
 

Για τουσ ςχεδιαςτϋσ προγραμμϊτων επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ και τουσ 
παροχεύσ επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ 

 
Προγρϊμματα που θα βελτιώνουν την 

καθημερινό διδακτικό πρακτικό 

Αναγνώριςη τησ προηγούμενησ εμπειρύασ  

Διϊγνωςη των εκπαιδευτικών αναγκών  

Ανταπόκριςη ςτισ επαγγελματικϋσ ανϊγκεσ 

Προγρϊμματα που θα βοηθούν την καλύτερη 
κατανόηςη του επαγγϋλματοσ 

 

Ϋμφαςη ςτισ κοινότητεσ πρακτικόσ και 
μϊθηςησ 



ΤΝΕΠΑΓΩΓΕ 
 

Για τουσ φορεύσ χϊραξησ πολιτικόσ 

 
Καθοριςμόσ του ορϊματοσ και του φιλοςοφικού 
πλαιςύου των ςτόχων και του περιεχομϋνου των 

προγραμμϊτων εκπαύδευςησ ενηλύκων 

Δημιουργύα μιασ ενιαύασ δομόσ που θα παρακολουθεύ 
την Εκπαύδευςη Ενηλύκων 

Έμφαςη ςτην επαγγελματικό ανϊπτυξη του 
εκπαιδευτό ενηλύκων 

Αναγνώριςη τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων ωσ ϋνα διακριτό 
πεδύο ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα 

Καθοριςμόσ και αναγνώριςη του ρόλου του εκπαιδευτό 
ενηλύκων ςτο ευρύτερο πλαύςιο ςτο οπούο λειτουργεύ η 

εκπαύδευςη ενηλύκων ςτην Κύπρο 

Ανοικτόσ διϊλογοσ για θϋματα επαγγελματικόσ 
ανϊπτυξησ εκπαιδευτό ενηλύκων 
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Λειτουργόσ Γραφεύου Ευρωπαώκών και 
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