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 Τι είναι το MATURE; 
 
Στόχος του προγράμματος MATURE (Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2014) είναι να κάνει την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων χρήσιμη, σχετική και ενδιαφέρουσα για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  
http://matureproject.eu/.Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου 
Μάθησης Grundtvig της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το  MATURE είναι ένα πολυμερές σχέδιο με 
εταίρους από τις εξής χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία.   
 
Οι εταίροι του προγράμματος MATURE βασίστηκαν σε προηγούμενα προγράμματα και 
εμπειρίες, προκειμένου να βρουν τους αποτελεσματικότερους τρόπους να ενθαρρύνουν 
ευαίσθητες ομάδες ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Αναγνωρίζοντας ότι η συμμετοχή στη μάθηση μειώνεται με την ηλικία και ότι η 
κοινωνική περιθωριοποίηση αυξάνει όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που τη συνοδεύει,  
οι εταίροι του MATURE δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την ενθάρρυνση ηλικιωμένων οι οποίοι 
συνήθως απέχουν. Το πρόγραμμα MATURE δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο που 
διαδραματίζουν όλοι οι φορείς που συνδέονται με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και στην 
αναγκαιότητα συνεργασίας αυτών των φορέων μεταξύ τους, όπως φορείς εκπαίδευσης και 
οργανισμοί. Εξίσου σημαντικό είναι να αντιληφθούν το βαθμό στον οποίο μπορούν 
πραγματικά να συμβάλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από τη μάθηση. 

Ποια είναι τα κύρια μηνύματα του MATURE; 
 
Σχετικά με τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες: 
Η μάθηση έχει θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, 
καθώς τους βοηθάει να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και συχνά να ξεπερνούν εμπόδια 
που σχετίζονται με την ηλικία. Η μάθηση ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη. Η ανεξάρτητη 
διαβίωση των ηλικιωμένων εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη ικανότητά τους να μαθαίνουν.  
 
Σχετικά με τη συμμετοχή σε ομάδες μάθησης: 
Η συμμετοχή σε ομάδες μάθησης μπορεί να έχει για τους ηλικιωμένους ζωτική και άμεση 
σημασία για την ευημερία τους και συγχρόνως να στηρίξει παράλληλες προσπάθειες για 
την ενδυνάμωσή τους.   
 
Σχετικά με τη μειονεκτικότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες: 
Η μειονεκτικότητα που σχετίζεται με την ηλικία μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο 
συσσωρευμένων προβλημάτων που έχουν προκληθεί από διάφορα γεγονότα κατά τη 
διάρκεια της ζωής του ατόμου, τα οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Η ικανότητα του 

http://matureproject.eu/
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ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά στην καθημερινότητά του δοκιμάζεται διαρκώς και 
σε πολλές περιπτώσεις το άτομο φτάνει να χάσει την ανεξαρτησία του.   
 
Σχετικά με τη συνεργασία φορέων: 
Οι απαντήσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με τη γήρανση πρέπει να αναζητηθούν στο 
ίδιο το άτομο, αλλά και στους φορείς που μπορούν να προσφέρουν στήριξη και 
στρατηγικές για αποτελεσματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Δεδομένων των 
πολυάριθμων δυνατοτήτων που προσφέρονται, μία προσέγγιση συνεργασίας ανάμεσα στο 
άτομο και τους διάφορους φορείς, είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε ένα πετυχημένο 
αποτέλεσμα.  
 

Σε ποιον απευθύνεται το εγχειρίδιο; 
 
Οι συνεργάτες του προγράμματος MATURE πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει 
να συνεργάζονται περισσότερο με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να 
προσελκύσουν εκπαιδευομένους και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Οι φορείς αυτοί 
καλούνται «ενδιάμεσοι», καθώς αυτοί έχουν την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών προς 
τα περιθωριοποιημένα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, υπηρεσιών που μπορούν να τους 
ενδυναμώσουν και να τους βοηθήσουν ώστε να λύνουν μόνοι τα προβλήματά τους. Πολλοί 
από αυτούς τους ενδιάμεσους φορείς εξακολουθούν να αγνοούν τη χρησιμότητα της 
μάθησης ως εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων. 
 
Είστε ενδιάμεσος φορέας; 
Το εγχειρίδιο αυτό σας αφορά αν είστε κοινωνικός λειτουργός, εργάζεστε στο χώρο της 
υγείας ή σε ΚΑΠΗ, είστε δημοσιογράφος ή κυβερνητικός παράγων, εργάζεστε σε κέντρο για 
την απασχόληση ή σε σχολείο, είστε μέλος κάποιου συλλόγου κατοίκων, μιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης, μιας θρησκευτικής οργάνωσης, αν δραστηριοποιείστε 
εθελοντικά ή επαγγελματικά σε κάποιο πολιτιστικό κέντρο, θεατρική ομάδα, ομάδα 
γυναικών ή γονέων ή απλώς αν ενδιαφέρεστε για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ίσως να 
νοιάζεστε για τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς σας! 
 

• Γνωρίζετε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν εμπόδια για τη 
συμμετοχή τους σε διαδικασίες μάθησης ως αποτέλεσμα πολιτιστικού υπόβαθρου, 
στάσεων, προκαταλήψεων ή στερεοτυπικών αντιλήψεων; 

• Γνωρίζετε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με προβλήματα υγείας που χρειάζονται 
υποστήριξη από άλλα άτομα; 

• Ενδιαφέρεστε για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, εργάζεστε μαζί τους, ή έχετε 
συγγενείς ή φίλους ηλικιωμένους; 

• Σας έχουν προβληματίσει οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας και έχετε ήδη σκεφτεί τρόπους να τα υποστηρίξετε ώστε να ξεπεράσουν τα 
εμπόδια ή να ενταχθούν καλύτερα στο περιβάλλον τους;  
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Αν η απάντηση είναι ναι, τότε θα έχετε ήδη σκεφτεί τι πρέπει να κάνουν τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας προκειμένου να γεράσουν με υγεία (αλλά και ενδιαφέροντα) και να 
ζήσουν ανεξάρτητα. Η μάθηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτή τη διαδικασία. 
 
Ποια είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας; 
Για τους σκοπούς αυτού του εγχειριδίου, μεγαλύτερης ηλικίας θεωρούνται τα άτομα άνω 
των 50 ετών. Έρευνες σχετικά με τις ηλικιακές διακρίσεις σε διάφορους τομείς 
υποδεικνύουν ότι τα 50 είναι σημαντική ηλικία. Υπάρχουν πολλές ταμπέλες για αυτή την 
ομάδα, όπως ηλικιωμένοι, γέροι, «αργυρή οικονομία» ή «δημογραφική βόμβα». Οι 
ταμπέλες αυτές δεν είναι πάντα βοηθητικές και οδηγούν σε στερεοτυπικές αντιλήψεις. Το 
MATURE θεωρεί ότι είναι προτιμότερο τα «άτομα μεγαλύτερης ηλικίας» να ορίζουν τα ίδια 
την ταυτότητά τους, παρά να τους βάζει ταμπέλες η κοινωνία. 
 

Σε τι χρησιμεύει το συμβουλευτικό εγχειρίδιο  MATURE; 
 

• Για την ευαισθητοποίηση οργανισμών (όχι μόνο όσων ασχολούνται με την 
εκπαίδευση)  σχετικά με τη δυνατότητα της μάθησης να λειτουργήσει ως κινητήρια 
δύναμη για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και ιδίως αυτών 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες συμμετοχής. 

 
Η «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση», είναι η θέση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη δια βίου μάθηση και καλεί για «δράσεις για τη μείωση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από τη προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων για τη 
βελτίωση δεξιοτήτων και της προσωπικής αυτονομίας». 
  
Το πρόγραμμα MATURE τονίζει το γεγονός ότι οι δράσεις μέσω της μάθησης για την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους παράγοντες που σχετίζονται με την ηλικία, οι οποίοι ενδέχεται να υπονομεύσουν 
οποιαδήποτε προσπάθεια. 
 
Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι: 

• Θέματα υγείας – εκφυλίσεις και αλλαγές που μπορεί να σχετίζονται με την ηλικία, 
αλλά είναι πιο πιθανό να σχετίζονται με τον τρόπο διαβίωσης, τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. 

• Εξάρτηση από τρίτους – εξαιτίας του κοινωνικού αποκλεισμού, χαμηλών επιπέδων 
απασχολησιμότητας (όσον αφορά τη διάρκεια και την ποιότητα) και της εξάρτησης 
από την οικογένεια ή την πολιτεία για επιβίωση. 

• Στάσεις – που καλλιεργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ζωής στο περιθώριο της 
κοινωνίας. Επίσης, μύθοι και δοξασίες που σχετίζονται με την ηλικία και 
ενστερνίζονται κοινωνία και μέσα ενημέρωσης, που ενδεχομένως να ίσχυαν σε 
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κάποιες περασμένες γενιές, αλλά δεν πρέπει να εξακολουθούν να υπάρχουν 
σήμερα. Για παράδειγμα «Μάθε γέρο γράμματα».  

• Πολιτιστικές διαφορές – μεγάλοι πληθυσμοί μεταναστών μετακινήθηκαν προς την 
Ευρώπη με αποτέλεσμα να βρεθούν στο περιθώριο ηλικιωμένοι μετανάστες χωρίς 
«ρίζες» και να πασχίζουν να ζήσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους με 
αξιοπρέπεια, σε κοινωνίες που δεν μπορούν (και σε πολλές περιπτώσεις δεν 
θέλουν) να τους καταλάβουν.  
 

Η διαδικασία που προτείνει το MATURE θέτει αυτές τις δυσκολίες ως σημεία εκκίνησης και 
όχι ως στίγμα ή αποτυχία. Έννοιες όπως «στάδια ζωής» και «ζητήματα κρίσης» γίνονται 
δομικά στοιχεία για τη μάθηση. 
 
Η μάθηση των ενηλίκων έχει πολλές μορφές και συμβαίνει με πολλούς τρόπους: σε μία 
ομάδα, σε ένα σύλλογο ή μία θρησκευτική ομάδα, ακόμα και σε μία άτυπη συγκέντρωση 
φίλων ή γειτόνων. Η ομάδα αποτελεί ιδανικό πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπειριών, για να 
μάθουμε από τους άλλους που έχουν αναπτύξει διάφορες δεξιότητες και να σκεφτούμε 
τρόπους να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα 
κοινωνικά οφέλη της μάθησης στην ομάδα είναι πολύ σημαντικά για τα άτομα που είναι 
περιθωριοποιημένα, καθώς περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας και κοινωνικής 
ανταλλαγής, ανοίγοντας διασυνδέσεις με δίκτυα που μπορούν να προσφέρουν 
υποστήριξη. 
 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο; 
 
Βρίσκεστε ήδη σε επαφή με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ο στόχος σας είναι να τα 
υποστηρίξετε. Μία εναλλακτική είναι να τα βοηθήσετε να υποστηρίξουν τον εαυτό τους 
(αυτό λέγεται «ενδυνάμωση»). 
 
Η ενθάρρυνση των ατόμων αυτών να λάβουν μέρος σε μία ομάδα μάθησης ή μία 
δραστηριότητα, θα μπορούσε να υποβοηθήσει άλλες δράσεις σας που έχουν στόχο την 
ενίσχυση της αυτονομίας και της αυτοπεποίθησής τους, αλλά και τη μείωση της εξάρτησης 
που έχουν από εσάς και από άλλους. Η συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης θα μπορούσε 
να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για σας, τον οργανισμό σας και την ομάδα-στόχο σας.  
 
Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο: 
 
ü Ως σημείο εκκίνησης για τη συνεργασία σας με άλλους φορείς. 

ü Για να προκαλέσετε περαιτέρω προβληματισμό αναφορικά με το τι είναι αυτό που  
πραγματικά κάνει τη διαφορά για τη ζωή των περιθωριοποιημένων ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας. 
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ü Ως σημείο αναφοράς για νέες πληροφορίες και ιδέες που πηγάζουν από το 
πρόγραμμα MATURE (http://matureproject.eu/), από στατιστικά δεδομένα, από 
επαφές και μελέτες περίπτωσης που αναφέρονται εδώ. 

Γιατί να συνεργαστούν ενδιάμεσοι φορείς και οργανισμοί 
εκπαίδευσης ενηλίκων; 
 
ü Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης και άλλων δραστηριοτήτων που προωθούν την 

ανεξαρτησία, την αυτονομία και τη συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για το άτομο, για τις οργανώσεις που εμπλέκονται 
αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία.  

ü Οι ενδιάμεσοι φορείς διαδραματίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην 
προσέγγιση και δέσμευση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που διστάζουν να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες μάθησης. Τα άτομα αυτά μπορεί να μην 
αντιλαμβάνονται τα οφέλη της συμμετοχής τους και μπορεί να είναι καχύποπτα 
απέναντι στην εκπαίδευση. Οι ενδιάμεσοι φορείς από την πλευρά τους μπορούν να 
εξηγήσουν καλύτερα τα οφέλη και μέσα από τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν 
ήδη θεμελιώσει, να προσφέρουν το αίσθημα ασφάλειας που είναι απαραίτητο για 
την προσέγγιση νέων εμπειριών.  

ü Ενδέχεται οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων να χρειάζονται βοήθεια για να 
καταλάβουν τους λόγους για τους οποίους κάποιοι δε συμμετέχουν. Δε βοηθάει 
ιδιαίτερα το να ρωτάμε αυτούς που ήδη συμμετέχουν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
αυτών που δε συμμετέχουν. 

ü Οι ενδιάμεσοι φορείς μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες από την πλευρά 
τους για το είδος της μάθησης που θα φαινόταν ελκυστικό στην ομάδα-στόχο. Η 
συνεργασία με την εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
μαθησιακές διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες 
περιθωριοποιημένων ομάδων, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία 
στις προσπάθειες κάθε συνεργάτη. 

ü Η μάθηση συχνά παραβλέπεται ως μια δράση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Περιλαμβάνοντας τη μάθηση σε άλλες 
δραστηριότητες, μπορεί να ενισχυθεί η εμπειρία του ατόμου, επηρεάζοντας θετικά 
τις προσπάθειες των ενδιάμεσων φορέων. 

ü Η δικτύωση αυξάνει τις ευκαιρίες για: ανταλλαγή καλών πρακτικών, μελλοντικές 
ευκαιρίες συνεργασίας, άσκηση πίεσης και επιρροής αλλά και εξασφάλιση 
χρηματοδοτήσεων. Με την κατάλληλη διαχείριση, θα είναι μία επικερδής 
συνεργασία για όλους.  

http://matureproject.eu/
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Πώς αρχίζει μια συνεργασία; 
 

1. Σε επίπεδο γνώσεων 

ü Διερευνήστε τις ευκαιρίες για συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε 
διαδικασίες μάθησης αλλά και σε άλλες τοπικές ομαδικές δραστηριότητες. Πηγές 
πληροφόρησης μπορεί να είναι φυλλάδια ή διαφημίσεις στα Μέσα Ενημέρωσης. 

ü Βρείτε άλλους φορείς εκτός από τον δικό σας που να ασχολούνται με τις 
μεγαλύτερες ηλικίες. Εθνικοί και τοπικοί οργανισμοί (όπως αυτοί που αναφέρονται 
στις Επαφές, σελ. 17) μπορούν να σας βοηθήσουν να διευρύνετε τα πεδία 
συνεργασίας σας. 

ü Διερευνήστε ήδη υπάρχουσες συνεργασίες που αφορούν θέματα τρίτης ηλικίας 
(επιτροπές ή ομάδες που ενισχύουν τη συμμετοχή στα κοινά για παράδειγμα). 

ü Βρείτε συγκεκριμένες επαφές στους οργανισμούς με τους οποίος θα θέλατε να 
συνεργαστείτε και τους καλύτερους τρόπους να επικοινωνείτε μαζί τους 
(ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, τηλέφωνο κλπ.) 

2. Σε επίπεδο δράσεων  

ü Υποστηρίξτε στο δικό σας φορέα την ανάγκη για δράσεις με άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, αξιοποιώντας δεδομένα και στατιστικές που θα βρείτε σε αυτό το 
εγχειρίδιο και στην ιστοσελίδα του MATURE (http://matureproject.eu/).  

ü Σκεφτείτε τρόπους να δείξετε προς τα έξω τη δυνατότητα και την προθυμία του 
οργανισμού σας για συνεργασία με άλλους οργανισμούς, όπως με μια κοινή 
δημοσιότητα για μία εκδήλωση ή δράση, με αναφορά άλλων συνδέσμων σε δικά 
σας ενημερωτικά δελτία ή φυλλάδια, παραχωρώντας ένα χώρο σας σε έναν άλλο 
φορέα για εκδηλώσεις, αποστέλλοντας προσκλήσεις για συνεργασία προς 
πιθανούς συνεργάτες. 

ü Διοργανώστε μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας με οργανισμούς που μοιράζονται 
κοινά ενδιαφέροντα σχετικά με την προώθηση της μάθησης και της ευημερίας στις 
μεγαλύτερες ηλικίες, ώστε να βρεθούν τρόποι να δράσουν μαζί με κοινό στόχο. 

Στηρίξτε την άποψή σας 
 
Ξέρετε τι θέλετε να πείτε, πώς όμως θα το μεταδώσετε; 
 
Χρησιμοποιήστε τα μέσα ενημέρωσης 
Στις περισσότερες χώρες οι πηγές ενημέρωσης είναι οι εξής: 
 

http://matureproject.eu/
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ü εθνικό πρακτορείο ειδήσεων 
ü εθνικές δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, περιοδικά, εβδομαδιαίες εφημερίδες 
ü τοπικές και περιφερειακές δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, 

περιοδικά, εβδομαδιαίες εφημερίδες 
ü ακαδημαϊκά ενημερωτικά δελτία 
ü ενημερωτικά δελτία δελτία ενώσεων ενηλίκων 
ü ιστοσελίδες στο διαδίκτυο 
ü κοινωνικά δίκτυα, όπως Twitter, Facebook κλπ. 

 
Τα μέσα είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση ατόμων και οργανισμών σε 
θέματα μάθησης στις μεγαλύτερες ηλικίες:   
 
ü Δημιουργήστε μία λίστα με όσο το δυνατό περισσότερες επαφές από τα ΜΜΕ. 
ü Αναζητήστε κυρίως τα ονόματα των δημοσιογράφων που καλύπτουν θέματα εκπαίδευσης και 

πρόνοιας. 
ü Με δελτία τύπου ή συνεντεύξεις τύπου παρουσιάστε ένα θέμα στο κοινό και τα ΜΜΕ. 
ü Αναζητήστε στις τοπικές και περιφερειακές ιστοσελίδες ευκαιρίες ανάρτησης πληροφοριών. 
ü Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας  σε οτιδήποτε δημοσιοποιείτε. 

 
Μην ξεχνάτε ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ καλός τρόπος για να επικοινωνήσετε άμεσα με τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. 
 
ü Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται πολύ από τους ηλικιωμένους. 
ü Σκεφτείτε πώς η χρήση τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των 

ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που θα σας ακούσουν. 
ü Διερευνήστε το προφίλ των ακροατών συγκεκριμένων ραδιοφωνικών σταθμών, ώστε να 

διαπιστώσετε ποιοι σταθμοί ανταποκρίνονται περισσότερο στην ομάδα-στόχο. 
ü Μπορείτε να κάνετε δωρεάν ανακοινώσεις ή πληρωμένες διαφημίσεις για να προσκαλέσετε την 

ομάδα- στόχο σε εκδηλώσεις. 
ü Δώστε στη δημοσιότητα μελέτες περίπτωσης που να απεικονίζουν την ομάδα-στόχο και τα θέματα με 

τα οποία ασχολείστε τα οποία μπορεί να σχετίζονται με τις δράσεις άλλων.  
ü Βρείτε επαφές που θα σας βοηθήσουν να παρουσιάσετε υλικό με τρόπους που θα προσελκύσουν 

παραγωγούς και εκδότες. 
ü Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία ως μέσο παροχής  γνώσης (ένα εναλλακτικό μαθησιακό περιβάλλον). 

 
 
Μια καλή ιστορία 
Αρκετές φορές, όσοι είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, επηρεάζονται από καλές και 
συγκινητικές ιστορίες επιτυχίας. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από τον εταίρο του MATURE από 
την Αυστρία: 
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Το REIFER LEBENSGENUSS ήταν ένα πρόγραμμα για την προώθηση της υγείας σε μία 
αγροτική περιοχή της Αυστρίας. Μία από τις δράσεις του προγράμματος ήταν η ανεύρεση 
τρόπων να συναντιούνται άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από μικρά χωριά. Όλες οι ομάδες 
συντονίζονταν από τους ηλικιωμένους του κάθε χωριού. Κάθε ομάδα επέλεγε 
δραστηριότητες που ταίριαζαν με τις ανάγκες της.  
Τα μέλη μιας ομάδας αποφάσισαν ότι ήθελαν να μάθουν χρήση υπολογιστών και 
διαδικτύου, καθώς πίστευαν ότι αυτό θα τους βοηθούσε να παραμείνουν ενταγμένοι στην 
κοινωνία. Ενημέρωσαν το συντονιστή του προγράμματος και ζήτησαν βοήθεια.  
 
Ο συντονιστής ζήτησε υποστήριξη από το Δήμαρχο και το Πανεπιστήμιο για να βρεθεί μία 
αίθουσα υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο συντονιστής αναζήτησε επίσης έναν 
εκπαιδευτή με εμπειρία στην εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.   
 
Η ομάδα αυτή σήμερα πραγματοποιεί σε εβδομαδιαία βάση ένα «computer-café» στο 
χωριό της, σε εγκαταστάσεις που παραχώρησε ο Δήμος δωρεάν. Τα μέλη της ομάδας έχουν 
αυξηθεί από τότε και βοηθούν το ένα το άλλο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον 
υπολογιστή ή το διαδίκτυο, σε ένα ευχάριστο κοινωνικό περιβάλλον. 

 
Είναι εύκολο να βρείτε ιστορίες που να εμπνέουν και να κινητοποιούν. Απλώς 
αναρωτηθείτε: 
 

• Γιατί ασχοληθήκατε με την εκπαίδευση; 
• Τι πιστεύετε ότι έχετε καταφέρει; 
• Πώς πιστεύετε ότι αυτή η εμπειρία σας έχει αλλάξει; 
• Τι μπορεί να κάνετε στη συνέχεια; 
• Πώς θα μπορούσατε να ενθαρρύνετε κάποιον άλλο για να ασχοληθεί με την 

εκπαίδευση; 
 

Τα σημεία αυτά θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε σε συνεντεύξεις τύπου, σε άρθρα, 
φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία. Ή ακόμα καλύτερα, δώστε στους εκπαιδευομένους που 
έχουν πετύχει κάτι, την ευκαιρία να μιλήσουν οι ίδιοι για την εμπειρία τους! 
 
Ισότητα  
Στις περισσότερες χώρες υπάρχει νομοθεσία σχετικά με την ισότητα στην πρόσβαση σε 
υπηρεσίες. Μελετώντας τις ιστοσελίδες των φορέων ισότητας της χώρας σας ίσως βρείτε 
αποδείξεις που θα ενδυναμώνουν τα επιχειρήματά σας. 

 
Υποστηρίζοντας τη δράση  
Ένα επιχείρημα που επικαλείται συχνά  - ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικών δυσχερειών – 
σχετίζεται με την ανάγκη για «αποδείξεις» και «πολιτικές βάσει αποδείξεων». Κάποια γνώση 
των σχετικών στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη. Επιχειρήματα συγκινησιακού τύπου 
και περί ισότητας, σπάνια επαρκούν. 
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ü Αποδείξεις πολιτικών και ερευνών. Πρέπει να είστε γνώστες των σχετικών πολιτικών 
και των εθνικών ή διεθνών ερευνών που θα σας βοηθήσουν να υποστηρίξετε την 
άποψή σας.  Η επισήμανση παραλείψεων στις εθνικές πολιτικές μπορεί επίσης να 
προσδώσει βάρος στην επιχειρηματολογία σας. 

ü Στατιστικές. Στη συνέχεια παραβάλουμε ΚΑΠΟΙΑ στοιχεία και επισημαίνουμε τις πηγές 
όπου μπορείτε να βρείτε τα στατιστικά δεδομένα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο που σας αφορούν.   
 

Δεδομένα πληθυσμού 
Ο αριθμός και η αναλογία των ατόμων «μεγαλύτερης ηλικίας» στις κοινότητες, περιφέρειες 
και χώρες μας, σήμερα και στο μέλλον: 

 
ΕΕ Το 2010 – από τις 27 χώρες της ΕΕ ο πληθυσμός ήταν:- 

19.1% από 50 έως 64 ετών (9.3% άνδρες – 9.8% γυναίκες). 
12.7% από 65 έως 79 ετών (5.7% άνδρες – 7.0% γυναίκες) και 
4.7% από 80 ετών και άνω(1.6% άνδρες– 3.1% γυναίκες). 
Eurostat 2011 
 
Ως το 2020 εκτιμάται ότι το 21.1% του πληθυσμού της ΕΕ θα είναι άνω των 
65 ετών. 
Το 2050 ο αριθμός αυτός θα φτάσει το 29.6%! 
 

 
Eurostat.  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  
Μία πλούσια πηγή δεδομένων σχετικά με τον πληθυσμό της Ευρώπης, το προσδοκώμενο 
ζωής, την υγεία, τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση.    

 
Συμμετοχή στη δια βίου μάθηση 
 

 
 

Γερμανία Το 49% των ατόμων 18-64 ετών έχουν συμμετάσχει σε κάποια διαδικασία μάθησης 
τον τελευταίο χρόνο (όπως συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, μορφές 
άτυπης εκπαίδευσης). Για τα άτομα άνω των  65 ετών, η έρευνα CiLL (εθνική 
συμπληρωματική μελέτη του προγράμματος PIACC) δείχνει μεγαλύτερη συμμετοχή 
των γυναικών από των ανδρών, κατά 39%. Οι πιθανότητες συμμετοχής μειώνονται 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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ανάλογα με το επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, η 
συμμετοχή των μεταναστών είναι ακόμα μικρότερη. 
Πρόγραμμα CiLL: http://www.die-bonn.de/cill/ 
 

Ελλάδα Μόνο το 3% του γενικού ενήλικου πληθυσμού συμμετέχει σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Δεν υπάρχουν στοιχεία για άτομα άνω των 65 ετών.  
 

Σλοβενία Συμμετοχή στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση το 2011: 
50 – 64 ετών – 114.537 άτομα,  5.57 %  του πληθυσμού 

- 49.00 % άνδρες,  51.00 % γυναίκες 
65– 69 ετών – 11.910 άτομα,  0.58 % του πληθυσμού 

- 44.5 % άνδρες, 55.5 % γυναίκες 
Δεν υπάρχουν στοιχεία για άτομα άνω των 70 ετών. 
 

ΕΕ Το 2009 μόνο το 3.3% του πληθυσμού μεταξύ 55 και 74 ετών στις 27 χώρες της ΕΕ 
είχαν συμμετάσχει σε εκπαίδευση ή κατάρτιση. Eurostat 2011 
 
Η συμμετοχή σε τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση ατόμων από 25 έως 64 το 2011: 
 
Αυστρία  13.4% 
Γερμανία   7.8% 
Ελβετία   29.9% 
Ελλάδα   2.4% 
Ηνωμένο Βασίλειο 15.8% 
Πορτογαλία  11.0% 
Σλοβενία  15.9% 
 
Πηγή: Eurostat 2012 

Άλλες χρήσιμες πηγές: 
 
PIAAC: http://www.oecd.org/site/piaac/.  Ο ΟΟΣΑ συλλέγει και αναλύει δεδομένα για να 
βοηθήσει τις κυβερνήσεις να εκτιμήσουν, να παρακολουθήσουν και να αναλύσουν το 
επίπεδο των δεξιοτήτων στους ενήλικους πληθυσμούς. Πρόσφατη έρευνα (2013) 
πραγματοποιήθηκε σε κάποιες, αλλά όχι όλες τις χώρες της ΕΕ. Τα δεδομένα που 
σχετίζονται με την ηλικία μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. 
  
CONFINTEA:http://uil.unesco.org/home/programme-areas/adult-learning-and-
education/confintea-portal/. Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης της UNESCO δημοσιεύει 
στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων από όλο τον κόσμο. Επίσης 
δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με πολιτικές και δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή.  
 

http://www.die-bonn.de/cill/
http://www.oecd.org/site/piaac/
http://uil.unesco.org/home/programme-areas/adult-learning-and-education/confintea-portal/
http://uil.unesco.org/home/programme-areas/adult-learning-and-education/confintea-portal/


 
 

 

 

σελίδα 14 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

EAEA:  http://www.eaea.org/ Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων δημοσιεύει 
συστηματικά συστάσεις για δράσεις στην Ευρώπη, για αύξηση και βελτίωση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για ΟΛΟΥΣ τους ενηλίκους. 
 
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm είναι υπεύθυνη για τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Το νέο πρόγραμμα Erasmus + είναι 
μέρος της στρατηγικής 2020. 
 
EPALE http://ec.europa.eu/epale/en/home-page : Πρόκειται για τη νέα ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, όπου επαγγελματίες από το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να 
ανταλλάξουν πληροφορίες. 
 
Γήρανση και Υγεία  
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για τα ευρύτερα οφέλη που προσδίδει σε όλους τους τομείς της 
κοινωνίας η συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη δια βίου μάθηση. Το 
επιχείρημα ότι μία στοιχειώδης επένδυση στη εκπαίδευση των ηλικιωμένων θα σημάνει 
μακροπρόθεσμα λιγότερες δαπάνες για την υγεία τους, είναι πολύ ισχυρό.  
 
 
Σλοβενία Η Σλοβενία έχει χαμηλό δείκτη γεννήσεων και θανάτων. Τα στατιστικά δεδομένα 

για την υγεία δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία οι πιθανότητες για τα άτομα άνω 
των 70 ετών να νοσηλευτούν, αυξάνονται. Τα συνηθέστερα προβλήματα υγείας 
αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι: καρδιαγγειακές παθήσεις, ανεύρυσμα, 
διαβήτης, τραύματα που σχετίζονται με τη ηλικία (πτώσεις) και άνοια. 
Το έτος 2010 το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ήταν 76.3 έτη και για τις 
γυναίκες 82.7. 
Πηγές: 
http://www.nijz.si/Mp.aspx/tukaj.pdf?ni=164&pi=5&_5_Filename=1962.pdf&_5_M
ediaId=1962&_5_AutoResize=false&pl=164-5.3.  
http://www.stat.si/ 
 

Ελβετία Ο αριθμός των ατόμων άνω των 64 ετών στην Ελβετία έχει υπερδιπλασιαστεί από 
το 1950 και ο αριθμός των ατόμων 80 και άνω έχει τετραπλασιαστεί. Σύμφωνα με 
τη στατιστική υπηρεσία, αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στις επόμενες δεκαετίες 
 

Προσδόκιμο ζωής σε έτη Γυναίκες Άνδρες 
65 ετών και άνω 22.1  19.9 

Πηγή: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/dienstleistungen/publikationen_stati
stik/statistische_jahrbuecher/stat__jahrbuch_der.html 
 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Έτη που προβλέπεται να προστεθούν στο προσδόκιμο ζωής ανδρών και γυναικών 
ηλικίας 65 και 80 ετών 
Σύγκριση ανάμεσα στα έτη 1960 και 2010:  

http://www.eaea.org/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/epale/en/home-page
http://www.nijz.si/Mp.aspx/tukaj.pdf?ni=164&pi=5&_5_Filename=1962.pdf&_5_MediaId=1962&_5_AutoResize=false&pl=164-5.3
http://www.nijz.si/Mp.aspx/tukaj.pdf?ni=164&pi=5&_5_Filename=1962.pdf&_5_MediaId=1962&_5_AutoResize=false&pl=164-5.3
http://www.stat.si/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/statistische_jahrbuecher/stat__jahrbuch_der.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/statistische_jahrbuecher/stat__jahrbuch_der.html


 
 

 

 

σελίδα 15 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

                                     1960                                                 2010 
                65 έτη 
Άνδρες                          9.36                                                 14.45 
Γυναίκες                     13.85                                                 18.02 
 
                80 έτη 
Άνδρες                              1.32                                                3.36 
Γυναίκες                           2.47                                                5.74 
http://mortality.org 
Human Mortality Database (2012), University of California, Berkeley, USA & Max 
Planck Institute for Demographic Research, Germany. 

 
Πολιτικές για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  
Η δημογραφική αλλαγή είναι γεγονός. Το πώς αντιμετωπίζεται αυτή την αλλαγή δεν είναι 
απολύτως κατανοητό. Θεωρούνται πρόβλημα οι ηλικιωμένοι ή μέρος της λύσης; 
Συμβουλεύονται σήμερα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας; Ποιες πολιτικές έχουν σχηματιστεί 
για τη διάδοση της μάθησης σε περισσότερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (όχι μόνο αυτά 
που ήδη συμμετέχουν σε διαδικασίες και επωφελούνται από αυτές); 
 
Αυστρία Πολιτικές για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

- Εθνική πολιτική για τους ηλικιωμένους από το 1998 
- Εθνική συμβουλευτική επιτροπή για την τρίτη ηλικία  
- Συμβούλιο ηλικιωμένων 
- Στυρία:  τελευταία έκθεση  2009/2010 
- Στυρία: Τμήμα για την Κοινωνία και όλες τις Γενεές από το 2011 
- Δήμος Graz: Τμήμα εξυπηρέτησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από το 1996 

Πηγές:  
http://www.sozialministerium.at/site/Soziales/Seniorinnen_und_Senioren/ 
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74837524/DE  
http://www.graz.at/cms/beitrag/10021019/245601  

Πολωνία Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής εξέδωσε ένα ειδικό πακέτο 
στήριξης με πολιτικές για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, το οποίο περιλάμβανε 
συστάσεις για μακροπρόθεσμη πολιτική για το διάστημα 2014-2020, ένα 
πρόγραμμα κοινωνικών δραστηριοτήτων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (ASOS) 
2014-2020, καθώς και στόχους για το πρόγραμμα «Αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών – μέτρα για την αύξηση θέσεων εργασίας για άτομα άνω των 50».   
Περισσότερες πληροφορίες στις διευθύνσεις: 
http://www.firma.egospodarka.pl/103633,Seniorzy-w-Polsce-pakiet-
MPiPS,1,11,1.html 
http://www.grundtvig.org.pl/aktualnosci/zalozenia-dlugofalowej-polityki-
senioralnej-w-polsce-na-lata-2014-2020 
 

Πορτογαλία Πρόγραμμα δράσης της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού 
Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012 
http://www.igfse.pt/upload/docs/2012/Programa%20A%C3%A7aoAnoEuropeu20
12.pdf 

http://mortality.org/
http://www.sozialministerium.at/site/Soziales/Seniorinnen_und_Senioren/
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74837524/DE
http://www.graz.at/cms/beitrag/10021019/245601
http://www.firma.egospodarka.pl/103633,Seniorzy-w-Polsce-pakiet-MPiPS,1,11,1.html
http://www.firma.egospodarka.pl/103633,Seniorzy-w-Polsce-pakiet-MPiPS,1,11,1.html
http://www.grundtvig.org.pl/aktualnosci/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-2014-2020
http://www.grundtvig.org.pl/aktualnosci/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-na-lata-2014-2020
http://www.igfse.pt/upload/docs/2012/Programa A%C3%A7aoAnoEuropeu2012.pdf
http://www.igfse.pt/upload/docs/2012/Programa A%C3%A7aoAnoEuropeu2012.pdf


 
 

 

 

σελίδα 16 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία της Πορτογαλίας του 2012, (Plano Nacional de 
Saúde, 2012-2016), υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη για την Ενεργό Γήρανση 
(σελ.6), από την ηλικία των 65 ετών. 
http://pns.dgs.pt/files/2012/02/Contextos-saud%C3%A1veis-ao-longo-da-vida.pdf 
 
Εθνική Στρατηγική για Ενεργό Γήρανση (2006) 
http://www.socialgest.pt/_dlds/ENEA_Estrategia_Nacional_Envelhecimento_Activ
o.pdf 
 

 
Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Age:  http://www.age-platform.eu/ παρακολουθεί και 
καταγράφει όλες τις αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για όλες τις πτυχές της πολιτικής 
για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.  
 
Θέματα μειονεκτικότητας   
Η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για περισσότερα και 
«διαφορετικά»  άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο φορείς 
εκπαίδευσης. Είναι εξίσου ευθύνη όλων των πτυχών των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα. 
Χρησιμοποιήστε επιχειρήματα που τονίζουν τη μειονεκτική θέση όπου βρίσκονται τα 
άτομα της ομάδας στόχου για την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας σας. 
 
Γερμανία ‘Όπως στην υγεία και τη συμμετοχή σε επίπεδο ΕΕ, είναι προφανές ότι τα 

προβλήματα της τρίτης ηλικίας (π.χ. εισόδημα, προσβασιμότητα, κινητικότητα 
κλπ) είναι στενά συνδεδεμένα με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τον εργασιακό 
βίο του ατόμου. 

Ελλάδα Η αναλογία εξάρτησης εκτιμάται το έτος 2050 να φτάσει το 51%. 
Σήμερα το 21.3% των ατόμων άνω των 65 ετών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο τη 
φτώχειας. Το 1/3 ζει μόνο.  

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

«Η μοναξιά  επηρεάζει τους ηλικιωμένους όλο το χρόνο και το 30% θα ήθελε να βγαίνει έξω πιο 
συχνά, ενώ για το 41% η κύρια συντροφιά τους είναι το κατοικίδιό τους. Το 12% αισθάνεται 
αποκομμένο από την κοινωνία.»  
«Ως το τέλος του 2020 περισσότερο από ένα εκατομμύριο ηλικιωμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο 
δε θα έχουν ενήλικα παιδιά να τους φροντίζουν , όπως προβλέπει το Ινστιτούτο Έρευνας 
Δημόσιας Πολιτικής». 
 
Age UK, Μάιος 2014:  www.ageuk.org.uk/  

Πορτογαλία Περίπου το 26% του πληθυσμού της Πορτογαλίας άνω των 65 ετών βρίσκεται σε κίνδυνο 
φτώχειας. Αυτό οφείλεται στις κακές οικονομικές συνθήκες, τις χαμηλές συντάξεις, τις κακές 
συνθήκες στέγασης, τις δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε πολλές περιπτώσεις, σε 
αυξημένα κόστη σε διάφορους τομείς, κυρίως σε αυτόν της υγείας. Όλοι οι παράγοντες αυτοί 
συμβάλλουν στην εξαθλίωση και εξάρτηση αυτών των ατόμων από τρίτους. 

 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας http://www.eapn.eu/en είναι ένα δίκτυο που 
πραγματεύεται θέματα φτώχειας σε όλη την Ευρώπη και τους τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσε η Επιτροπή να τα αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά. 

http://pns.dgs.pt/files/2012/02/Contextos-saud%C3%A1veis-ao-longo-da-vida.pdf
http://www.socialgest.pt/_dlds/ENEA_Estrategia_Nacional_Envelhecimento_Activo.pdf
http://www.socialgest.pt/_dlds/ENEA_Estrategia_Nacional_Envelhecimento_Activo.pdf
http://www.age-platform.eu/
http://www.ageuk.org.uk/
http://www.eapn.eu/en


 
 

 

 

σελίδα 17 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

 
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλικιωμένων Γυναικών (European Older Women’s Network) 
http://www.own-europe.org/ έχει ως στόχο την ισότητα των φύλων, καθώς το θέμα αυτό 
επηρεάζει τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.   
 

Επαφές- Γνωρίζοντας σε ποιον πρέπει να μιλήσετε και να 
επηρεάσετε  
 
Ακολουθεί μία λίστα με ΜΕΡΙΚΟΥΣ από τους φορείς στις χώρες των εταίρων του 
προγράμματος MATURE που θα μπορούσαν να προσφέρουν συμβουλές και υποστήριξη σε 
θέματα μάθησης στις μεγαλύτερες ηλικίες. Κάποιοι είναι κυβερνητικοί οργανισμοί, φορείς 
χάραξης πολιτικής, φορείς εκπαίδευσης ή ενδιάμεσοι φορείς. 
 
Όταν θέλετε να επηρεάσετε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής και 
εκλεγμένους εκπροσώπους: 
ü Επικοινωνήστε τους την επιτυχία σας.  
ü Κάντε τους να αισθανθούν ότι ήταν σύμμαχοι στην προσπάθειά σας και όχι 

εμπόδιο.   
ü Διοργανώστε μία εκδήλωση για την επιτυχία σας και καλέστε τους να λάβουν 

μέρος. 
ü Κερδίστε τους, ώστε να εξασφαλίσετε την υποστήριξή τους. 

 
Αυστρία 
 
Οργανισμός Σκοπός Στοιχεία επικοινωνίας 
Εθνική Υπηρεσία 
για τη Δια Βίου 
Μάθηση 

Erasmus+ Εθνική Υπηρεσία στην Αυστρία www.lebenslanges-lernen.at   
 

Bildungsnetzwerk 
Steiermark 

Συντονίζει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην 
περιοχή της  Στυρίας 

www.bildungsnetzwerk-stmk.at 

Υπηρεσία 
Ατόμων 
Μεγαλύτερης 
Ηλικίας του 
Δήμου Graz 

Υπηρεσίες για ηλικιωμένους. Συντονισμός 
προγραμμάτων και εθελοντών μεγαλύτερης 
ηλικίας 

http://www.graz.at/cms/beitrag
/10022350/374944/ 

ForAge Το ForAge είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται 
από το Grundtvig  με σκοπό την ανταλλαγή και 
διάδοση δεδομένων σχετικών με την εκπαίδευση 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη 

Manuela Hinterberger 
ia-net 

office@bia-net.org 

http://www.forageproject.eu 

 

http://www.own-europe.org/
http://www.lebenslanges-lernen.at/
http://www.bildungsnetzwerk-stmk.at/
http://www.graz.at/cms/beitrag/10022350/374944/
http://www.graz.at/cms/beitrag/10022350/374944/
https://office@bia-net.org/
http://www.forageproject.eu/


 
 

 

 

σελίδα 18 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

Γερμανία 

Hamburger Volkshochschule, (www.vhs-hamburg.de) 

Deutscher Volkshochschulverband, c/o email:  krause@dvv-vhs.de;  website: www.dvv-vhs.de 

• Bundesarbeitsgemeinschaft der  Seniorenorganisationen (BAGSO), website:  
http://www.bagso.de/, contact:  bagso@easynet.be 

• BMFSFJ, German Ministry of Family, older persons, women and youth; website: 
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen.html; contact: poststelle@bmfsfj.bund.de 

Ελβετία 
 

Οργανισμός Στόχος Στοιχεία επικοινωνίας 
VOLKSHOCH
SCHULE 
BEIDER 
BASEL 

Εθνικό Πανεπιστήμιο της Βασιλείας της Ελβετίας 
Ο Nicolas Füzesi είναι επικεφαλής της Γλώσσας 
και Βασικών Δεξιοτήτων του Swiss National 
University Basel 

Dr. Nicolas Füzesi,  
nicolas.fuezesi@unibas.ch 
www.vhsbb.ch 
 

Pro 
Senectute 
Region Bern  
 

Ανεξάρτητη οργάνωση για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.  
Η Regina Gerber είναι καθηγήτρια γαλλικής 
γλώσσας στη Βέρνη. 

Regina Gerber-Pfäffli 
gerberstextservice@belponline.ch 

www.pro-senectute-regionbern.ch  
EB Zürich Το EB Zürich είναι ένα από τα μεγαλύτερα 

δημόσια ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευση 
εδώ και 40 χρόνια.  
Η Eva Müller – Kälin είναι εκπαιδεύτρια/ 
συντονίστρια προγραμμάτων στο EB Zürich 

Eva Müller-Kälin,  
eva.mueller@eb-zuerich.ch 
 
http://www.eb-zuerich.ch/ 
 

CH-GO 
Ch Stiftung 

Το ίδρυμα αυτό προωθεί τη συνεργασία μεταξύ 
των καντονιών και προσφέρει ένα μεγάλο εύρος 
προγραμμάτων ανταλλαγής, καθώς και 
συμβουλευτικής, προσαρμοσμένα στις διάφορες 
ομάδες-στόχους. 

Susanne Scheiwiller 
Συντονίστρια προγραμμάτων 
Grundtvig 
s.scheiwiller@chstiftung.ch 
www.chstiftung.ch  
www.ch-go.ch 

 
Ελλάδα 
 
Οργανισμός Σκοπός Στοιχεία επικοινωνίας 
ΕΕΕΕ 
(Επιστημονική 
Ένωση 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων) 

Επιστημονική μη-κερδοσκοπική 
ένωση με δράσεις στο χώρο της 
εκπαίδευσης στην τρίτη ηλικία.  
Στόχος της είναι η διάδοση των 
αρχών και μεθόδων της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς 
και η πληροφόρηση, ο διάλογος 
και οι παρεμβάσεις για όσα 
συμβαίνουν στο πεδίο αυτό.  

www.adulteduc.gr 

http://www.vhs-hamburg.de/
mailto:krause@dvv-vhs.de
http://www.dvv-vhs.de/
http://www.bagso.de/
mailto:bagso@easynet.be
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen.html
mailto:poststelle@bmfsfj.bund.de
mailto:nicolas.fuezesi@unibas.ch
mailto:gerberstextservice@belponline.ch
http://www.pro-senectute-regionbern.ch/
http://www.eb-zuerich.ch/
mailto:s.scheiwiller@chstiftung.ch
http://www.chstiftung.ch/
http://www.ch-go.ch/
http://www.adulteduc.gr/


 
 

 

 

σελίδα 19 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

Εθνικό και 
Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών -  Τμήμα 
Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ 

Αναπτύσσει προγράμματα για τον 
ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας 

www.media.uoa.gr 
 

City College Προσφέρει μαθήματα 
υπολογιστών για άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας – Βρίσκεται 
στη διαδικασία δημιουργίας ενός 
Κέντρου Ενεργού Γήρανσης  

Γιώργος Παυλίδης 
gpavlidis@city.academic.gr 
 
 

ForAge Το ForAge είναι ένα δίκτυο που 
χρηματοδοτείται από το 
Grundtvig  με σκοπό την 
ανταλλαγή και διάδοση 
δεδομένων σχετικών με την 
εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας στην Ευρώπη 

Δρ. Μυρτώ Μαρία Ράγγα 
www.foragenetwork.eu 
 

Εταιρία Νόσου 
Alzheimer και 
Συναφών 
Διαταραχών 
Αθηνών 

Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός 
με στόχο την ευαισθητοποίηση, 
τη φροντίδα και την υποστήριξη 
όσων σχετίζονται με την 
ασθένεια.   

Αρετή Ευθυμίου  

info@alzheimerathens.gr 
www.lifeaftercare.eu 
 
 

 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Οργανισμός Σκοπός Στοιχεία επικοινωνίας 
NIACE 
(National 
Institute for 
Adult & 
Continuing 
Education) 

ΜΚΟ για την εκπαίδευση ενηλίκων με ειδίκευση 
σε θέματα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, διατηρεί σημαντική 
σχέση συνεργασίας με το τμήμα εκπαίδευσης  της 
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.   
 

21, De Montfort Street, Leicester, 
LE1 7GE, UK  
www.niace.org.uk  
 
 
www.niacedc.org.uk 

ECORYS 
The British 
Council 

Ο φορέας του Ην. Βασιλείου για το Erasmus + σε 
συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο. (Ο Kevin 
Robinson μίλησε στην 1η συνάντηση ForAge στο 
Leicester).  Οι ρόλοι των φορέων αυτών δεν είναι 
ακόμα ξεκάθαροι. 

http://www.uk.ecorys.com/ 
 
http://www.britishcouncil.org/home
-information-centre-our-
services.htm 

Age UK Ο κύριος, αλλά όχι μοναδικός, φορέας για τα 
δικαιώματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. 
Έχει ασχοληθεί και με θέματα εκπαίδευσης. 

http://www.ageuk.org.uk/work-and-
learning/further-education-and-
training/ 

WEA 
Workers’ 
Education 
Association 

Ανεξάρτητος φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων με 
παράδοση συνεργασίας με περιθωριοποιημένες 
κοινότητες και σε μη-παραδοσιακά εκπαιδευτικά 
πλαίσια. 

http://www.wea.org.uk 
 

BIS Η υπηρεσία της κυβέρνησης του Ην. Βασιλείου με https://www.gov.uk/government/to

http://www.media.uoa.gr/
mailto:gpavlidis@city.academic.gr
http://www.foragenetwork.eu/
mailto:info@alzheimerathens.gr
http://www.lifeaftercare.eu/
http://www.niace.org.uk/
http://www.niacedc.org.uk/
http://www.uk.ecorys.com/
http://www.britishcouncil.org/home-information-centre-our-services.htm
http://www.britishcouncil.org/home-information-centre-our-services.htm
http://www.britishcouncil.org/home-information-centre-our-services.htm
http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/further-education-and-training/
http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/further-education-and-training/
http://www.ageuk.org.uk/work-and-learning/further-education-and-training/
http://www.wea.org.uk/
https://www.gov.uk/government/topics/further-education-and-skills


 
 

 

 

σελίδα 20 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

Department 
for Business 

την ευθύνη για την εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει 
υλοποιήσει διάφορες πρωτοβουλίες για 
πρακτικές και έρευνα σχετικά με τις μεγαλύτερες 
ηλικίες. Χρηματοδοτεί την εθνική συμβουλευτική 
ομάδα εκπαιδευομένων μεγαλύτερης ηλικίας.  

pics/further-education-and-skills 
 

ForAge Το ForAge είναι ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται 
από το Grundtvig  με σκοπό την ανταλλαγή και 
διάδοση δεδομένων σχετικών με την εκπαίδευση 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη  

Madie Armstrong 
University of Leicester 
ma612@le.ac.uk  
++44 116 252 5920 

CPA 
(Centre for 
Policy on 
Ageing) 

ΜΚΟ που ασχολείται με διάφορες πτυχές της 
γήρανσης 

 
http://www.cpa.org.uk 
++44 (0) 20 7553 6500 

 
 
Πολωνία 
 
Οργανισμός Στόχος  Στοιχεία επικοινωνίας 
Υπουργείο Υγείας Δημόσιος φορέας kancelaria@mz.gov.pl   
Υπουργείο 
Διοίκησης και 
Ψηφιοποίησης 

Δημόσιος φορέας mac@mac.gov.pl  

Υπηρεσία 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών 

Δημόσιος φορέας uke@uke.gov.pl  

Αστικό Κέντρο 
Στήριξης 
Οικογένειας στο 
Γκντανσκ 

Δημόσιος φορέας dyrekcja@mopr.gda.pl   

Ινστιτούτου 
Πολιτισμού 

Δημοτικό πολιτιστικό ινστιτούτο ikm@ikm.gda.pl  
https://www.facebook.com/IKMgdansk  

Ένωση Παν/μιων 
Τρίτης Ηλικίας 

Ένωση Παν/μιων Τρίτης Ηλικίας 
του Πανεπιστημίου Jagiellonian  

biuro@fundacja.uj.pl  

Association of 
Academic E-
learning 

 Η ένωση αυτή αναπτύσσει και 
προωθεί προγράμματα e-learning 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

kontakt@sea.edu.pl  

Ηλικιωμένοι Εν 
Δράσει 

Ένωση εθνικής εμβέλειας, 
επιχορηγείται από το Πολωνικό-
Αμερικανικό Ίδρυμα «Ελευθερία». 

http://www.seniorzywakcji.pl/?p=258  

info@seniorzywakcji  
Akademia e-
seniora 

Κοινωνικό πρόγραμμα που 
υλοποιείται από το UPC της 
Πολωνίας 

dagmara.krzesinska@upc.com.pl, 
http://www.facebook.com/akademiaesenior
a?v=wall 

Się zrobi Ίδρυμα Κοινωνικών Πρωτοβουλιών 
“Się zrobi” 

fundacja@siezrobi.org, 
https://www.facebook.com/siezrobi 

 
 
 

https://www.gov.uk/government/topics/further-education-and-skills
mailto:ma612@le.ac.uk
http://www.cpa.org.uk/
mailto:kancelaria@mz.gov.pl
mailto:mac@mac.gov.pl
mailto:uke@uke.gov.pl
mailto:dyrekcja@mopr.gda.pl
mailto:ikm@ikm.gda.pl
https://www.facebook.com/IKMgdansk
mailto:biuro@fundacja.uj.pl
mailto:kontakt@sea.edu.pl
http://www.seniorzywakcji.pl/?p=258
mailto:info@seniorzywakcji
mailto:dagmara.krzesinska@upc.com.pl
http://www.facebook.com/akademiaeseniora?v=wall
http://www.facebook.com/akademiaeseniora?v=wall
mailto:fundacja@siezrobi.org
https://www.facebook.com/siezrobi


 
 

 

 

σελίδα 21 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

Πορτογαλία 

Υπουργείο Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
http://www.portugal.gov.pt/en/the-ministries/ministry-of-solidarity-and-social-security/about-this-
ministry.aspx 
 
RUTIS, Ένωση Πανεπιστημίων Τρίτης Ηλικίας 
http://www.rutis.org/ 
 
APRe! Σύλλογος Συνταξιούχων  
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/ 
 
 
Σλοβενία 
 
Οργανισμός Στόχος Στοιχεία επικοινωνίας 
Παν/μιο 
Τρίτης 
Ηλικίας 

Το Παν/μιο Τρίτης Ηλικίας της Σλοβενίας είναι 
ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που λειτουργεί 
σε εθελοντική βάση για άτομα άνω των 50 ετών, 
κυρίως συνταξιούχους. Στόχος του είναι η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό 
για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και η κοινωνική 
ένταξη. Έχει 35 Πανεπιστήμια σε όλη τη 
Σλοβενία.  

Dr. Dušana Findeisen 
http://www.univerzazatretjeobd-
drustvo.si/ 

Ινστιτούτο 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων της 
Σλοβενίας 

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων της 
Σλοβενίας είναι ο κύριος φορέας έρευνας και 
ανάπτυξης στο πεδίο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Ιδρύθηκε το 1991 και έχοντας 
υλοποιήσει πολυάριθμες δραστηριότητες, 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
φορείς της Σλοβενίας. 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik 
http://www.acs.si/ 
 

CMEPIUS Το CMEPIUS είναι δημόσια υπηρεσία με κύριο 
σκοπό να παρέχει υποστήριξη σε φορείς 
υλοποίησης προγραμμάτων διά βίου μάθησης, 
αλλά και συντονισμό ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 

Borut Korada 
http://www.cmepius.si/en/ 
 

ZLUS (Ένωση 
Κέντρων 
Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 
Σλοβενίας) 

Η ZLUS αποτελείται από 28 ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης 
ενηλίκων.  

http://www.zlus.si/si/index.aspx 
 

 
 
 
 
 

http://www.portugal.gov.pt/en/the-ministries/ministry-of-solidarity-and-social-security/about-this-ministry.aspx
http://www.portugal.gov.pt/en/the-ministries/ministry-of-solidarity-and-social-security/about-this-ministry.aspx
http://www.rutis.org/
http://apre-associacaocivica.blogspot.pt/
http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/
http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/
http://www.acs.si/
http://www.cmepius.si/en/
http://www.zlus.si/si/index.aspx


 
 

 

 

σελίδα 22 
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

Η ομάδα του MATURE  
 

 
 
 

University of Leicester, 
Institute of Lifelong Learning 
Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

 
 

AidLearn 
Lissabon, Πορτογαλία 

 

bia-net 
Graz, Αυστρία 

 

Hamburger Volkshochschule 
Hamburg, Γερμανία 

 

50plus Hellas 
Αθήνα, Ελλάδα 

 

 
 

PRO-MED sp. z o.o. 
Gdansk, Πολωνία 

 

Verband der Schweizerischen 
Volkshochschulen 
Bern, Ελβετία 

 

 
 

ZDUS 
Ljubljana, Σλοβενία 

 

http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www.aidlearn.com/
http://www.bia-net.org/
http://www.vhs-hamburg.de/
http://www.50plus.gr/
http://www.pro-med.org.pl/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.zdus-zveza.si/


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με 
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η 
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 

50και Ελλάς
Σπύρου Μερκούρη 38, 11634 Αθήνα, Ελλάδα
Email: info@50plus.com
Web: www.50plus.gr




