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Εισαγωγή 
Αν ενδιαφέρεστε για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τη γήρανση, την εκπαίδευση 
ηλικιωμένων, την κοινωνική ένταξη, την υπερπήδηση εμποδίων – συνεχίστε να διαβάζετε. 
 
Αν εκπαιδεύετε ενηλίκους ή εκπαιδευτές ενηλίκων, αν έχετε στις ομάδες σας άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας, αν διοργανώνετε εκδηλώσεις που προσελκύουν άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, αν εργάζεστε με ηλικιωμένους σε δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές ομάδες ή 
ιδιωτικές εταιρείες  – συνεχίστε. 
 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης MATURE μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που ζητούσατε! 
 

Το πρόγραμμα MATURE 
 
MATURE – Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging 
 
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. Στόχος του προγράμματος ήταν ο σχεδιασμός και η πιλοτική δοκιμή 
εκπαιδευτικών ενοτήτων για συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών της 
τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης.  
 
Η ομάδα του προγράμματος MATURE έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση των εμποδίων στη μάθηση, τα οποία 
σχετίζονται με την ηλικία, όπως είναι τα προβλήματα υγείας, η εξάρτηση και οι πολιτιστικές 
διαφορές ή οι αρνητικές στάσεις. Η ανάγκη για ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι απόρροια 
προηγούμενων εργασιών και εμπειριών των εταίρων στην εκπαίδευση ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας και άλλων δράσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ηλικιωμένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η εκπαίδευση MATURE 
 
Η θεμελιώδης ιδέα της εκπαίδευσης MATURE είναι ότι η μάθηση διαδραματίζει έναν πολύ 
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ευημερίας και της αυτονομίας στις μεγαλύτερες ηλικίες. 
Το πρόγραμμα MATURE προκαλεί τον κόσμο της εκπαίδευσης να αναγνωρίσει αυτό το 

http://matureproject.eu/
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γεγονός, ιδίως όταν η εκπαίδευση αφορά την κατανόηση και αντιμετώπιση των εμποδίων 
στη συμμετοχή των ηλικιωμένων.  

Γιατί είναι καλή ιδέα η εκπαίδευση MATURE;  
 
Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στο διάλογο στην Ευρώπη σχετικά με τη «συμμετοχή» ως 
παράγοντα-κλειδί για την υγεία των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.  

 «Η δυνατότητα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας να ζήσουν με υγεία και ανεξαρτησία για 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, είναι εξαιρετικά ωφέλιμο, τόσο για τους ίδιους τους 
ηλικιωμένους, όσο και για την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο».  

Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPu
bs=yes 

Οι στατιστικές της ΕΕ δείχνουν μείωση των ατόμων που εμπλέκονται σε διαδικασίες 
μάθησης μεταξύ των 55-64 ετών (Eurostat 2009) και τα εθνικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η 
συμμετοχή μειώνεται ανάλογα με την ηλικία. Νέες έρευνες καταδεικνύουν τη διασύνδεση 
ανάμεσα στη μάθηση, το «ευ ζην», την υγεία και τη συμμετοχή των ηλικιωμένων. 
Αντίστοιχα, υπάρχουν παράγοντες που συμβάλουν στη μη-συμμετοχή και αυξάνουν ακόμη 
περισσότερο τη μειονεκτικότητα των ατόμων αυτών (όπως εξάρτηση από τρίτους, 
καταγωγή, γένος, προηγούμενες αρνητικές εκπαιδευτικές εμπειρίες κλπ.)  
 
Οι ευρωπαίοι πολίτες που έχουν την αυτοπεποίθηση και τη δεξιότητες να μαθαίνουν 
αποκομίζουν ανυπολόγιστα οφέλη, οι αριθμοί τους ωστόσο είναι πολύ μικροί.  
 
Η εκπαίδευση MATURE υποστηρίζει τους φορείς εκπαίδευσης στην προσπάθειά τους να 
αυξήσουν τη συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που απέχουν από ομαδικές 
δραστηριότητες. Η κατανόηση της δυσμενούς επίδρασης των εμποδίων στη μάθηση και η 
αναζήτηση εκπαιδευτικών λύσεων που θα συνεισφέρουν σε αυξημένη συμμετοχή, είναι 
ένα πρώτο βήμα προς μία εκπαίδευση ενηλίκων σχετική και χρήσιμη. 
 

Σε τι διαφέρει η εκπαίδευση MATURE; 
 
Η εκπαίδευση MATURE υποστηρίζει μία συγκεκριμένη άποψη για τη φύση και την αξία της 
μάθησης. Πτυχές της άποψης αυτής ενδεχομένως να σας φαίνονται γνώριμοι, καθώς έχουν 
δοκιμαστεί στο παρελθόν με άλλες ομάδες-στόχους. Το MATURE αναδεικνύει καλές 
πρακτικές τις οποίες και αναπλαισιώνει, ως μια ολοκληρωμένη απάντηση σε ένα τρέχον 
ζήτημα - δηλαδή πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των περιθωριοποιημένων 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη μάθηση.  
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
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Έννοιες κλειδιά της εκπαίδευσης MATURE: 
 

• Η «διδασκαλία» δεν περιορίζεται στους «δασκάλους», ούτε η «εκπαίδευση» στους 
«εκπαιδευτές».  

• Η «μάθηση» διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της αυτονομίας 
και της ανεξαρτησίας στις μεγαλύτερες ηλικίες. 

• Η ομαδοσυνεργατικότητα είναι σημαντικό στοιχείο της αποτελεσματικής μάθησης. 
• Οργανισμοί και άτομα που δραστηριοποιούνται εκτός του πεδίου της εκπαίδευσης  

είναι εξίσου σημαντικοί για την κινητοποίηση και παρώθηση των ηλικιωμένων για 
μάθηση. Ο ρόλος τους είναι επίσης σημαντικός στη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και μακροπρόθεσμων  σχεδίων. 

• Η συνεργασία υπάρχει σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν είναι ανάγκη να υπόκειται σε 
πολύπλοκες υποδομές. Η άτυπη συνεργασία μεταξύ των ατόμων που μοιράζονται 
το ίδιο πάθος μπορεί να έχει εξίσου καλά αποτελέσματα (ή ακόμα και καλύτερα) με 
μια συνεργασία μεγάλης κλίμακας.  

• Η μορφή και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτά.  

• Το ενδιαφέρον μεταφέρεται από το εκπαιδευτικό αντικείμενο σε δεξιότητες που 
συνεισφέρουν στη συνεχιζόμενη ευημερία του ατόμου. Η μάθηση γίνεται με αυτόν 
τον τρόπο χρήσιμη και προσβάσιμη. 

• Η μάθηση σε ομάδα είναι μία ευκαιρία για μια συμμετοχική και βιωματική 
διαδικασία η οποία εμπλέκει με ίσους όρους όλα τα μέλη της. 

• Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να στοχεύει στο να μάθουν οι 
εκπαιδευόμενοι πώς να μαθαίνουν (ή να ξανα-μαθαίνουν) και ό,τι μαθαίνουν να 
έχει θετική επίδραση στη ζωή τους. 
 

Σε ποιον απευθύνεται η εκπαίδευση MATURE;  
 
Το πρόγραμμα MATURE θεωρεί του «εκπαιδευτή ενηλίκων» με την ευρύτερη δυνατή 
έννοια, συνεπώς στοχεύει σε εκπαιδευτικές ομάδες, όπως:  
 

• επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων  
• εκπαιδευτικούς από άλλους τομείς εκπαίδευσης  
• εθελοντές εκπαιδευτικούς  
• άτομα με μια συγκεκριμένη δεξιότητα που μπορούν να μοιραστούν με άλλους  
• φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων (ΜΚΟ, κέντρα εκπαίδευσης, εταιρίες) 
• σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων 
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• επαγγελματίες και εθελοντές που δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο την εκπαίδευση 
(οργανισμοί υγείας και κοινωνικοί λειτουργοί για παράδειγμα) 

• πολιτιστικές και άλλες άτυπες ομάδες 

 

Ποιες δεξιότητες εκπαιδευτών καλλιεργεί το 
MATURE; 

 
Η εκπαίδευση MATURE σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής και πρακτικής 
αναφορικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτών και τη δια βίου μάθηση.  
 
Σε επίπεδο γνώσεων η εκπαίδευση MATURE θα περιλαμβάνει: 

• αντίληψη της διαδικασίας γήρανσης: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.  
• αναγνώριση των διασυνδέσεων μεταξύ της μάθησης και της γήρανσης 
• αντίληψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία 
• εξοικείωση με παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή και την ενεργό γήρανση  
• ευαισθητοποίηση σχετικά με το αλληλένδετο της μάθησης με άλλα κοινωνικά 

θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
• εξοικείωση με θεωρίες μάθησης που ανταποκρίνονται σε άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας. 
 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

• ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών παρώθησης στη μάθηση για 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που απέχουν από εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

• σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας   

• η εκπαιδευτική πρακτική να παρακινεί και να εμπνέει του συμμετέχοντες να 
δεσμευτούν να συνεχίσουν την προσπάθεια  

• η προσφερόμενη γνώση να έχει αντίκρισμα και χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή 
των εκπαιδευομένων  

• ευελιξία ενσωμάτωσης των αναγκών των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε ήδη 
υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε διαγενεακές ομάδες μάθησης. 

 
Σε επίπεδο στάσεων: 

• ενσυναίσθηση για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
• ικανότητα διαχείρισης της ετερογένειας, όσον αφορά τους εκπαιδευομένους αλλά 

και τους φορείς 
• ανοικτό πνεύμα σε νέες ιδέες, έννοιες και καταστάσεις  
• προθυμία για καινοτομία 
• δέσμευση για ενθάρρυνση της εξέλιξης του ατόμου μέσα από τη μάθηση 
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Πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
εξ αποστάσεως; 
 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του MATURE αποτελείται από 8 ενότητες: 
 

1. Τα πρώτα βήματα 
2. Συμμετοχή και μη-συμμετοχή 
3. Μειονεκτικότητα 
4. Γνωρίζοντας τους εκπαιδευομένους 
5. Εκπαιδευτικό σχεδιασμός 
6. Παρώθηση στη μάθηση 
7. Χρησιμότητα της μάθησης για τη διατήρηση της κινητοποίησης 
8. Αξιολόγηση 

 
Κάθε μία από τις ενότητες περιλαμβάνει θεωρίες και ασκήσεις για βαθύτερη κατανόηση με 
ευκαιρίες για κριτικό στοχασμό σχετικά με τη νέα γνώση. Επίσης, περιλαμβάνονται 
αναφορές για περαιτέρω πληροφορίες. 
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης εξ αποστάσεως MATURE; 
 
Το περιεχόμενο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχεδιάστηκε για εκπαιδευτές σε όλη την 
Ευρώπη. Η εφαρμογή του ωστόσο σε συγκεκριμένα πλαίσια, εξαρτάται από τους 
συμμετέχοντες. Το υπόβαθρο της ομάδας στόχου (πολιτιστικό ή μορφωτικό), οι 
διαφορετικές προσδοκίες που υπάρχουν σχετικά με την εκπαίδευση καθώς και τα κίνητρα, 
έχουν όλα επηρεάσει το πρόγραμμα που σχεδίασε η ομάδα MATURE. Στόχος του δεν είναι 
να επιβάλει μία ευρωπαϊκή λύση, αλλά να δώσει ιδέες για το πώς μπορούν να 
προσαρμοστούν αρχές και στρατηγικές σε διαφορετικές καταστάσεις.  

Οι ενότητες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τους 
ακόλουθους τρόπους:  

§ Επικουρικά για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη μας ομάδας. 
§ Ως ανεξάρτητη επαγγελματική ενημέρωση. 
§ Στο πλαίσιο ενός προγράμματος κατευθυνόμενης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 
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Υποστηρικτικό υλικό 
 

Η ιστοσελίδα MATURE (http://matureproject.eu/) προσφέρει υλικό και συνδέσμους που 
παρέχουν πληροφορίες και υποστηρικτικές θεωρίες. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε: 

• Την ερευνητική μελέτη MATURE (στα αγγλικά) που εξηγεί λεπτομερώς τις πηγές του 
περιεχομένου του προγράμματος. (http://matureproject.eu/research-report)  

• Το συμβουλευτικό εγχειρίδιο για ενδιάμεσους φορείς που δίνει συμβουλές για την 
κινητοποίηση και παρώθηση ατόμων που απέχουν από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 
(http://matureproject.eu/advice-booklet)  

• Συνδέσμους για πηγές, ευρωπαϊκά προγράμματα και άρθρα που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση στις μεγαλύτερες ηλικίες και άλλα θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των 
ηλικιωμένων. (http://matureproject.eu/links-2)  

Πολλά στοιχεία του MATURE βασίζονται σε προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα στα 
οποία είχαν συνεργαστεί οι εταίροι του. Ως προετοιμασία ή συμπληρωματικά, μπορείτε να 
συμβουλευτείτε: 

• Το εγχειρίδιο του προγράμματος LISA σχετικά με τη δικτύωση για την υποστήριξη 
της εκπαίδευσης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας http://www.bia-net.org/lisa 

• Τον οδηγό του προγράμματος LENA αναφορικά με τα συνεργατικά μοντέλα 
μάθησης στην τρίτη ηλικία http://www.bia-net.org/en/lena.html 

• Τον οδηγό του προγράμματος LARA για την εκπαιδευτική πρακτική που 
απευθύνεται σε ηλικιωμένους http://www.laraproject.net/ 

• Τον οδηγό του προγράμματος EuBia για τα οφέλη της μάθησης στις μεγαλύτερες 
ηλικίες http://www.bia-net.org/en/eubia.html  

Το πρόγραμμα MATURE έκανε επίσης χρήση της βάσης δεδομένων του προγράμματος 
ForAge: (http://www.foragenetwork.eu/en/). Το ForAge είναι ένα ευρωπαϊκό πολυμερές 
δίκτυο με στόχο την επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών από το χώρο της 
εκπαίδευσης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Μέρος της αποστολής του είναι η δημιουργία 
μιας βάσης δεδομένων με άρθρα και σχέδια που αφορούν τις πολιτικές, την πρακτική και 
την έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης ηλικιωμένων. Πρόκειται συνεπώς για μία εξαιρετική 
πηγή για εκπαιδευτές ενηλίκων.  

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/advice-booklet
http://matureproject.eu/links-2
http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://www.laraproject.net/
http://www.bia-net.org/en/eubia.html
http://www.foragenetwork.eu/en/
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Ενότητα 1 – Τα πρώτα 
βήματα 
Η ενότητα αυτή πραγματεύεται τα ερωτήματα και την ορολογία που αποτελούν την καρδιά 
της ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος MATURE για το σχεδιασμό υλικού 
υποστήριξης όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας.  
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
 
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ενότητα θα είστε σε θέση να: 
 
Γνωρίζετε την ορολογία και τις έννοιες σχετικά με την εκπαίδευση στις μεγαλύτερες ηλικίες 
και την εκπαίδευση MATURE. 
 

 

1.1. Λέξεις και ορισμοί 
 
«Όλες οι έννοιες που γνωρίζουμε, εξαρτώνται από την ερμηνεία τους» (George Eliot). 
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Η αμοιβαία κατανόηση των βασικών λέξεων και φράσεων είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα 
για τη συζήτηση και την επίλυση προβλημάτων. Η ορολογία που σχετίζεται με τις 
μεγαλύτερες ηλικίες χρειάζεται ερμηνεία.  
 

Σκεφτείτε λίγο… 
 

Πώς θα ερμηνεύατε εσείς αυτές τις λέξεις; 
• Ηλικιωμένος 
• Τρίτη ηλικία 
• Μειονεκτικότητα 
• Συμμετοχή 
• Παρώθηση 
• Υποστήριξη 

Πώς θα απαντούσατε στις ερωτήσεις: 
• Πότε αρχίζει η «μεγαλύτερη ηλικία»;  
• Η «δέσμευση στη μάθηση» είναι κάτι που κάνετε μόνοι, κάτι που επιβάλλει κάποιος 

τρίτος ή κάτι για το οποίο συνεργάζεστε με άλλους; 

Οι λέξεις και οι φράσεις αυτές έχουν πολλαπλές ερμηνείες που θα μπορούσαν να 
«χαθούν» στη μετάφραση. Τις λέξεις αυτές θα τις απαντάτε συχνά στις ενότητες για εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Οι ερμηνείες του μπορεί να διαφέρουν από τις αρχικές σας 
σκέψεις.  

1.2. Λέξεις – σε ευρύτερη κλίμακα 
 
Συχνά οι λέξεις που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν πολλές έννοιες. 
Σκεφτείτε τη λέξη «μεγάλος»: 
‘Μπορεί να οριστεί χρονολογικά (65 ετών +), βάσει περιεχόμενου (αρκετά μεγάλος για να 
πάρει σύνταξη), ή στάσεων (παλιομοδίτικες ιδέες). Οι ορισμοί προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
πολιτικών παρεμβάσεων (ορισμός ορίων ηλικίας), κοινωνικών και πολιτισμικών 
παραγόντων (η «παλιά γενιά»), προσωπικών αντιλήψεων και θέματα ταυτότητας (παππούς  
= μεγάλος). Η λέξη «μεγάλος» μπορεί να έχει θετική ή αρνητική χροιά.  
 
Το εύρος των πιθανών ορισμών καθιστούν τη λέξη «μεγάλος» μεγάλη πρόκληση. Αν 
αποδεχτούμε τον χρονολογικό ορισμό (οποιοσδήποτε άνω των 60 είναι γέρος), 
παραβλέπουμε την ετερογένεια των ατόμων που βρίσκονται ανάμεσα στην ηλικία των 60 
και το θάνατο. Αρνητικές στερεοτυπικές αντιλήψεις που αποδίδονται σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας (ότι είναι εξαρτημένοι, έχουν κακή υγεία ή είναι αδύναμοι) ενδέχεται 
να προωθούν μία εικόνα που απέχει πολύ από την πραγματικότητα. 
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Η σειρά σας τώρα 
 
Η «μάθηση» είναι άλλη μία λέξη με πολλαπλές ερμηνείες. Αναλύστε την: Τι σημαίνει για 
σας; Τι λένε οι άλλοι για τη «μάθηση»;  
 
Στην ιστοσελίδα του MATURE (http://matureproject.eu/glossary) θα βρείτε ένα γλωσσάρι 
όπου οι εταίροι του προγράμματος ορίζουν κάποιες λέξεις -κλειδιά. Μπορεί να βρείτε 
αυτές τις ερμηνείες βοηθητικές καθώς θα μελετάτε τις εκπαιδευτικές ενότητες. Δεν 
πρόκειται για ορισμούς λεξικού, αλλά αντικατοπτρίζουν τις θέσεις της ομάδας του 
προγράμματος. Η πολυπλοκότητα της συνεργασίας σε πολλές διαφορετικές γλώσσες για 
περίπλοκες έννοιες απαιτεί μία κοινή ορολογία. Οι ορισμοί στο γλωσσάρι του MATURE 
εκφράζουν τη δική σας αντίληψη για αυτές τις λέξεις και φράσεις; Τι θα προτείνατε 
ενδεχομένως για αλλαγή ή περαιτέρω ανάπτυξη των εννοιών αυτών;  

1.3 Μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες 
 

 
 
Η ομάδα του προγράμματος MATURE διακατέχεται από μία βαθιά αισιόδοξη άποψη 
σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη της μάθησης για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η 
προσέγγιση του MATURE τοποθετεί τη μάθηση στο κέντρο των παρεμβάσεων που 
συνεισφέρουν στη γενική ευεξία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Πρόκειται για έναν 
σημαντικό παράγοντα που επιτρέπει στον άνθρωπο να γεράσει καλά.   
 
«Στις μεγαλύτερες ηλικίες η μάθηση είναι διαδικασία, όχι ανταμοιβή» (Jim Soulsby, Ην. 
Βασίλειο, μέλος της ομάδας του προγράμματος MATURE). 
 
Η μάθηση για τον ενήλικο είναι σύνθετη δραστηριότητα. Συλλέγει δεδομένα και 
πληροφορίες και αποκτά νέες δεξιότητες με διάφορους τρόπους, μέσα από μία μεγάλη 
ποικιλία μεθόδων. Πολλοί ενήλικοι ισχυρίζονται ότι  δεν μαθαίνουν, ούτε και το 
επιθυμούν, ωστόσο οι περισσότεροι αποκτούν νέες δεξιότητες με επιτυχία και σε 
συστηματική βάση, ως αποτέλεσμα παραγόντων, όπως είναι η ανάγκη (για τη χρήση νέων 
τεχνολογιών για παράδειγμα), η επιθυμία (για την ενασχόληση με ένα χόμπι) ή και η 
υποχρέωση (για τη διαχείριση μιας ασθένειας).  

 
 

http://matureproject.eu/glossary
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Σκεφτείτε λίγο… 
 
Σκεφτείτε μία δεξιότητα που μάθατε πρόσφατα. 
 
Γιατί χρειαζόσασταν αυτή τη δεξιότητα; 
Πώς καταφέρατε να την αποκτήσετε; 
Τι μέσα χρησιμοποιήσατε; 
Ποιος σας βοήθησε; 
 

1.4 Οι πρωταγωνιστές της μάθησης στις 
μεγαλύτερες ηλικίες 
 
1.4.1. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
 
Μελετήστε τις στατιστικές που ακολουθούν. Προέρχονται από ένα σύνολο ευρωπαϊκών 
πηγών για το 2012.  
 

• Το 2010 ο πληθυσμός των 27 ευρωπαϊκών κρατών μελών ήταν 331,000,000 

• Το 2020 εκτιμάται να είναι 340,100,000 

• Ως το 2050 εκτιμάται να φτάσει τα 346,800,000 

• Το 2010 το 18.3% του πληθυσμού ευρωπαϊκών κρατών μελών ήταν ηλικίας άνω των 
65 ετών 

• Το 2020 εκτιμάται ότι ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 65 θα φτάσει το 21.1%  

• Ως το 2050 το ποσοστό αυτό θα έχει φτάσει το 29.6%  

• Το 2010 ο αριθμός των ατόμων στην ΕΕ άνω των 65 ετών ήταν 60,570,000 

• Ως το 2020 ο αριθμός αυτός εκτιμάται να φτάσει τα 71,760,000 

• Και ως το 2050;    102,650,000 

 
Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ένα σημαντικό πολιτικό θέμα με διαστάσεις που 
επηρεάζουν τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα μεμονωμένα κράτη μέλη: 

• Η δημογραφική αλλαγή και οι επιδράσεις της. 
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Η σειρά σας τώρα 
 

Σημειώστε τις απαντήσεις σας στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
• Πώς αντιλαμβάνεστε την έκφραση «δημογραφική βόμβα»; 
• Ποιο είναι το προφίλ του πληθυσμού στη χώρα/ περιφέρεια/περιοχή σας;  
• Ποια πολιτικά μέτρα έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της επίδρασης της 

γήρανσης του πληθυσμού και την εκπλήρωση των αναγκών του πληθυσμού αυτού 
στον τόπο σας; 

• Πώς σας φαίνεται η προοπτική της ζωής σε μία κοινωνία που γερνάει;  
 

Έρευνα 
 

• Διαβάστε τη μελέτη του προγράμματος MATURE http://matureproject.eu/research-
report  (κεφάλαια 2.1, 2.2 και 3.1) για να ανακαλύψετε περισσότερα για τη 
δημογραφική γήρανση στην ΕΕ και τις επιπτώσεις της.   
 
 

1.4.2. Ενδιάμεσοι φορείς 
 
Ενδιάμεσοι φορείς – φυσικά πρόσωπα ή οργανισμοί που εργάζονται με, και εκ μέρους των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε επαγγελματική ή εθελοντική βάση. Μπορεί να 
προέρχονται από το δημόσιο τομέα (υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες για 
παράδειγμα), από τον ιδιωτικό τομέα (όπως οίκοι ευγηρίας), από τον εθελοντικό ή 
κοινοτικό τομέα (φιλανθρωπίες σύλλογοι, θρησκευτικές ομάδες). Το αντικείμενο της 
δουλειά μπορεί να σχετίζεται με την εκπαίδευση στις μεγαλύτερες ηλικίες, μπορεί όμως 
και όχι.  http://matureproject.eu/glossary 
 
Ο κοινωνικός περίγυρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση. Οι άνθρωποι γύρω 
μας, φίλοι, συγγενείς, μέλη της κοινότητας στην οποία ζούμε, μπορούν να μας 
κινητοποιήσουν και να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε ζωντανό το ενδιαφέρον για 
συμμετοχή. Τα κοινωνικά αυτά δίκτυα υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη μάθηση.   
 
Οι ενδιάμεσοι φορείς επίσης έχουν σημαντική θέση για τη δικτύωση των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας και όλων αυτών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ευημερία 
τους.  
 
Τα δίκτυα που δημιούργησαν κάποιοι στο παρελθόν ενδέχεται να μην είναι τόσο χρήσιμα 
πια. Η συνταξιοδότηση για παράδειγμα, απειλεί δίκτυα που δημιουργούνται κατά τον 
εργασιακό βίο. Τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν από το σπίτι. Οι φίλοι μεγαλύτερης 
ηλικίας αποχωρούν από τις άτυπες ομάδες τους λόγω προβλημάτων υγείας, πένθους ή και 

http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/glossary
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αλλαγής κατοικίας. Τη δημιουργία και διατήρηση νέων δικτύων μπορεί να δυσκολέψει η 
απομόνωση, η αδυναμία ή κάποια ανεπάρκεια. Επιπροσθέτως, η έλλειψη αυτοπεποίθησης 
ή αυτοεκτίμησης μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου να δημιουργήσει νέες 
φιλίες και επαφές.  
 
Κάποιοι ενδιάμεσοι οργανισμοί παρέχουν την ευκαιρία σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να 
ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο (όπως σύλλογοι για παράδειγμα ή θρησκευτικές ομάδες). 
Μέσα σε τέτοια πλαίσια οι ηλικιωμένοι μπορούν να επιβιώσουν, να ανθίσουν και να 
μάθουν. Άλλοι ενδιάμεσοι φορείς λειτουργούν ως φορείς πληροφόρησης της ομάδας 
στόχου (υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες) φέρνοντας κοντά τον άμεσα 
ενδιαφερόμενο και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του. Η 
εκπαίδευση είναι μια τέτοια υπηρεσία.  
 
Φορέας πληροφόρησης: Κάποιος που είναι σε θέση να δώσει συμβουλές ή πληροφορίες 
σε ένα τρίτο πρόσωπο σχετικά με τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, να προσδιορίσει 
τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει το άτομο και να ταιριάξει αυτή την πληροφορία με ό,τι 
προσφέρεται ή είναι εφικτό. 
 
 

Σκεφτείτε λίγο… 
 
Σκεφτείτε τη γειτονιά σας: 
Ποιες ευκαιρίες έχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να συναντηθούν και να γνωρίσουν 
άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας; 
 
Μελέτη περίπτωσης – πρόγραμμα C.O.O.L. (Community Opportunities for Older Learners) - 
Leicester και Leicestershire, Ηνωμένο Βασίλειο. 
Το 1999 ήταν το Διεθνές Έτος για την Τρίτη Ηλικία του ΟΗΕ. Ένα από τα αποτελέσματα 
αυτού του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ένας οδηγός για την καταγραφή των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που προσφέρονταν στις 
γειτονιές τους. Το 2000 έγινε μία σύμπραξη μεταξύ του NIACE (National Institute of Adult 
and Continuing Education), του Leicester Adult Education College και του De Montfort 
University, Leicester για την καταγραφή των προγραμμάτων που υλοποιούνταν σε αστικές 
γειτονιές στην πόλη του Leicester και σε αγροτικές περιοχές του Leicestershire.  
Εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας ανέλαβαν τη διαδικασία της έρευνας με την καθοδήγηση 
ενός επαγγελματία ερευνητή. Οι εθελοντές ανέπτυξαν τη δική τους ερευνητική 
μεθοδολογία, την εφάρμοσαν και μίλησαν δημοσίως για τα επιτεύγματά τους. Η 
διαδικασία απεδείχθη σε μία πλούσια ευκαιρία μάθησης μέσα από την πράξη για όλους 
τους εμπλεκομένους.  
Ένα πραγματικά εκπληκτικό εύρημα ήταν η ανακάλυψη ενός πλήθους ευκαιριών για άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας πολύ κοντά στα σπίτια τους. Βρέθηκαν να λειτουργούν 124 ομάδες 
μόνο σε μία γειτονιά της πόλης. Σε μία μικρή περιοχή του Leicestershire, 
δραστηριοποιούνταν άλλες υπήρχαν 78 ομάδες. 
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Όλες αυτές οι ομάδες έδιναν την ευκαιρία για δικτύωση, για άτυπη μάθηση και 
διοργάνωναν πολιτιστικές δραστηριότητες για τις διάφορες εθνικές κοινότητες του 
Leicester.  
Το πρόγραμμα C.O.O.L. επιβεβαίωσε ότι πράγματι πραγματοποιήθηκε «μάθηση» σε 
ομάδες με ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μάθηση δεν ήταν 
αυτοσκοπός της ομάδας και όσοι συντόνιζαν τις ομάδες δε θεωρούνταν «εκπαιδευτές», 
ούτε τις δραστηριότητές τους «εκπαιδευτικές».  
Αυτό που έλειψε ήταν η δημοσιότητα: κάποιοι κάτοικοι δε γνώριζαν για αυτές τις ευκαιρίες 
ούτε κι αν ήταν στο δρόμο του σπιτιού τους.  
 
1.4.3. Εκπαιδευτές 
 
Στο κεφάλαιο 1.1 της έκθεσης του προγράμματος MATURE 
(http://matureproject.eu/research-report) αναφέρονται οι απόψεις μας σχετικά με το 
ποιους θεωρούμε «εκπαιδευτές». Προτιμούμε τον όρο «διευκολυντής μάθησης», ώστε να 
συμπεριλάβουμε ένα μεγάλο φάσμα ατόμων που δε θεωρούνται απαραίτητα εκπαιδευτές.  
 
Θεωρούμε διευκολυντές μάθησης τους:  
- επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων  
- επαγγελματίες εκπαιδευτικούς από άλλους τομείς εκπαίδευσης  
- εθελοντές εκπαιδευτικούς 
- άτομα με μια συγκεκριμένη δεξιότητα που μπορούν να μοιραστούν με άλλους 
-επαγγελματίες και εθελοντές που δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο την 
εκπαίδευση(οργανισμοί υγείας και κοινωνικοί λειτουργοί για παράδειγμα)    
- πολιτιστικές και άλλες άτυπες ομάδες 

  
Ο διευκολυντής μάθησης: «….είναι ο εκπαιδευτής που μπορεί να αφήσει ελεύθερη τη 
διαδικασία. Προϋποθέτει την αναγνώριση του δικαιώματος του εκπαιδευομένου να έχει 
άποψη, τόσο για τη μορφή όσο και για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Οι δεξιότητες του 
καλού διευκολυντή είναι: η ικανότητα να καθοδηγεί χωρίς να ασκεί έλεγχο, η διαχείριση 
ομάδας, η ικανότητα να την αφουγκράζεται, όπως και δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, η 
αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση - όλα διεξάγονται σε ένα πλαίσιο χωρίς 
προκαταλήψεις.»  
(από το εγχειρίδιο του προγράμματος LENA  http://www.bia-net.org/en/lena.html)  
 
Η μάθηση έχει αξία όποτε και όπως αυτή επιτυγχάνεται. Στόχος της εκπαίδευσης MATURE 
είναι να προσδώσει αξία δίνοντας πληροφορίες και ιδέες που έχουν συλλεχθεί από ένα 
μεγάλο εύρος πηγών για τη βαθύτερη κατανόηση των εν δυνάμει εκπαιδευομένων.  
 

http://matureproject.eu/research-report
http://www.bia-net.org/en/lena.html
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1.5 Συνεργατική μάθηση στις μεγαλύτερες 
ηλικίες 
 
Οι προηγούμενες εμπειρίες της ομάδας του προγράμματος έχουν οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι η ομαδοσυνεργατική  προσέγγιση είναι πολύ  ευεργετική για την 
παρώθηση των  εκπαιδευομένων.  
 
Η μάθηση και η διδασκαλία δεν πρέπει να είναι προνόμιο των φορέων παροχής 
εκπαίδευσης. Ο ρόλος των φορέων αυτών μπορεί να είναι η υποστήριξη για την υλοποίηση 
σχεδίων από τρίτους. Όταν εξοπλίζουμε τρίτους ώστε να λειτουργήσουν ως φορείς 
εκπαίδευσης, δίνουμε παράλληλα τη δυνατότητα να αυξηθεί ο αριθμός και το εύρος των 
πλαισίων όπου μπορεί να συντελεστεί μάθηση. 
Διευρύνοντας τις ευκαιρίες αυξάνει συγχρόνως και η προσβασιμότητα για πιθανούς 
εκπαιδευομένους σε πιο φιλικά πλαίσια μάθησης. Όσον αφορά τους φορείς, η συνεργασία 
με άλλους μπορεί να δώσει λύσεις στο πρόβλημα της μη-συμμετοχής. 
 
Μελέτες περίπτωσης από το Αμβούργο της Γερμανίας, ως παράδειγμα συνεργασίας 
φορέων.  
 
 1: Το Kaltenbergen είναι μία περιοχή έξω από το Αμβούργο. Τα διαμερίσματα αυτής της 
περιοχής ανήκουν σε μία εταιρία στέγασης που λέγεται HANSA. Η εταιρία HANSA ζήτησε 
από το κοινοτικό κολλέγιο του Αμβούργου (Volkshochschule) να πραγματοποιήσει ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης στην περιοχή. Οι ηλικιωμένοι ενοικιαστές των διαμερισμάτων δε 
μετακινούνταν εύκολα και δεν είχαν χρήματα για πληρώσουν για μέσα μεταφοράς. Η 
HANSA υποστήριξε τη δράση μοιράζοντας από ένα ερωτηματολόγιο σε κάθε διαμέρισμα, 
ρωτώντας τι θα ήθελαν να μάθουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Δημιουργήθηκε ένας 
μικρός κύκλος 6-7 μαθημάτων και υλοποιήθηκε για περισσότερα από 6 εξάμηνα. Είχε 
μεγάλη επιτυχία, τα ποσοστά προσέλευσης έφτασαν το 95%! 
 
2: Η προσέγγιση μεταναστών μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι πιο 
εύκολο όταν οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων συνεργάζονται με οργανισμούς για 
μετανάστες. Στο Αμβούργο, η συνεργασία με τον οργανισμό LIMAN για Τούρκους 
μετανάστες άνω των 55+, απέδειξε ότι πρόκειται για σωστή προσέγγιση: πολλοί 
εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε μαθήματα που πραγματοποιούνται στην περιοχή τους ή 
στο χώρο του οργανισμού LIMAN.  Η συνεργασία αυτή μετρά ήδη 6 χρόνια και πολλές νέες 
ιδέες για εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν διαμορφωθεί από κοινού. 
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1.6 Συνεργασίες 
 
Για την ομάδα του προγράμματος MATURE ο όρος «συνεργασία» περιγράφει την κοινή 
δράση ατόμων, οργανισμών και φορέων με κοινό ενδιαφέρον την προώθηση της 
ευημερίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.  
Η «συνεργασία» περιλαμβάνει άτυπες διασυνδέσεις μεταξύ προσώπων (γειτόνων για 
παράδειγμα) αλλά και πιο επίσημες (μεταξύ οργανισμών). Η «συνεργασία» μπορεί να είναι 
λειτουργική (υποστήριξη ενός ατόμου ή μιας ομάδας) ή στρατηγική (εστιάζοντας σε ένα 
σύνολο υπηρεσιών σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο). Οι καλές συνεργασίες 
έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που εμπλέκονται. 
 
Η ομάδα του προγράμματος MATURE αναγνωρίζει τη σημασία όλων των μορφών 
συνεργασίας για την προσέλκυση νέων εκπαιδευομένων και την υλοποίηση 
προγραμμάτων.  
 
Η συνεργασία με άλλους φορείς δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Η δημιουργία μιας 
στρατηγικής συνεργασίας σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή απαιτεί υποδομές, 
χρηματοδότηση και πολιτική βούληση. Συχνά οι εταίροι λειτουργούν ανταγωνιστικά, 
δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες του δικού τους οργανισμού. Σε κάθε συνεργασία, η 
αμοιβαία κατανόηση και ο σεβασμός είναι κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία της. 
 
Οι δυσκολίες έχουν μικρότερο αντίκτυπο στις άτυπες συνεργασίες, όπου οι εταίροι 
βοηθούν ο ένας τον άλλο. Στην περίπτωση των περιθωριοποιημένων ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας, μια τέτοια συνεργασία μπορεί να σταθεί ως σημείο εκκίνησης για συμμετοχή.  
 
Η συνειδητοποίηση της δύναμης και των δυνατοτήτων μιας «χείρας βοηθείας», είναι ένα 
πρώτο βήμα για την προσέγγιση απομονωμένων και περιθωριοποιημένων ατόμων. 
 

Η σειρά σας τώρα 
 

• Τι παραδείγματα συνεργασιών υπάρχουν στην περιοχή σας για τη βελτίωση της 
ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας; 

• Ποιες νέες συνεργασίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν; Ποιοι θα ήταν οι 
συνεργάτες; Τι θα μπορούσαν να καταφέρουν μαζί; 

 
Σύνοψη Ενότητας 

 
Η παρώθηση για μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες προϋποθέτει: 
 
Αναγνώριση της ετερογένειας των ατόμων στην τρίτη ηλικία. 
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Κατανόηση του γεγονότος ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε μπορεί να σημαίνουν 
διαφορετικά πράγματα για τους άλλους ανθρώπους. Ενδέχεται να προκύψουν 
παρανοήσεις με την  απρόσεκτη χρήση της γλώσσας.  

Αναγνώριση ότι η μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες συντελείται καλύτερα μέσα σε ένα 
συνεργατικό πλαίσιο.  

Κατανόηση και αποδοχή των ανθρώπων (που δεν ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης), οι 
οποίοι μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν σε δράσεις για την προώθηση της ευημερίας 
μέσω της μάθησης.  

Συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων αλλά και των δυσκολιών στη συνεργασία με άλλους 
φορείς. 

Ενότητα 2 – Συμμετοχή και 
μη-συμμετοχή 
 
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να πυροδοτήσει σκέψεις σχετικά με τη «συμμετοχή». Γιατί 
είναι σημαντική για τους ηλικιωμένους; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; Ποιοι είναι αυτοί 
που συμμετέχουν; Ποιοι δεν συμμετέχουν και γιατί; 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 
 
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ενότητα θα είστε σε θέση να: 
 

Κατανοήσετε γιατί η συμμετοχή έχει σημασία για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

Γνωρίζετε ποιοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

Διερευνήσετε τους λόγους της μη-συμμετοχής 

 

2.1. Συμμετοχή και ενεργός γήρανση 
 
Στο λεξικό ο ορισμός της συμμετοχής αναφέρει: «την παρουσία ή την ανάμειξη σε κάτι». 
 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που συμμετέχουν σε πολλές 
δραστηριότητες με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους και τους άλλους. Η αποδέσμευση από 
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επαγγελματικές υποχρεώσεις αφήνει χρόνο για πολλές δραστηριότητες, όπως είναι η 
ενασχόληση με τη γυμναστική, τα χόμπι αλλά και για άλλα ενδιαφέροντα, όπως είναι η 
εθελοντική προσφορά ή η εκπαίδευση. 
 

 
 
Η Ενεργός Γήρανση όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι:  
 
«…η διαδικασία της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για την υγεία, τη συμμετοχή και την 
ασφάλεια, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής καθώς οι άνθρωποι γερνούν. Θα 
επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της  
ζωής τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες τους 
και τις δυνατότητές τους. Παράλληλα παρέχει επαρκή προστασία, ασφάλεια και την 
φροντίδα όταν χρειάζονται βοήθεια. Συνεπάγεται τη βελτιστοποίηση των ευκαιριών για 
σωματική, κοινωνική και ψυχική υγεία, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να συμμετέχουν 
ενεργά στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις και να απολαμβάνουν μία ανεξάρτητη και καλής 
ποιότητας ζωή».  
 

Η σειρά σας τώρα 
 

Έρευνα 
 
Ο Δείκτης Ενεργού Γήρανσης (Active Ageing Index) είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής 
Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη.  

Πρόκειται για ένα εργαλείο μέτρησης του ανεκμετάλλευτου δυναμικού των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας για ενεργό γήρανση, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μετρά το βαθμό 
στον οποίο ζουν ανεξάρτητα, εργάζονται, συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, 
καθώς και τη δυνατότητα να γεράσουν ενεργά. 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home   
Πραγματοποιήστε την άσκηση στη σελίδα ‘Do it yourself’της παραπάνω ιστοσελίδας.  
 

 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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• Τι λένε αυτές οι πληροφορίες για τους ηλικιωμένους της χώρας σας; Ποιες 
ομοιότητες ή διαφορές υπάρχουν με άλλες γειτονικές ή μακρινές χώρες της 
ΕΕ; 
 

Διασυνδέσεις μεταξύ της συμμετοχής και της ευημερίας αποδεικνύουν ότι η πρώτη θα 
πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη για την τρίτη ηλικία.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Η λέξη «συμμετοχή» όπως και οι λέξεις «μάθηση» και «μεγάλος», είναι ανοιχτές σε πολλές 
ερμηνείες. Το 1969 ο Sherry Arnstein προσπάθησε να περιγράψει τη έννοια της 
συμμετοχής χρησιμοποιώντας μία κλίμακα: 
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1   
Έλεγχος 
στους πολίτες   

 

      

2   
Ανάθεση 
καθηκόντων   Εξουσία στους πολίτες 

      

3   Συνεργασία   
      

4   
 
Κατευνασμός   

      

5   Διαβούλευση   
Πρακτική για δήθεν απουσία 
διακρίσεων (Tokenism) 

      

6   Πληροφόρηση   
      

 

7   Θεραπεία   
      Μη-συμμετοχή 

8   Χειραγώγηση   
      
    

 
 

Τα χαμηλά σκαλοπάτια της κλίμακας περιγράφουν τα επίπεδα μη-συμμετοχής. Ο στόχος 
της «χειραγώγησης» και της «θεραπείας» δεν είναι να επιτρέψουν στους πολίτες τη 
συμμετοχή, αλλά να «εκπαιδεύσουν» ή να «θεραπεύσουν» τους συμμετέχοντες. Τα μεσαία 
επίπεδα επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν λόγο, υπονοούν ωστόσο δεν έχουν την 
εξουσία ώστε να εισακουστούν οι απόψεις τους. 

Τα επίπεδα «Εξουσίας των Πολιτών» επιτρέπουν αυξανόμενα επίπεδα λήψης αποφάσεων. 
Οι πολίτες μπορούν να διαπραγματεύονται και να συμμετάσχουν σε διαλόγους με τους 
φορείς εξουσίας. Στις υψηλότερες βαθμίδες, «Ανάθεση καθηκόντων» και «Έλεγχος στον 
Πολίτη», οι πολίτες αποκτούν την πλήρη εξουσία, κατευθύνοντας δραστηριότητες και 
διαχειρίζοντας δράσεις.  

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, Ιούλιος 1969 
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Έρευνα 

 
Σκεφτείτε τον τόπο σας.  

• Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να συμμετάσχουν στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή; 

• Τι μορφής είναι αυτή η συμμετοχή; Χρησιμοποιώντας την κλίμακα του Arnstein, πώς 
θα περιγράφατε την κατάσταση; 
 

2.2 Τα οφέλη συμμετοχής σε ομάδες μάθησης 
για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
 
Η συμμετοχή θεωρείται πλέον δείκτης ευημερίας στις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ηλικιωμένοι 
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε πολυάριθμες κοινωνικές αλλά και πολιτικές δράσεις, οι 
οποίες τους ενδυναμώνουν ώστε να παραμένουν ενεργοί για μεγαλύτερο διάστημα. Η  
συμμετοχή στη μάθηση είναι μία από αυτές τις δραστηριότητες/δράσεις. 
 
«Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ανακαλύφθηκαν μόλις πρόσφατα ως «νέοι πελάτες» για την 
εκπαίδευση, ένα μεγάλο ανθρώπινο κεφάλαιο με αποθέματα γνώσεων και δεξιοτήτων, των 
οποίων η απασχολησιμότητα πρέπει να ενισχυθεί. Παράλληλα θα πρέπει να συμμετέχουν στη δια 
βίου μάθηση εξίσου με τις άλλες ηλικιακές ομάδες.» 
 
Εργασία και τρίτη ηλικία (Working and ageing):   
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-
per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf   
  
 
Μελέτη περίπτωσης 
Μία έκθεση του 2012 για το Υπουργείο Εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας 
δεδομένα από την έρευνα «English Longitudinal Study of Ageing» (μία έρευνα για άτομα άνω 
των 50 ετών) έδειξε ότι: 
«…..οι παράγοντες της ηλικίας και της συνταξιοδότησης μείωναν την πιθανότητα συμμετοχής 
σε διαδικασίες τυπικής εκπαίδευσης. Η ηλικία όμως δεν είχε καμμία επίδραση στη μη-τυπική 
μάθηση, ενώ η συνταξιοδότηση συνδέεται θετικά με τη μη-τυπική μάθηση. Όσον αφορά 
άλλους παράγοντες, το επίπεδο των παλαιότερων δεξιοτήτων του ατόμου είχε σημαντική 
επίδραση στη συμμετοχή του, τόσο σε τυπικές όσο και μη-τυπικές μορφές μάθησης. Η 
συμμετοχή ήταν ανάλογη του μορφωτικού επιπέδου των ατόμων. Ο παράγοντας της καλής 
υγείας ήταν έντονα συνδεδεμένος με τη συμμετοχή στη μη-τυπική μάθηση, αλλά δεν ήταν 
σημαντικός παράγοντας για την τυπική. Οι άνδρες σημείωσαν χαμηλότερα ποσοστά 
συμμετοχής σε τυπική και μη-τυπική μάθηση από ό,τι οι γυναίκες». 
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Ένα σταθερό εύρημα ήταν ότι οι μη τυπικές μορφές μάθησης (μουσική, τέχνες, γυμναστική 
χειροτεχνία κλπ) είχαν επίδραση στην ευημερία. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η 
συμμετοχή στην άτυπη μάθηση μπορεί να οφείλεται στην ικανοποίηση που αντλούν από αυτή 
οι συμμετέχοντες και μερικές φορές στις ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση. Πράγματι, τα 
ευρήματα αυτά συμφωνούν και με τη σχετική βιβλιογραφία, η οποία αναφέρει ότι το 
ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο θέμα και η κοινωνική συναναστροφή με άλλα άτομα είναι 
σημαντικοί λόγοι για να εμπλακούν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε διαδικασίες μάθησης. 
Μάλιστα, συχνά εκτιμούν το γεγονός ότι η μάθηση τους βοήθησε να ανοίξουν τους ορίζοντές 
τους σε νέες ιδέες, να βελτιώσουν την αντίληψή τους και να διατηρήσουν μία θετική στάση 
ζωής.  
 
Learning and wellbeing trajectories among older adults in England. October 2012. Jenkins, 
Andrew and Mostafa, Tarek. Department of Business, Innovation and Skills. UK 
 
 
Οι αποδείξεις για αυξημένη ευημερία ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σε μία ομάδα 
μάθησης είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, το προφίλ των εκπαιδευομένων στην έρευνα 
δείχνει ότι συμμετείχαν κυρίως γυναίκες, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, υγιείς και ήδη 
κινητοποιημένες. 
 

Έρευνα 
 

• Σε ποιο βαθμό ταιριάζει το προφίλ των εκπαιδευομένων στο Ην. Βασίλειο που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα με αυτό των ηλικιωμένων στη δική σας χώρα ή γειτονιά; 
 

2.3 Η συμμετοχή στη μάθηση των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας 
 

• Το 2009 λιγότερο από το 5% των ενηλίκων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ηλικίας μεταξύ  
55 και 64 ετών είχαν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα 4 εβδομάδες πριν 
την έρευνα.                                                 [Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/]  

• Το 2012, το 4.5% των ενηλίκων στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ηλικίας μεταξύ  55 και 64 
ετών και το 4.5% ηλικίας 50-74 είχαν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα 4 
εβδομάδες πριν την έρευνα. [Eurostat] 

• Η συμμετοχή στην εκπαίδευση και τη μάθηση μειώνεται ανάλογα με την ηλικία. 
[Eurostat and National Institute for Adult, Continuing Education, NIACE (UK) 
http://www.niace.org.uk/niace-adult-participation-in-learning-surveys]  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.niace.org.uk/niace-adult-participation-in-learning-surveys
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Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 
 

• Λιγότερο από το 4% των ενηλίκων στην Ευρώπη άνω των 65 ετών συμμετέχουν σε 
διαδικασίες μάθησης ή εκπαίδευσης. Μόλις 1 στους 25. 

• Το 2012 αυτό αντιστοιχεί σε 2,422,800 άτομα ηλικίας 65 και άνω. 

24 στους 25 ανθρώπους άνω των 65 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, 
ΔΕ συμμετέχουν σε καμμία μορφή μάθησης ή εκπαίδευσης. 

 
Γεγονός: Η συμμετοχή σε ομάδες μάθησης μειώνεται με την ηλικία. Γιατί; 
 
Γνωρίζουμε τα συνήθη εμπόδια στη συμμετοχή: 
 
Περιστασιακά:  έλλειψη χρημάτων, έλλειψη χρόνου, έλλειψη μεταφορικού μέσου, 
προσωπικές δεσμεύσεις. 

Θεσμικά: άβολο πρόγραμμα ή τοποθεσία, κακή δημοσιότητα, έλλειψη κατάλληλων ή 
σχετικών προγραμμάτων, άκαμπτες δομές, απαγορευτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, 
έλλειψη ενσυναίσθησης.  

Σχετικά με την προδιάθεση του ατόμου: να αισθάνεται «πολύ γέρος» για να μάθει, να έχει 
έλλειψη αυτοπεποίθησης εξαιτίας αρνητικών εκπαιδευτικών εμπειριών στο παρελθόν, να 
έχει κουραστεί από «το σχολείο» και «την τάξη» ή απλώς να μη θέλει να μάθει.  

 
Αυτά τα συνηθισμένα εμπόδια έχουν διαφορετική βαρύτητα σε κάθε κοινωνία. Ενδέχεται να 
υπάρχουν άλλα, πιο προσωπικά στα οποία δε γίνεται αναφορά, όπως η φτώχεια, τα 
προβλήματα υγείας, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, οι πολιτιστικές διαφορές, το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο.  
 
Ενδέχεται κάποιοι ενήλικοι απλώς να μη θέλουν ή να μη χρειάζεται να μάθουν κάτι σε μια 
ομάδα. Απλές λύσεις για την αύξηση της συμμετοχής, όπως αύξηση του αριθμού των 
μαθημάτων ή αντιμετώπιση κοινών εμποδίων όπως με τη μείωση της οικονομικής προσφοράς 
ή τη βελτίωσης της πρόσβασης, μάλλον δε θα προσελκύσουν όσους είναι αρνητικά 
διακείμενοι στην ιδέα.  
 

Η σειρά σας τώρα 
 

• Μιλήστε σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας γύρω σας όπως συγγενείς, φίλους, γείτονες και 
γνωστούς σχετικά με τη μάθηση σε ομάδες. Ποιες είναι οι εντυπώσεις τους; Γιατί να 
συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο και γιατί όχι; Πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι 
επιφυλάξεις τους;  
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• Ελάτε σε επαφή με μία ομάδα που προσελκύει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (ένα 
σύλλογο για παράδειγμα). Πώς βρίσκει μέλη αυτή η ομάδα; Ακολουθεί κάποια 
συγκεκριμένη τακτική; Αυτή η τακτική θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμη; 
 

2.4  Όταν η ομάδα μάθησης είναι εμπόδιο για τη 
συμμετοχή 
 

 
 
Η ίδια η φύση των ομάδων μάθησης μπορεί να είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη 
συμμετοχή.  
 
‘Ένα από τα προγράμματα πριν το MATURE, το LARA, Learning - a Response to Ageing,  εξέτασε  
λεπτομερώς το είδος της μάθησης που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ενεργό γήρανση. Το 
πρόγραμμα εστίασε στο μαθησιακό περιβάλλον που θα βοηθούσε στην ανεξαρτησία και την 
αυτονομία στις μεγαλύτερες ηλικίες.  
 
 

Έρευνα 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτή και το στυλ της ομάδας μάθησης εξετάζονται στο εγχειρίδιο του 
προγράμματος LARA στο κεφάλαιο: ‘Making Experience Count’.  
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
Το πρόγραμμα LARA έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική και ενεργό μάθηση με στόχο την 
παρώθηση για συμμετοχή, όπως αυτή περιγράφεται στα ανώτερα επίπεδα της κλίμακας του 
Arnstein. Μία επισκόπηση των ευκαιριών μάθησης στις χώρες των εταίρων, οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι η παθητικότητα ήταν αποτέλεσμα πολλών ομάδων όπου η εκπαίδευση 
γινόταν κυρίως με διαλέξεις. Τα μαθήματα που εστίαζαν στο αντικείμενο περιόριζαν την 
ικανότητα των συμμετεχόντων να προσαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτούσαν σε 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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συγκεκριμένες ανάγκες. Χωρίς να γίνει διερεύνηση των αναγκών και των προσδοκιών που 
είχαν οι συμμετέχοντες, πολύ γρήγορα η συμμετοχή στις προσπάθειες αυτές έπεσαν σε 
χαμηλότερα επίπεδα της κλίμακας, δηλαδή στη «χειραγώγηση» και τη «θεραπεία». Οι 
εκπαιδευόμενοι «συμμετείχαν» με την έννοια της φυσικής παρουσίας, χωρίς όμως να 
λαμβάνουν μέρος στις δημοκρατικές διαδικασίες της βιωματικής μάθησης που θα τους 
ενθάρρυναν να προχωρήσουν από την απλή συμμετοχή στην ενδυνάμωση. 
 
Μελέτη περίπτωσης - Αυστρία  
 
Το πρόγραμμα REIFER LEBENSGENUSS είχε ως αντικείμενο την προώθηση της υγείας σε μία 
αγροτική περιοχή της Αυστρίας. Μία από τις δράσεις ήταν να βρεθούν τρόποι να 
συναντιούνται χωρικοί μεγαλύτερης ηλικίας από τα γύρω 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. 
 
Η βιωματική αυτή εμπειρία δείχνει τη μάθηση και τον εκπαιδευτή σε συγκεκριμένο και 
οριοθετημένο ρόλο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εκπαίδευση ήταν μία από τις 
πολλές παρεμβάσεις που επέτρεψε στους Αυστριακούς να μάθουν αυτό που ήθελαν. Ο 
συντονιστής δεν ήταν ο εμπνευστής της διαδικασίας, συνεισέφερε όμως σε πολλές δράσεις οι 
οποίες συνολικά είχαν ένα πετυχημένο αποτέλεσμα.    
Ο τρόπος με τον οποίο κατακτάται η γνώση έχει θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες που 
διαρκεί και τους δίνει την αυτοπεποίθηση και την ευθύνη της δικής τους μάθησης, χωρίς να 
ελέγχονται από μία «αυθεντία». Αυτή η εμπειρία μάθησης οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη 
συμμετοχή από όλη την κοινότητα.  
 

Η σειρά σας τώρα 
 

Αναλογιστείτε το σενάριο που ακολουθεί του ZDU, ενός από τους εταίρους του MATURE από 
τη Σλοβενία. 
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‘….υπάρχει μία πολυκατοικία όπου ζουν μόνοι περίπου 40 συνταξιούχοι. Οι γυναίκες είναι 
περισσότερες από τους άνδρες  και στην πλειονότητά τους έχουν χαμηλές συντάξεις, χαμηλό 
επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης και λίγες κοινωνικές επαφές».  
 

• Ποιος θα μπορούσε να ενεργήσει ως ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στους ενοίκους και 
τον «έξω κόσμο» σε αυτή την περίπτωση; 

• Τι θα μπορούσε να ενθαρρύνει μία γνωριμία μεταξύ των ενοίκων; 
• Πώς θα μπορούσε να γίνει η αρχική προσέγγιση των ενοίκων; Ποιος θα ήταν 

υπεύθυνος; Τι θα ενθάρρυνε τους ενοίκους να συμμετάσχουν; 
• Σε τι θα βοηθούσε η εκπαίδευση;+ 

 
Σύνοψη ενότητας 

Συμμετοχή: 

Θεωρείται ωφέλιμη και αποτελεί ένδειξη ευημερίας στις μεγαλύτερες ηλικίες. 

Η συμμετοχή στη μάθηση μειώνεται ανάλογα με την ηλικία. 

Μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με προβλήματα της τρίτης 
ηλικίας. 

Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμετοχή είναι ένα σημαντικό πρώτο 
βήμα για την ανατροπή αρνητικών τάσεων. 

Η άποψη των ατόμων που δεν συμμετέχουν είναι πολύ σημαντική για τη διεύρυνση της 
συμμετοχής.  
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Ενότητα 3 Μειονεκτικότητα 
 
Η ενότητα αυτή μελετά τη μειονεκτικότητα στο πλαίσιο της τρίτης ηλικίας. Ποια είναι η σχέση 
της με τη συμμετοχή στη μάθηση; 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτή την ενότητα θα είστε σε θέση να: 
 
Κατανοείτε την επίδραση της μειονεκτικότητας στη ζωή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

Καταλαβαίνετε τους τρόπους με τους οποίους η μάθηση μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση 
των επιπτώσεων της μειονεκτικότητας 

Αναλύσετε τη δική σας ετοιμότητα να αυξήσετε τη συμμετοχή για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 

 

3.1 Τι είναι «μειονεκτικότητα»; 
 
Μελέτη περίπτωσης 
 
Σκεφτείτε την ιστορία του Άλεξ από το πρόγραμμα CODA (Breaking Barriers in Language 
learning) http://codaproject.eu/  
 
Ο Άλεξ είναι 23 χρονών. Είναι εκ γενετής τυφλός και ζει με την οικογένειά του σε ένα 
μεγάλο σπίτι στην εξοχή, όπου έχουν γίνει πολλές προσαρμογές ώστε να εξυπηρετούνται οι 
ειδικές του ανάγκες. Πήγε σε ιδιωτικό σχολείο για τυφλούς και στη συνέχεια στο 
Πανεπιστήμιο. Αν και έχει κάνει αιτήσεις για πολλές δουλειές και θα ήθελε να εργαστεί, 
είναι άνεργος και περνάει πολύ χρόνο ως εθελοντής σε ένα τοπικό φιλανθρωπικό ίδρυμα 
για άτομα με προβλήματα όρασης όπου είναι συντονιστής μιας λέσχης για νέους.  
 
Βρίσκεται σε μειονεκτική θέση ο Άλεξ; Γιατί; Γιατί όχι; 
 
Η «μειονεκτικότητα» έχει πολλές μορφές, έχει διαφορετικά επίπεδα, διαφορετικές 
επιπτώσεις και φυσικά δεν περιορίζεται στους ηλικιωμένους.  
 

http://codaproject.eu/
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Η αντιμετώπιση της μειονεκτικότητας προϋποθέτει προσπάθεια από την πλευρά του ατόμου 
που την έχει αλλά και την υποστήριξη του κοινωνικού περίγυρου, φορέων και οργανισμών. Ο 
Alex είχε την υποστήριξη της οικογένειάς του. Είχε ευκαιρίες στην εκπαίδευση που μετρίασαν 
τις επιπτώσεις της αναπηρίας του. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα της 
αναπηρίας του δεν εξαφανίστηκαν, αλλά θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο έντονα χωρίς τις 
παρεμβάσεις που είδαμε.  
 
Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν το αίσθημα της μειονεκτικότητας. 
Κάποιοι μπορεί να είναι ορατοί, όπως είναι η αναπηρία, ή λιγότερο ορατοί, όπως είναι η 
έλλειψη αυτοπεποίθησης ή το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η μειονεκτικότητα έχει αρνητική 
επίδραση στην επιτυχία και την αποτελεσματικότητα του ατόμου. Όσο σοβαρότερα ή 
περισσότερα είναι, τόσο περισσότερο κινδυνεύει το άτομο.  

3.2 Γήρανση – πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα 
 
Ενώ κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν γεράσει, υπάρχουν πολλοί που δε βλέπουν έτσι τον 
εαυτό τους και δε νοιώθουν μειονεκτικά για κανένα λόγο. Υπάρχουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα για το άτομο στην τρίτη ηλικία: σοφία, εμπειρία, αυτοπεποίθηση, 
κινητοποίηση, αυτογνωσία, ικανότητα να φέρνουν κοντά τις γενεές, Επίσης υπάρχουν 
πλεονεκτήματα για τις κοινωνίες που αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
μεγαλύτερες ηλικίες, όπως είναι η εμπειρία, οι δεξιότητες, η γνώση και κατανόηση, η 
δέσμευση. 
Ωστόσο, η γήρανση θεωρείται πρόβλημα και όχι ευλογία. Οι ηλικιακές διακρίσεις είναι ένα 
σοβαρό θέμα με ανησυχητικές διαστάσεις στην Ευρώπη. 
 
Σχετικά με τις διακρίσεις κατά των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω, η έρευνα έδειξε ότι οι 
μισοί Ευρωπαίοι (50%), θεωρούν ότι είναι σπάνιες έως ανύπαρκτες, ενώ το 45% των 
Ευρωπαίων πιστεύει ότι οι ηλικιακές διακρίσεις είναι πολύ διαδεδομένες. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf  
 
Η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τα πλεονεκτήματα της γήρανσης ίσως είναι το κλειδί 
της επιτυχίας στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η θετική αντιμετώπιση του γήρατος δεν αφορά μόνο 
το άτομο που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε να είναι ο κανόνας για όλες τις 
κοινωνίες και ιδίως για όσους ασχολούνται με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

 
Η σειρά σας τώρα 

 
Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα τα πλεονεκτήματα που συνδέονται κατά τη δική σας άποψη 
με τη γήρανση για το άτομο (σε προσωπικό επίπεδο) και για την κοινωνία (σε οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο). Πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτά τα πλεονεκτήματα προς 
όφελος του ατόμου και της κοινωνίας; 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf
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 Πλεονεκτήματα Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων  
Προσωπικό επίπεδο 
 
 

Σοφία Ευκαιρίες για την ανταλλαγή ιδεών  
για την υποστήριξη φορέων χάραξης  
πολιτικής 
 

Οικονομικό επίπεδο 
 
 
 

Σταθερό εισόδημα Δυνατότητα για στοχευμένη 
ανάπτυξη υπηρεσιών τουρισμού  
και λιανικής πώλησης  
 

Κοινωνικό επίπεδο 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Τα μειονεκτήματα της γήρανσης 
 
Το «πρόβλημα» της γήρανσης σχετίζεται συνήθως με το κόστος για την υποστήριξη των 
ηλικιωμένων που εξαρτώνται από τρίτους.  Ποιο είναι όμως το κόστος για την ευημερία του 
ατόμου; Η γήρανση μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση στη μετάβαση από τη μία φάση ζωής 
στην άλλη: 

• Αλλαγή εργασιακής κατάστασης – από την εργασία στη σύνταξη 
• Αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση– τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι, από γονείς 

γίνονται παππούδες 
• Πένθος– για συγγενείς ή φίλους 
• Αλλαγή κατοικίας – μικρότερο σπίτι, σε άλλη χώρα, άλλη περιοχή 
• Υγεία – σοβαρές και λιγότερο σοβαρές ασθένειες 
• Απώλεια ανεξαρτησίας– το άτομο δεν μπορεί πλέον να ζήσει μόνο του 
• Αλλαγή της αντίληψης του εαυτού– απώλεια αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, 

θέματα ταυτότητας 

Έρευνα 
 
Περισσότερα για τις φάσεις ζωής στο εγχειρίδιο του προγράμματος LARA, στο κεφάλαιο 
‘Ageing’. http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  
 
Η μετάβαση από μία φάση ζωής σε άλλη αποτελεί πρόκληση για το άτομο, ακόμα και όταν 
γίνεται ήρεμα με τον απαιτούμενο χρόνο για προσαρμογή. Η γήρανση δημιουργεί ένα πλαίσιο 
όπου πολλαπλές αλλαγές δεν είναι ασυνήθιστες και η μία μπορεί να είναι αιτία μιας άλλης. 
Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα υγείας μπορεί να φέρει αλλαγή κατοικίας και απώλεια 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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ανεξαρτησίας. Σε αυτή την επιταχυμένη διαδικασία, η ικανότητα διαχείρισης εξαρτάται από το 
βαθμό των αλλαγών. 
Τα μειονεκτήματα λοιπόν που σχετίζονται με τη γήρανση θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μία 
διαδοχή μεταβάσεων τις οποίες το άτομο δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί. Η ικανότητα του 
ατόμου να λειτουργήσει αποτελεσματικά υπονομεύεται σημαντικά και σε ακραίες 
περιπτώσεις, χάνεται η αυτονομία.   
 
Μελέτες περίπτωσης 
 
John Smith: 
Ο John Smith ήταν 56 ετών. Όλη του τη ζωή έκρυβε το γεγονός ότι δεν μπορούσε να 
διαβάσει ή να γράψει. Ως παιδί θεωρήθηκε «ηλίθιος», «ανεπίδεκτος μαθήσεως», 
«καθυστερημένος» ή «εκπαιδευτικά ανίκανος». Πάντα ο John ήταν αγρότης: οδηγούσε, 
φρόντιζε τα ζώα και το αγρόκτημα. Μετά από ένα ατύχημα όμως, δεν μπορούσε να τα 
κάνει όλα αυτά. Δεν έβγαζε πια το ψωμί της οικογένειας. 
 
Jacinta: 
Η Jacinta δεν ήξερε τι ηλικία είχε. Ήξερε ότι ήταν γριά. Ένιωθε γριά. Οι άλλοι άνθρωποι την 
έβλεπαν ως γριά. Είχε περάσει από τόσες πολλές χώρες… Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, 
Ουγκάντα, Σουδάν, Αίγυπτο, Ιορδανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία και τώρα Ιταλία.  
Η Jacinta είχε μετακινηθεί τόσες φορές με, ή χωρίς την οικογένειά της. Πότε έχασε την 
οικογένειά της; Δεν ήξερε πια πού βρισκόταν. Είχε εγγόνια, δισέγγονα; Και τώρα; Πώς είναι 
η ζωή της; Γονατίζει πολύ χαμηλά στα πεζοδρόμια της Φλωρεντίας με κίνδυνο να την 
ποδοπατήσουν, να την κλωτσήσουν ή να της ρίξουν κάτω το συνήθως άδειο μπολάκι που 
έχει για να ζητιανεύει κέρματα. 
 

Η σειρά σας τώρα 
 

Η μειονεκτικότητα του John και της Jacinta είχαν επιπτώσεις για την ευημερία και την 
ποιότητα της ζωής τους. Συχνά, η προσπάθεια να προσδιοριστούν αφηρημένες έννοιες 
όπως «μειονεκτικότητα» προκαλεί αρνητικές στάσεις απέναντι στα επιτεύγματα του 
ατόμου. 
 

• Ποιες δεξιότητες απέκτησαν ο John και η Jacinta στη διάρκεια της ζωής τους;  
• Ποια προσόντα φέρουν στην τωρινή τους κατάσταση; 

 

3.3 Μειονεκτικότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες 
 
Το πρόγραμμα MATURE επέλεξε να εστιάσει σε συγκεκριμένα θέματα μειονεκτικότητας που 
ενδέχεται να επηρεάζουν τη ζωή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ή επιδεινώνονται με το 
πέρασμα του χρόνου. 
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Υγεία – σωματικές και /ή πνευματικές δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την ικανότητα του 
ατόμου να συμμετέχει σε διαδικασίες μάθησης ή να είναι ενεργό σε άλλες δραστηριότητες 
της καθημερινής ζωής του. Μπορεί να είναι μακροχρόνιες ή να είναι αποτέλεσμα της 
γήρανσης. 
Εξάρτηση από τρίτους – το σημείο στο οποίο το άτομο δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά χωρίς τη συστηματική υποστήριξη άλλων. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να 
προέρχεται από μέλη της οικογένειας, την πολιτεία ή ιδιωτικούς φορείς φροντίδας. 

Πολιτιστικό υπόβαθρο - Πρόκειται για ένα σύνολο γνώσεων, εμπειριών, πεποιθήσεων και 
αξιών μιας ομάδας ανθρώπων. Ηλικιωμένοι μετανάστες, μέλη μειονοτικών εθνοτικών 
κοινοτήτων ή μιας θρησκευτικής ομάδας ενδέχεται να είναι ανάμεσα σε αυτούς που 
αντιμετωπίζουν πολιτιστικά εμπόδια για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και στις ευρύτερες 
κοινότητες στις οποίες ζουν. 

Στάσεις - Οι πεποιθήσεις των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και οι αντιλήψεις των άλλων για 
το γήρας και για τους ηλικιωμένους. Οι θετικές και αρνητικές αντιλήψεις για τα γηρατειά, 
τη μάθηση, την εκπαίδευση, σχηματίζουν την εικόνα που έχει το άτομο σχετικά με τον 
εαυτό του, το ρόλο του, τα δικαιώματά του αλλά και τις ευθύνες των άλλων. 
 
Το άτομο χρειάζεται γνώσεις, ικανότητες, κατανόηση και υποστήριξη για να αντιμετωπίσει 
τα εμπόδια που δημιουργούν όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Επίσης χρειάζονται 
δράσεις σε μία εποχή που οι δράσεις μπορεί να υπονομεύονται. Η ανικανότητα 
αντιμετώπισης οδηγεί στην απομόνωση, τη μη-συμμετοχή και τον αποκλεισμό.  
 
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 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.  

 
Η σειρά σας τώρα 

 
Σκεφτείτε την περίπτωση του John.  
 

• Τι είδους υποστήριξη χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται; 

• Ποιος θα μπορούσε να του προσφέρει αυτή την υποστήριξη; 
• Σκεφτείτε στον τόπο σας, ποιοι φορείς θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιον που 

βρίσκεται στη θέση του John; 
• Πώς θα μπορούσε να γίνει επαφή ανάμεσα στον John και αυτούς που μπορούν να 

τον βοηθήσουν; 
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Η εμπειρία των εταίρων του MATURE έδειξε ότι οι προσεγγίσεις των προβλημάτων είναι 
πιο αποτελεσματικές όταν γίνονται από πάνω προς τα κάτω και όχι το αντίθετο. Οι 
γενικευμένες λύσεις έχουν την τάση να απομακρύνουν πιθανούς συμμετέχοντες, οι οποίοι 
ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν ότι η βοήθεια που τους προσφέρεται ταιριάζει στην 
περίπτωσή τους. Όταν οι οργανισμοί τοποθετούν το άτομο και τις ανάγκες του στο 
επίκεντρο των δράσεών τους, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.   
 
Μελέτη περίπτωσης 
Η έκθεση του προγράμματος EuBia – ‘Getting Older People Involved in Learning’ ορίζει τα 
κριτήρια για μια καλή πρακτική στην εκπαίδευση ηλικιωμένων: 
 
Τα κριτήρια του EuBiA για ένα καλό πρόγραμμα: 
1. Το πρόγραμμα βασίζεται στις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας 

2. Η δημιουργία του προγράμματος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τους συμμετέχοντες 

3. ‘Εχει σχεδιαστεί με βάση την εμπειρία ενός μεγάλου εύρους ειδικών, ώστε να 
ανταποκρίνεται πράγματι στις ανάγκες των εκπαιδευομένων  

4. Υπάρχει η βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα μπορεί να μεταφερθεί και να προσαρμοστεί για 
την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών (σε προσωπικό, τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο) 

 5. Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι βιώσιμα, με τη δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξης. 

Σελίδα 29 http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-
en.pdf 
 
Τα αποτελέσματα αυτά βγήκαν από την εμπειρία και την έρευνα που πραγματοποίησαν οι 
εταίροι του προγράμματος EuBia σχετικά με την ευαισθητοποίηση και προσέλκυση των 
ηλικιωμένων μέσα από τη δικτύωση και πρακτικές συνεργασίας. Η ομάδα του 
προγράμματος EuBia, όπως και του MATURE, θεωρούν ότι η προσφορά ευκαιριών 
εκπαίδευσης ως αποτέλεσμα μιας συνεργασίας για να δοθούν λύσεις στις προσωπικές 
ανάγκες κάθε ατόμου, είναι πολύ σημαντική.  

http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf
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3.4 Εμπόδια στην αντιμετώπιση της 
μειονεκτικότητας 
 
 

 
 

(Το μόνο εμπόδιο στη μόρφωσή μου είναι η εκπαίδευσή μου. Άλμπερτ Αϊνστάιν) 
 
Η ομάδα MATURE έχει ανακαλύψει περιπτώσεις επιτυχίας, με απομονωμένους 
ηλικιωμένους να συμμετέχουν σε δράσεις που έχουν αντίκτυπο στην ευημερία τους. 
Ορισμένα στοιχεία των περιπτώσεων αυτών είναι κοινά: 
 

• Βαρύτητα στις προσωπικές ανάγκες κάθε εκπαιδευομένου 
• Αξιοποίηση πρακτικών, μοντέλων και δικτύων που ήδη υπάρχουν 
• Πρακτικές συνεργασίας που τοποθετούν στο κέντρο τους τις ανάγκες των 

αποδεκτών και όχι των συνεργατών 
• Επένδυση (χρόνου και χρημάτων) 
• Στρατηγική υποστήριξη  
• Έμπειρους και ικανούς εκπαιδευτές 
• Πρακτικές που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και την αυτονομία 

Σε γενικές γραμμές, οι εταίροι του MATURE ανακάλυψαν ότι όταν λείπει κάποιο από τα 
παραπάνω στοιχεία-κλειδιά, υπονομεύεται η συμμετοχή στη μάθηση. Ως τώρα οι 
εκπαιδευτές και οι επαγγελματίες του χώρου δεν είχαν πολλές ευκαιρίες να αναπτύξουν 
κρίσιμες δεξιότητες για την παρώθηση σε μάθηση απομονωμένων ηλικιωμένων. Ενώ οι 
φορείς χάραξης πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προτρέπουν την αύξηση 
της συμμετοχής, το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η εκπαίδευση μπορεί να δρα 
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ανασταλτικά. Η επιτυχία περιορίζεται σε προσωπική εργασία και σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις καλών πρακτικών, οι οποίες όμως είναι δύσκολα βιώσιμες.  
 
Η πραγματική επιτυχία έρχεται όταν αλλάξουν οι τρόποι σκέψης και οι στάσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει όλοι να καταλάβουν τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη 
μία αλλαγή και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί. Αν οι φορείς εκπαίδευσης και 
οι συνεργάτες τους υιοθετήσουν μία κοινή στρατηγική προσέλκυσης και παρώθησης για 
μάθηση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, θα είναι μία 
πολύ σημαντική νίκη. 
 

Η σειρά σας τώρα 
 
Πόσο έτοιμοι είστε να αντιμετωπίσετε την πρόκληση της παρώθησης για μάθηση ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση; 
 
Πρώτα συμβουλευτείτε: «Key competences for adult-learning professionals - Contribution 
to the development of a reference framework of key competences for adult learning 
professionals - Final report» 
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf 
 
A1) Δεξιότητα συστηματικού στοχασμού σχετικά με την πρακτική του, τη μάθηση και την 
προσωπική του ανάπτυξη: είναι ο ίδιος αυτόνομος, δια βίου εκπαιδευόμενος. 
A2) Διαπροσωπική ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με ενηλίκους 
εκπαιδευομένους και συνεργάτες. 
A3) Αναγνώριση του πλαισίου στο οποίο πραγματοποιείται η εκπαίδευση και ευθύνη για 
περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
A4) Να κάνει χρήση των δικών του εμπειριών και των διαθέσιμων πόρων γνώσεων.  
A5) Να χρησιμοποιεί διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, να γνωρίζει τις νέες δυνατότητες που 
προσφέρονται και να τις προσεγγίζει με κριτικό τρόπο.  
A6) Να ενδυναμώνει τους ενηλίκους εκπαιδευομένους ώστε να μαθαίνουν και να είναι οι 
ίδιοι υπεύθυνοι για την εξέλιξή τους στο πλαίσιο της αυτόνομης, δια βίου μάθησης. 
A7) Να διαχειρίζεται τη δυναμική της ομάδας και την ετερογένεια και να δημιουργεί το 
κατάλληλο μαθησιακό μεταξύ των εκπαιδευομένων.  
 

• Με άριστα το 10 τι βαθμό παίρνετε για τις δεξιότητες που αναφέρονται στο κείμενο; 
Τι «αποδείξεις» έχετε για τις απαντήσεις σας; 

Πώς θα βελτιωθείτε;  
 
Στους παρακάτω πίνακες σημειώστε όλες τις δεξιότητες τις οποίες πιστεύετε ότι διαθέτετε, 
τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 
 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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Επαγγελματικές δεξιότητες Προσωπικές δεξιότητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Τώρα ξαναδιαβάστε τις ιστορίες του John και της Jacinta.  
 

• Ποιες δεξιότητες θα χρησιμοποιούσατε να προσεγγίσετε αυτά τα δύο άτομα και 
γιατί; 

• Μπορείτε να βοηθήσετε τον John και τη Jacinta; Αν όχι, τι λείπει από τις 
επαγγελματικές και προσωπικές σας δεξιότητες;  

 
Σύνοψη Ενότητας 
 
Οι έννοιες «μειονεκτικότητα», «μεγάλος» και «μάθηση» είναι πολύπλοκες με πολλαπλά 
νοήματα.  

Το να βρίσκεται κανείς (ή να νομίζει ότι βρίσκεται) σε μειονεκτική θέση, μπορεί να 
οδηγήσει σε διακρίσεις. 

Όσοι είναι «μεγάλοι» δεν έχουν απαραιτήτως «μειονεκτήματα». 

Η διαδικασία γήρανσης μπορεί προκαλέσει προβλήματα που δυσχεραίνουν τη θέση του 
ατόμου. 

Η αντιμετώπιση των εμποδίων που προκαλούνται από τη μειονεκτικότητα είναι μέρος του 
ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, αλλά όχι αποκλειστικά δική του ευθύνη. 
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Ενότητα 4 – Γνωρίζοντας τους 
εκπαιδευομένους 
 
Η ενότητα αυτή εξετάζει τις πρώτες επαφές. Στη βάση της βρίσκονται οι αρχές των 
καλύτερων πρακτικών από το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, όσον αφορά την κατανόηση 
του εκπαιδευτή για τα κίνητρα, τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των εκπαιδευομένων, 
προκειμένου να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πετυχημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 
Στην περίπτωση των ενηλίκων που δε συνηθίζουν να συμμετέχουν και προσεγγίζονται 
δύσκολα, η πρώτη επαφή μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς μία λάθος διαχείριση μπορεί να 
φέρει άσχημα αποτελέσματα. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
 
Όταν ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα είστε σε θέση να: 
 
Αναγνωρίζετε το ρόλο των στάσεων για τη μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες 

Αντιλαμβάνεστε το ρόλο του εκπαιδευτή στην προσέγγιση των εκπαιδευομένων 

Χρησιμοποιείτε νέες μεθοδολογίες για την πρώτη επαφή με άτομα που απέχουν 

Ευαισθητοποιηθείτε σχετικά με τις αρχές μιας στρατηγικής για θετική προσέγγιση των 
εκπαιδευομένων. 

 
 

4.1 Ξεπερνώντας τα εμπόδια 
 
Τα πλαίσια έχουν τη συνήθεια να υπαγορεύουν τη συμπεριφορά του εκπαιδευτή. Για όσους 
εργάζονται σε φορείς τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, οι περιορισμοί που 
τίθενται από το πλαίσιο επηρεάζουν κατά πολύ την έκβαση της εκπαιδευτικής παρέμβασης.  
Αλλά ακόμα και σε χώρους που δεν είναι αμιγώς «εκπαιδευτικοί», το πλαίσιο μπορεί να είναι 
εξίσου περιοριστικό. Η αποχή από τη μάθηση μπορεί να σχετίζεται με αρνητικές στάσεις των 
φορέων ή ακόμα και των εκπαιδευτών.  
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‘Ένα από τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ότι δεν έχει τους ίδιους 
περιορισμούς με την εκπαίδευση νεότερων ατόμων. Ωστόσο, μία τάση αναπαραγωγής της 
σχολικής συμπεριφοράς είναι εμφανής σε πολλά προγράμματα που υλοποιούνται, τα οποία 
υπαγορεύονται από τις προσδοκίες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και ενισχύεται από την 
εφαρμογή τους. 
 

Η σειρά σας τώρα 
 
Μελετήστε την παρακάτω φωτογραφία. Απαντήστε στις ερωτήσεις. 
 

 
 

 
1. Παρατήρηση 
• Τι βλέπετε; 

• Προσπαθήστε να περιγράψετε την κατάσταση από την πλευρά του ηλικιωμένου 
άνδρα 

• Πού και πότε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτή η σκηνή; 
• Yπάρχει κάτι που να σας προβληματίζει ή να σας στενοχωρεί; 
• Tι συναισθήματα σας δημιουργεί; 
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2. Ανάλυση 
• Μπορείτε να ταυτιστείτε με το πρόσωπο που απεικονίζεται; 
• Τι θα μπορούσε να τον αποθαρρύνει και να τον κρατήσει μακριά από τη μάθηση;  
• Θεωρείτε ότι είναι εν δυνάμει εκπαιδευόμενος; 
• Τι  θα μπορούσε να προσφέρει εκείνος σε μια εκπαιδευτική διαδικασία; 

 
3. Σε μεγαλύτερη κλίμακα 
• Πώς θα μπορούσατε να τον ενθαρρύνετε να συμμετάσχει; 
• Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικές δεξιότητες που έχετε ως εκπαιδευτής για 

να προσεγγίσετε ένα τέτοιο άτομο; 
• Ποια είναι τα πιο αδύναμα σημεία σας;  

 
 
Η αντιμετώπιση των εμποδίων στη μάθηση είναι μία διαδικασία που προϋποθέτει στοχασμό, 
ανάλυση, δημιουργικότητα και δέσμευση. Στη μάθηση τα εμπόδια δεν είναι μόνο αυτά που 
προέρχονται από το πλαίσιο, αλλά και αυτά που ενυπάρχουν στους ίδιους τους 
εκπαιδευομένους και στους εκπαιδευτές. Στάσεις, πεποιθήσεις, στερεοτυπικές αντιλήψεις και 
ανταγωνιστικές συμπεριφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται ή έστω να μετριάζονται.  

4.2 Στάσεις 
 
Η επίδραση των στάσεων – των δικών μας και των άλλων γύρω μας – είναι μία πολύ ισχυρή 
παράμετρος για τον κοινωνικό αποκλεισμό ή την κοινωνική ένταξη. Όσα νομίζουμε, 
πιστεύουμε και αισθανόμαστε για τους άλλους, επηρεάζουν τις αντιδράσεις μας απέναντί 
τους. Η ικανότητά μας να επηρεάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μας βλέπουν τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας ενδέχεται να καθορίσει το βαθμό στον οποίο θα ενταχθούν. 
 
Γενικευμένες στάσεις απέναντι στα γηρατειά μπορεί να συνωμοτήσουν με προσωπικά 
στερεότυπα και να δημιουργήσουν γενικές αρνητικές αντιλήψεις. Είδαμε στην ενότητα 3 ότι η 
αναγνώριση των θετικών στοιχείων της διαδικασίας γήρανσης συνεπάγεται πολύ σοβαρά 
πλεονεκτήματα, ωστόσο οι αρνητικές στάσεις σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο είναι πολύ 
διαδεδομένες. 
 
Η αρνητική θέαση όμως του γήρατος ενέχει πολλούς κινδύνους. Αν οι ηλικιωμένοι θεωρούνται 
πρόβλημα, θα γίνουν πολύ λίγες ενέργειες που θα βοηθήσουν τη συμμετοχή τους (με το 
επιχείρημα ότι στοιχίζουν σε χρήματα, σε χρόνο και σε προσπάθεια). Αν επιτρέψουμε στις 
αρνητικές στερεοτυπικές αντιλήψεις να επικρατήσουν, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θα τις 
ενστερνιστούν και θα θεωρήσουν ότι είναι μέρος της δικής τους αυτοαντίληψης («Είμαι πολύ 
γέρος για να μάθω»). Εάν όσοι εργάζονται με ηλικιωμένους επιμένουν σε άχρηστες 
προκαταλήψεις, δε θα καταφέρουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους μέσα από τις 
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δραστηριότητες εκπαίδευσης που προσφέρουν. 
  

4.3 Κοινωνική ένταξη 
 
Η πεποίθηση ότι η δια βίου μάθηση θα πρέπει να είναι για όλους είναι το σημείο εκκίνησης 
για μία θετική στάση απέναντι στην κοινωνική ένταξη. Αυτό προϋποθέτει ελαχιστοποίηση ή 
αφαίρεση των εμποδίων, τα οποία ενδέχεται να αποκλείσουν κάποιον από οποιοδήποτε 
μέρος της διαδικασίας.  
Ο αποκλεισμός μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε στιγμή της εκπαίδευσης: από την 
πληροφόρηση σχετικά με την εκπαιδευτική ευκαιρία και την πρόσβαση, μέχρι  την ένταξη 
σε μία ομάδα και τη μάθηση σε αυτήν. 
 

Σκεφτείτε λίγο… 
 

Κοινωνικός αποκλεισμός είναι: 
 
 «Η δυναμική διαδικασία περιορισμού ή απαγόρευσης συμμετοχής, μερικώς ή ολικώς, από 
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά ή πολιτιστικά συστήματα που καθορίζουν την ένταξη του 
ατόμου στην κοινωνία» (Walker and Walker, 1997). 
 
«Ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας εκλαμβάνεται κυρίως ως  
χαμηλή ή καθόλου συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, όπως 
και ανεπαρκή κοινωνική υποστήριξη και κοινωνική απομόνωση».  
Volunteering by Older People in the EU 
 http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf  
 
Ποια είναι η δική σας άποψη για αυτούς τους ορισμούς; Λείπει κάτι; Είναι κάτι λάθος; 
Υπάρχει κάτι που μπορεί να διατυπωθεί διαφορετικά; 
 

• Η εκπαίδευση για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στον τόπο σας συμβάλλει  στην 
καταπολέμηση του κοινωνικού τους αποκλεισμού;  
 

Προκειμένου να σχηματίσετε μία ολοκληρωμένη άποψη, σκεφτείτε τα εξής: 
 
• Τα ποσοστά συμμετοχής 
• Το είδος μάθησης που προσφέρεται 
• Το προφίλ των εκπαιδευομένων που γνωρίζετε 
• Το προφίλ των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που γνωρίζετε 

 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
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Σημειώστε τους παράγοντες στην πρακτική σας που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και 
στον κοινωνικό αποκλεισμό αντίστοιχα στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
Πρακτική ένταξης Πρακτική αποκλεισμού 
 
 
 
 
 
 

 

 
Για να φτάσει μία πρακτική να γίνει από πρακτική αποκλεισμού, πρακτική ένταξης, 
απαιτούνται αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε διάφορα πρόσωπα σε μια συνεργασία που 
θέτει τις ανάγκες του ατόμου στο κέντρο της διαδικασίας. Ίσως χρειαστεί να 
προσαρμοστούν στάσεις, αντιλήψεις, αρχές και πρακτικές.  
 
Η κοινωνική ένταξη είναι η σωστή επιλογή, παράλληλα όμως είναι και η πιο δύσκολη. 
Πολλές φορές η εκπαίδευση για άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο δεν έχει καμιά 
ομοιότητα με ό,τι έχουμε συνηθίσει. Το εάν μια εκπαίδευση τέτοιου τύπου θα μπορέσει να 
ενταχθεί στις τοπικές δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι ζήτημα έρευνας, κρίσης και 
δράσεων συνεργασίας. 
 
Μελέτη περίπτωσης 
 
Δίκτυο OED http://www.eaea.org/oed-projekt/index.php  
 
Η EAEA (η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων) υποστηρίζει το δίκτυο OED (Outreach, 
Empowerment, Diversity). Το πρόγραμμα αυτό παραθέτει παραδείγματα πρακτικών που 
συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων από όλη την Ευρώπη. 
Για τη συλλογή των καλών αυτών πρακτικών χρησιμοποιήθηκε ένα grid, το οποίο αποτελεί 
χρήσιμο εργαλείο στους οργανισμούς για την αξιολόγηση των δικών τους πρακτικών όσον 
αφορά την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.  
 
Αν και στο επίκεντρο του προγράμματος δεν ήταν η μάθηση για τις μεγαλύτερες ηλικίες, τα 
παραδείγματα που αναφέρονται δίνουν μια σαφή εικόνα για τις ανάγκες των 
περιθωριοποιημένων ομάδων με λύσεις που περιλαμβάνουν τη συνεργασία μεταξύ 
διαφόρων φορέων (όχι μόνο εκπαιδευτών). 
 
Η εκτίμηση του βαθμού στον οποίο ο δικός σας φορέας συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη, 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην πρακτική 
σας. 

http://www.eaea.org/oed-projekt/index.php
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4.4 Εντοπίζοντας τους «δυσπρόσιτους» 
εκπαιδευομένους 

 
Κάποιοι μπορεί να ισχυριστούν ότι η προσέλκυση εκπαιδευομένων δεν είναι μέρος του 
ρόλου του εκπαιδευτή. Μία προσέγγιση όμως που εντάσσει όλους στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο, προϋποθέτει τη δραστηριοποίηση και όλων των εμπλεκομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών.   
 
Η δέσμευση για διεύρυνση της συμμετοχής (όπου διεύρυνση δεν σημαίνει «περισσότεροι 
παρόμοιοι εκπαιδευόμενοι»), συνεπάγεται ότι τα άτομα που απέχουν από διαδικασίες 
μάθησης θα είναι πλέον η ομάδα-στόχος. 
 
Εξ ορισμού, οι «μη συμμετέχοντες» δεν είναι γνώριμοι των φορέων παροχής εκπαίδευσης. 
Μπορεί να είναι αποδέκτες άλλων υπηρεσιών (υγείας για παράδειγμα), μέλη πολιτιστικών 
συλλόγων και ομάδων, θαμώνες καφενείων ή φιλοξενούμενοι σε κέντρα αστέγων. Η πρώτη 
σας επαφή λοιπόν για να είναι πετυχημένη, θα πρέπει να βασίζεται σε μία σχέση 
εμπιστοσύνης.  
 
Η συνεργασία με φορείς που παρέχουν άλλες υπηρεσίες σε ηλικιωμένους μπορούν να 
βοηθήσουν στην αύξηση συμμετοχής: 
 

• γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στους «μη συμμετέχοντες» και τους φορείς 
εκπαίδευσης 

• παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες  
• αναρτώντας τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους πίνακές τους 
• δημιουργώντας συνεργασίες για νέες ευκαιρίες μάθησης 

Η εκπαίδευση μπορεί να μην είναι το αντικείμενο των ενδιάμεσων φορέων, παρ’ όλα αυτά 
ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία εκπαίδευσης στις δραστηριότητές τους (στη 
συμβουλευτική σε θέματα υγείας, για παράδειγμα).  
 
Οι φορείς εκπαίδευσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του 
ανεκμετάλλευτου δυναμικού της μάθησης για τους ίδιους τους οργανισμούς αυτούς. Οι 
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ενδιάμεσοι φορείς μπορούν οι ίδιοι να αναγνωρίσουν τα κενά που υπάρχουν στην αγορά 
εκπαίδευσης και να τα «γεμίσουν». 
 
Μελέτη περίπτωσης 
 
Η κοινότητα μεταναστών από την Καραϊβική στο Leicester του Ην. Βασιλείου αντιμετώπιζε 
ένα πρόβλημα. Διάφοροι ηλικιωμένοι που συναντιούνταν τακτικά σε μια κοινωνική λέσχη 
οργανωμένη από ένα κοινοτικό κέντρο φροντίδας, εξέφρασαν στο διευθυντή τις ανησυχίες 
τους. Θεώρησαν ότι η νεότερη γενιά απομακρυνόταν από τις πολιτιστικές ρίζες της. Οι 
ηλικιωμένοι ήθελαν να μοιραστούν στοιχεία του πολιτισμού τους. Είχαν αποφασίσει ότι οι 
εναλλακτικές θεραπείες για διάφορες ασθένειες θα παρείχαν πρακτικές συμβουλές, 
μεταδίδοντας παράλληλα την πλούσια κληρονομιά τους. Οι θεραπείες είχαν περάσει από 
γενιά σε γενιά προφορικά και πολλοί από τους ηλικιωμένους είχαν προβλήματα 
αναλφαβητισμού. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι οι νέες τεχνολογίες θα ήταν ένας αποτελεσματικός 
τρόπος να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των νέων, αλλά δεν είχαν οι ίδιοι καμία εμπειρία 
με τις νέες τεχνολογίες.  
 
Τι συνέβη; Ο διευθυντής ημέρας αναγνώρισε ότι το προσωπικό του κέντρου δεν ήταν σε 
θέση να βοηθήσει σε αυτό το δίλημμα. Ζήτησε συμβουλές και βοήθεια από την Υπηρεσία 
του Δήμου.  
  
Το συμβούλιο έφερε το κέντρο σε επαφή με έναν τοπικό φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων - 
ένα κολλέγιο, υποδεικνύοντας παράλληλα πώς θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν για 
ένα πρόγραμμα.   
 
Το κολλέγιο συγκέντρωσε εκπαιδευτές του (βασικής εκπαίδευσης ΤΠ, δημιουργικής 
γραφής) και ήρθε σε επαφή με τα μέλη της υπηρεσίας βιβλιοθηκών που συνεργάζεται με 
τις διαφορετικές κοινότητες του Leicester. Αυτή η ομάδα έκανε συναντήσεις όχι μόνο με 
την αρχική ομάδα ηλικιωμένων αλλά και με άλλες ομάδες από την Καραϊβική που 
πραγματοποιούσαν δραστηριότητες στην πόλη. Ένα πρόγραμμα γεννήθηκε. 
 
Η ομάδα συνέταξε μία πρόταση χρηματοδότησης η οποία εγκρίθηκε,  επιτρέποντας στους 
εκπαιδευτές να συνεργαστούν με τους ηλικιωμένους στη συλλογή δεδομένων για ένα 
βιβλίο με παραδοσιακές θεραπείες. Το περιεχόμενο γράφτηκε με τρόπο που αντανακλούσε 
την προφορική παράδοση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διαγενεακές δραστηριότητες 
με τα μέλη της κοινότητας για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Όλες οι πλευρές έμαθαν 
πολλά.   
 
Η εκδήλωση για τον εορτασμό του βιβλίου και της ιστοσελίδας (η οποία δεν είναι πλέον 
διαθέσιμη) έφερε κοντά παλιά και νέα μέλη, εκπαιδευτές, βιβλιοθηκάριους, συμβούλους, 
τα ΜΜΕ και μέλη της ευρύτερης κοινότητας του Leicester, και πλέον όλοι γνωρίζουν ότι οι 
ιστοί αράχνης κάνουν καλό στις αμυχές, το γάλα γαϊδούρας στο άσθμα και η πιπερόριζα 
στη δυσπεψία.  
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Σημειώστε ότι:: 
Δεν αναφέρθηκε ποτέ η ανάγκη από τους ηλικιωμένους «να μάθουν». Είχαν ένα πρόβλημα 
και αποδείχθηκε τελικά ότι η μάθηση έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στη λύση αυτού του 
προβλήματος.  
 
Ως μέρος της δράσης σας για την προσέγγιση εκπαιδευομένων που δε συνηθίζουν να 
συμμετέχουν σε προγράμματα, μπορείτε:  
 

• να συλλέξετε πληροφορίες σχετικές με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες 
• να αναλύσετε αυτές τις πληροφορίες και να προτείνετε δράσεις 
• να κάνετε ερωτήσεις για να αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση διαφορετικών 

ομάδων «πελατών». 
• να μεταφέρετε τις ανάγκες των εκπαιδευομένων στους οργανισμούς 
• να εντοπίσετε φορείς και άτομα με τα οποία θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να 

συνεργαστείτε μακροπρόθεσμα (άλλες ομάδες με παρόμοια ενδιαφέροντα για 
παράδειγμα) 

• να ενθαρρύνετε τις σχέσεις επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη για 
την επίλυση προβλημάτων 

Έρευνα 
 

Το πρόγραμμα LENA στο οποίο συμμετείχαν πολλοί εταίροι από την ομάδα του 
προγράμματος MATURE έψαξαν να βρουν τρόπους να προσελκύσουν «δυσπρόσιτους» 
ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα LENA δοκίμασε πιλοτικά ένα μοντέλο προσέγγισης για να 
διαπιστωθεί τι είδους μάθηση θα προσέλκυε και θα κινητοποιούσε περιθωριοποιημένους 
ηλικιωμένους. 
 
Στις σελίδες 28 – 41 του κεφαλαίου ‘Learning that works for older people’ (από το 
εγχειρίδιο του LENA) http://www.bia-net.org/en/lena.html  θα βρείτε μία σύνοψη καθώς 
και τα αποτελέσματα αυτής της ομαδικής προσπάθειας.  
 
Το πρόγραμμα LENA έδωσε πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τη μορφή όσο και για το 
περιεχόμενο των ευκαιριών μάθησης που θα μπορούσαν να πείσουν όσους δεν έδειχναν 
ενδιαφέρον για τη μάθηση, να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία που θα οδηγούσε στην 
ενδυνάμωσή τους. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα σημαντικότερα στοιχεία για την 
ενίσχυση της μάθησης ήταν το περιεχόμενο, καθώς και οι σχέσεις μέσα στην ομάδα. 
Τεχνικές για τη διευκόλυνση της μάθησης ήταν το κλειδί για την αποτελεσματική 
διαχείριση των ομάδων (σελίδα 15 του εγχειριδίου LENA).  
 

 
 

http://www.bia-net.org/en/lena.html


 
 

 

 

σελίδα 47 
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 σειρά σας τώρα  
 
Μελέτες περίπτωσης 
 

• Διαβάστε τις μελέτες περίπτωσης από την Αυστρία, (REIFER LEBENSGENUSS, σελ. 
25), την Ελλάδα (ΕΕΕΕ, πρόγραμμα εκπαίδευσης για την τρίτη ηλικία, σελ. 29),  τη 
Σλοβενία (Simbioz@ και e-literate Slovenia σελ. 34)  στην έκθεση του MATURE 
research report http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-
Research_upload_versionC_100613.pdf).  

Αναλογιστείτε τα θέματα στα οποία έχει δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα το πρόγραμμα 
MATURE: υγεία, εξάρτηση και παιδεία. Στον πίνακα που ακολουθεί, σημειώστε όλους τους 
φορείς που μπορείτε να σκεφτείτε στην περιοχή σας τα οποία είναι σε επαφή με άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε έναν ή και περισσότερους 
τομείς.   
 
Υγεία Εξάρτηση Παιδεία 
 
 
 

  

 

• Συνεργάζεται κανένας από τους φορείς που σημειώσατε με φορείς εκπαίδευσης; 
Με ποιον τρόπο; 

• Τι εμπόδια υπάρχουν, αν υπάρχουν, για τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της 
περιοχής σας; Πώς μπορούν να ξεπεραστούν; 

 
Σύνοψη Ενότητας 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτή ως διευκολυντής μάθησης περιλαμβάνει και την ανάγκη για 
προσέγγιση νέων εκπαιδευομένων που δε συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διεργασίες.   

Η αλλαγή στάσεων είναι μέρος της προσέγγισης αυτής. 

Η ανάπτυξη στρατηγικών για την παρώθηση σε μάθηση ατόμων που δεν προσεγγίζονται 
εύκολα είναι μία πράξη συνεργασίας όπου ο εκπαιδευτής έχει σαφή ρόλο. 

Η ευελιξία, η προθυμία για υπερπήδηση εμποδίων, η ενσυναίσθηση και η 
αποφασιστικότητα είναι ουσιώδη στοιχεία για την κοινωνική ενσωμάτωση όλων των 
εκπαιδευομένων μέσα από την εκπαίδευση.  

http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf


 
 

 

 

σελίδα 48 
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.  

 
 

 

Ενότητα 5 – Εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός 
 
Αυτή η ενότητα διερευνά τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτής ως διευκολυντής μάθησης 
μπορεί να σχεδιάσει την πρακτική του έτσι ώστε να κινητοποιεί τους συμμετέχοντες και να 
διατηρεί ακμαίο το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Η εκπαίδευση σε ομάδες μπορεί να είναι 
πολύ απαιτητική για τους εκπαιδευομένους. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες που έχουν στο 
επίκεντρο το αντικείμενο και όχι τον εκπαιδευόμενο, έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. 
Υπάρχει η εντύπωση ότι, όταν κάποιος διαλέγει ένα θέμα, έχει ήδη κάποιες δεξιότητες που θα 
του επιτρέψουν να μελετήσει το αντικείμενο και να προσαρμόσει τα μαθησιακά 
αποτελέσματα στα κίνητρα που τον έφεραν στο μάθημα. Αυτό μπορεί να είναι αληθές για 
όσους συμμετέχουν γενικώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα, για όσους όμως δεν συμμετέχουν, 
αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι επικίνδυνη. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
 
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:  
 
Εξετάζετε διάφορα μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Αξιολογείτε την πρακτική σας και το βαθμό στον οποίο ενισχύει την κινητοποίηση των 
συμμετεχόντων 

 

 

5.1 Σχεδιασμός της μαθησιακής διαδικασίας 
 
Ο βασικός πυρήνας του καλού σχεδιασμού είναι η σαφής αντίληψη των απαντήσεων στις 
ερωτήσεις «τι, γιατί, πώς και πού» χρειάζονται ή θέλουν οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν.    

 
Έρευνα 

 



 
 

 

 

σελίδα 49 
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.  

 
 

Δείτε τις μελέτες περίπτωσης από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία στην έκθεση 
του προγράμματος MATURE http://matureproject.eu/research-report: 
 
Σελίδα 27 - Computerfrühstück für Ältere, Γερμανία 
Σελίδα 30 - THE SEELERNETZ ομάδα από την 50και Ελλάς  
Σελίδα 36 – ZDUS – ομάδα αυτομόφωσης  
 
Δείτε ξανά τις δραστηριότητες στο εγχειρίδιο του προγράμματος LENA (σελίδες 28-41) 
http://www.bia-net.org/en/lena.html. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο ‘Lessons for curriculum 
development ‘ στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Σημειώστε στους παρακάτω πίνακες τα βασικά 
σημεία από τα παραδείγματα για το ρόλο του εκπαιδευτή, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία 
και τους εκπαιδευομένους.  
 
Ρόλος εκπαιδευτή Περιεχόμενο Μεθοδολογία Εκπαιδευόμενοι 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
Για τις ομάδες των ενηλίκων σε αυτά τα παραδείγματα, «σχετική» θεωρείται η μάθηση που 
έχει θετική επίδραση στη ζωή τους. Είναι οι γνώσεις που χρειάζονται για την επίλυση ενός 
προβλήματος, το οποίο αν δεν επιλυθεί μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να 
αντιδράσουν όπως θα επιθυμούσαν και αυτό να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ευημερία 
τους. Δεν πρόκειται για άτομα που «δε θέλουν να μάθουν», αλλά για άτομα που θέλουν να 
μάθουν πράγματα που έχουν νόημα για αυτά.  

5.2 Το σημείο εκκίνησης 
 
Η «σχετική» μάθηση πραγματοποιείται όταν ο εκπαιδευτής-διευκολυντής αντιλαμβάνεται 
τη σημασία της για τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι σημαντικό να γνωρίσει τα μέλη της 
ομάδας. Το εύκολο θα ήταν να υποθέσει κανείς ότι όσοι δηλώνουν συμμετοχή σε ένα 
πρόγραμμα πληροφορικής για άτομα άνω των 50, μοιράζονται τις ίδιες προσδοκίες σχετικά 
με το τι θα μάθουν και πώς. Αν αναλογιστούμε όμως την ετερογένεια μιας ομάδας με 
διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, διαφορετικές προσωπικότητες και 
συνήθειες, συνειδητοποιούμε ότι μια τέτοια υπόθεση δύσκολα θα έχει ως αποτέλεσμα μια 
πετυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση. 
Είναι ακόμα πιο σημαντικό να καταλαβαίνει ο εκπαιδευτής τις ατομικές προσδοκίες κάθε 
ατόμου που δε συμμετέχει και να κάνει κάτι για αυτές. Η συζήτηση ανάμεσα στον 
εκπαιδευτή και τα άτομα αυτά είναι ουσιώδης για τον προγραμματισμό των μαθημάτων.  

http://matureproject.eu/research-report
http://www.bia-net.org/en/lena.html


 
 

 

 

σελίδα 50 
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 να ξεπεράσει κάθε εκπαιδευτής την τάση να θεωρεί την ομάδα του ομοιογενή, δεν είναι 
τόσο εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει ενδοσκόπηση και κριτικό στοχασμό σχετικά με το 
ρόλο του και την ομάδα. 
 
Δραστηριότητα 
Επιλέξτε μία γνωστή προσωπικότητα και περιγράψτε την άποψή σας για την 
προσωπικότητα αυτού του ατόμου. Ζητήστε από τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο (για το 
ίδιο άτομο). Συγκρίνετε τις περιγραφές σας και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις 

Γιατί βλέπουμε κάποιους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο; 

Σε πιο βαθμό επηρεάζει η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας την άποψη που έχουν οι 
άλλοι για μας; 

Εάν πράγματι την επηρεάζει σε κάποιο βαθμό, τότε γιατί; 

Τι δε μας αρέσει στους άλλους, ποια θα μπορούσε να είναι μία αλόγιστα σκληρή 
αντίδραση; 

Τι ανεχόμαστε στους άλλους, ποια θα μπορούσε να είναι μία αλόγιστα ευνοϊκή αντίδραση; 

Από πού προέρχονται αυτές οι προκαταλήψεις; 

Τι είναι υποκειμενικότητα/αντικειμενικότητα; Τι είναι διάκριση; 

Τι είδους προβλήματα μπορεί να προκύψουν όταν κρίνουμε τους άλλους υποκειμενικά και 
όχι αντικειμενικά; 

Πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αντικειμενικοί όταν κρίνουμε τους άλλους; 

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δραστηριότητα στην ομάδα σας. 

 
Η γνωριμία του εκπαιδευτή με τις μαθησιακές ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε ατόμου, 
δεν είναι κάτι που γίνεται σε μία στιγμή. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται για την 
ανατροφοδότηση σχετικά με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος θα πρέπει να 
αξιοποιούνται καθώς η ομάδα εξελίσσεται. Η μάθηση αλλάζει τους ανθρώπους ενόσω 
συντελείται και όχι μόνο μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ένας διαρκής διάλογος ανάμεσα στον εκπαιδευτή- διευκολυντή και 
στα μέλη της ομάδας για να αξιολογήσει τη διαδικασία, να προβεί σε αλλαγές, να  
αναπτύξει νέες προσεγγίσεις και να προσαρμόσει το περιεχόμενο ανάλογα με τις 
μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εκπαιδευομένων. 
 



 
 

 

 

σελίδα 51 
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.  

 
 

5.3 Σχεδιασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου 
 
Μία διαφορετική θεώρηση σχετικά με το σχεδιασμό του προγράμματος και του 
περιεχομένου μπορεί να είναι απαραίτητη για την προσέλκυση και κινητοποίηση για 
συμμετοχή περιθωριοποιημένων ηλικιωμένων. Μία υπόθεση που έκανε η ομάδα του 
προγράμματος MATURE είναι ότι η συνήθης προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί 
να βάζει εμπόδια στη συμμετοχή, κάτι που θα εξηγούσε και το χαμηλό ποσοστό των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες.   
 
Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στην εμπειρία των εταίρων του προγράμματος LENA 
από την Τσεχία (σελίδα 28 από το εγχειρίδιο LENA http://www.bia-net.org/en/lena.html) 
όπου οι μνήμες για την εκπαίδευση σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς είχαν προκαλέσει 
αρνητικές στάσεις που ήταν δύσκολο να ξεπεραστούν.  
 
Η ομάδα «καθιστικής γυμναστικής» Αμβούργο (σελ. 28 από την έκθεση MATURE 
http://matureproject.eu/research-report) ήταν αποτέλεσμα της αντίληψης που είχαν οι 
συμμετέχοντες για τον εαυτό τους, ότι δηλαδή πλέον δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε 
«κανονικά» προγράμματα γυμναστικής. 
 
Οι εταίροι του προγράμματος MATURE έχουν αναπτύξει μία κοινή θεώρηση σχετικά με το 
περιεχόμενο και το σχεδιασμό μαθημάτων, δοκιμασμένη σε προηγούμενα προγράμματα 
όπου είχαν συνεργαστεί μέλη της ομάδας. 
  
Η άποψη που προκύπτει σχετικά με τη μάθηση είναι ότι: 
 

• Πρόκειται για μία βιωματική και συμμετοχική δραστηριότητα.  
• Σχεδιάζεται και υλοποιείται με διαρκή ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευόμενο.  
• Η αποτελεσματικότητά της κρίνεται από την επίδραση που έχει στη ζωή κάθε 

ατόμου και όχι από τις «ξύλινες» δεξιότητες που απέκτησαν.  
• Τα αποτελέσματα είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους. Τα πιο σημαντικά για 

τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι αυτά που καλλιεργούν δεξιότητες που 
ενισχύουν την ευημερία τους.  

• Δεν είναι ο αυτοσκοπός της εκπαίδευσης. Η συνεργατικότητα και η ομαδικότητα 
είναι ουσιώδη στοιχεία της.  

  
Ο σχεδιασμός είναι μια διαδικασία με τα εξής τρία στάδια: 
 
1.  Δικτύωση  
2.  Διαβούλευση  
3.  Εφαρμογή 

http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://matureproject.eu/research-report


 
 

 

 

σελίδα 52 
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 σειρά σας τώρα 
 
Ο «δάσκαλος» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στα τρία αυτά στάδια. Για να καταλάβετε 
αυτό το ρόλο και τη διαδικασία σχεδιασμού, χρησιμοποιήστε τον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Τι είναι Γιατί εφαρμόζεται Στοιχεία για περαιτέρω έρευνα 
Δικτύωση Για να φέρει σε επαφή όσους εργάζονται με 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε 
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και με 
εκπροσώπους της ηλικιακής αυτής ομάδας. 
Για να διερευνηθούν οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες μέσα από δράσεις συνεργασίας και η 
ανάπτυξη λύσεων που να ανταποκρίνονται σε 
αυτές τις ανάγκες. 

LISA – Learning in Senior Age 
www.bia-net.org/lisa)  
 
EuBiA – Broadening People´s 
Minds in Ageing, www.bia-
net.org/EuBiA 

Διαβούλευση Για να ακούσουμε τη γνώμη των 
εκπαιδευομένων και των εκπροσώπων τους.  
Για να καθορίσουμε τη μορφή και το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης που θα 
απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 
Για να διαπραγματευτούμε το πώς, το πότε 
και το πού θα πραγματοποιούνται οι 
συναντήσεις.  
Για να διαπιστώσουμε τι είδους γνώσεις θα 
είναι χρήσιμες. 

LENA – “Learning in the post 
professional phase” www.bia-
net.org/lena 

Εφαρμογή Για να «μεταφράσουμε» τα ευρήματα από τη 
δικτύωση και τη διαβούλευση σε 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 
Για να εξηγήσουμε σε πιθανούς 
συμμετέχοντες πώς ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες 
τους, όπως αυτές εκφράστηκαν στη 
διαδικασία διαβούλευσης. 

LENA – “Learning in the post 
professional phase” www.bia-
net.org/lena 
 
LARA – “Learning, a Response to 
Ageing”: www.laraproject.net 

http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/EuBiA
http://www.bia-net.org/EuBiA
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
http://www.laraproject.net/


 
 

 

 

σελίδα 53 
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.  

 
 

 

5.4. Απαραίτητες δεξιότητες στην τρίτη ηλικία 
 
Κατά τη διάρκεια προηγούμενων προγραμμάτων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο που φαίνεται πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό σε άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας (τα οποία τείνουν να απέχουν από διαδικασίες μάθησης) είναι αυτό 
που πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με την τρίτη ηλικία, όπως είναι η διατήρηση 
της καλής υγείας (διατροφή, γυμναστική, πνευματική εξάσκηση, εξοικείωση με τις νέες 
τεχνολογίες), η ασφάλεια (μέσα και έξω από το σπίτι), οι μνήμες, ο στοχασμός και η 
ανταλλαγή εμπειριών. 
 
Η διαδικασία γήρανσης εμπεριέχει γεγονότα και εμπειρίες που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν για τη σύνθεση μιας πλούσιας βάσης δεξιοτήτων και γνώσεων. Η γήρανση 
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας του ατόμου να ασκήσει ξανά  
αυτές τις δεξιότητες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μία 
δυσλειτουργία μπορεί να λειτουργήσει ακόμα πιο επιβαρυντικά.  
 

Η σειρά σας τώρα 
 
Για να αποκτήσετε μία καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες 
στις μεγαλύτερες ηλικίες, η ομάδα του προγράμματος LARA (LARA – Learning, a Response 
to Ageing), ανέπτυξε ένα μοντέλο που περιέγραφε τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν  τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να είναι σε θέση να ζήσουν αυτόνομα και με ενεργό ρόλο 
στην κοινωνία. 
 
Συμβουλευτείτε τη σελίδα 16 στην εργαλειοθήκη του LARA: 
 http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/en-lara-toolkit.pdf   
 
Στο κέντρο του προγράμματος LARA βρίσκονταν οι «απαραίτητες δεξιότητες». Οι ενέργειες 
που γίνονται για την καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων συμβάλλουν σημαντικά στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων.   
 
Το μοντέλο του LARA είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που βοηθάει να εστιάσουμε τις σκέψεις 
και τις ιδέες μας σχετικά με τον τρόπο μπορεί να προσαρμοστεί η εκπαίδευση ώστε να 
είναι χρήσιμη. 
 
Δραστηριότητα 
 
Το μοντέλο ακολουθεί τρία βήματα που θα σας επιτρέψουν να αναγνωρίσετε τις 
προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 
 

http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/en-lara-toolkit.pdf


 
 

 

 

σελίδα 54 
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.  

 
 

Βήμα 1ο. Από την εμπειρία σας και τις γνώσεις που έχετε, προσθέστε στις επιπτώσεις της 
μειονεκτικότητας στην υγεία, τις στάσεις και την εξάρτηση από τρίτους. 
 
Βήμα 2ο. Σκεφτείτε ποια θα ήταν τα αποτελέσματα στα προβλήματα που έχετε καταγράψει. 
αν εφαρμόζατε τη δράση που προτείνεται στο μοντέλο του προγράμματος LARA.  
 
Βήμα 3ο  Σκεφτείτε τι είδους εκπαιδευτικά προγράμματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
τέτοιου είδους αποτελέσματα. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

σελίδα 55 
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.  

 
 

5.5. Εσείς πώς ανταποκρίνεστε; 
 
Με βάση τις πρακτικές σχεδιασμού αυτού του κεφαλαίου, στοχαστείτε σχετικά με τη δική 
σας πρακτική:  
Χρησιμοποιείτε ήδη (α) δικτύωση (β) διαβούλευση για να αντλήσετε πληροφορίες; Με 
ποιον; Με ποιο τρόπο;  

• Κατά τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, πώς το προσαρμόζετε στις 
ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων στην  ομάδα σας; 

• Τι εμπειρία έχετε στην εκπαίδευση περιθωριοποιημένων ατόμων; Πώς 
τροποποιήθηκε ο προγραμματισμός σας για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες τους; 

• Με ποιον τρόπο συνεισφέρει η σημερινή σας πρακτική στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων που αναφέρονται στο μοντέλο του προγράμματος LARA; 

Σύνοψη ενότητας 
 
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός: 
 
Προϋποθέτει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής τι είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευομένους 
μεγαλύτερης ηλικίας. 

Απαιτεί μια φρέσκια ματιά σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο και τις μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλους και κυρίως 
τους τελικούς αποδέκτες. 

Απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο φορέα.  

Ενότητα 6 – Παρώθηση στη 
μάθηση 
 
Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων θα επηρεάζουν κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Οι ενέργειες που θα κάνετε αφότου σχηματιστεί η ομάδα είναι εξίσου 
σημαντικές με το να βρείτε συμμετέχοντες.  
 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
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Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να: 
 
Σκεφτείτε τα στοιχεία της ομάδας που δρουν υποστηρικτικά για τη μάθηση  

Αντιλαμβάνεστε ποιες μέθοδοι ενισχύουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία στην 
εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 

Εφαρμόζετε πρακτικές που εξασφαλίζουν την ισότητα των μελών μέσα στην ομάδα. 

 

 

6.1. Η σημασία της μάθησης στην ομάδα για τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
 

 
 
Μία από τις σοβαρότερες  επιπτώσεις της διαδικασίας γήρανσης και της μειονεκτικότητας 
είναι η απομόνωση.  
 
 «…. η κοινωνική επαφή και οι σχέσεις με άλλα άτομα, έχουν εξαιρετικά θετική επίδραση 
στην ευεξία του ατόμου και την υγεία του. Η αδιάκοπτη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην 
κοινωνία μπορεί να διατηρήσει το αίσθημα της αυτοεκτίμησης, αποτρέποντας έτσι 
κινδύνους που σχετίζονται με την απομόνωση, την έλλειψη αυτοπεποίθησης ή την 
αρνητική αυτοεικόνα».   
 
Ευροβαρόμετρο: Active Ageing report 2012 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf 
 
Κατά συνέπεια, το ομαδικό στοιχείο στη μάθηση σε ομάδες είναι πολύ σημαντικό. Η 
αλληλεπίδραση, η επικοινωνία, η άτυπη επίλυση προβλημάτων, η δημιουργία δεσμών  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf
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φιλίας, η υποστήριξη, η ενσυναίσθηση αλλά και η διασκέδαση, είναι όλα πιθανά 
αποτελέσματα της μάθησης σε ομάδες, τα οποία δεν πρέπει να υποτιμούνται. 
 
Απαιτείται μία μεγάλη ποικιλία στρατηγικών και ασκήσεων ώστε να μπορέσουν οι 
εκπαιδευόμενοι να αλληλεπιδράσουν με διαφορετικούς τρόπους και συνδυασμούς. Ο 
εκπαιδευτής-διευκολυντής θα πρέπει να διαχειριστεί αυτές τις αλληλεπιδράσεις για να   
υποστηρίξει τη μάθηση. Η κατανόηση των συνδυασμών που μπορούν να γίνουν στην 
ομάδα, είναι μια αρχή.  
 
Αριθμός ατόμων Ασκήσεις Επίδραση στους 

εκπαιδευομένους 
Ένα άτομο Κριτικός στοχασμός 

Συλλογή προσωπικών 
δεδομένων 

Η εστίαση στο άτομο αυξάνει 
την «ασφάλεια»  
Αυτό αποτελεί θετική αρχή  
Αίσθηση ότι ανήκει στην ομάδα 
 

Ζευγάρια/ ομάδες των τριών ‘Έλεγχος δεδομένων 
Ανταλλαγή ερμηνειών και 
απόψεων 
Καλές για βασικές δεξιότητες 
επικοινωνίας 
Καλό μέγεθος για εργασία σε 
ομάδα 

Αυξάνει το αίσθημα της 
ασφάλειας 
Αυξάνει το αίσθημα της 
αυτοπεποίθησης με τη 
βιωματική συμμετοχή  
Θέτει τις βάσεις για την 
ανταλλαγή και τη συνεργασία 
σε μεγαλύτερες ομάδες  
Τα μέλη που είναι 
επιφυλακτικά μπορούν να 
λάβουν μέρος 

Ομάδες των τεσσάρων/ ομάδες 
των δέκα 

Εύρεση και κριτική ιδεών 
Συνήθως το κατάλληλο 
μέγεθος για την ανάθεση 
ρόλων και αρμοδιοτήτων, 
συνεπώς μπορούν να γίνουν 
πολλές διαφορετικές εργασίες. 
(π.χ. επίλυση προβλημάτων, 
παρουσιάσεις) 

Μειωμένο αίσθημα ασφάλειας 
για επιφυλακτικά άτομα  
Ακόμα δύσκολο για κάποια 
μέλη «να κρυφτούν» 
Οι δυνατοί μπορούν να 
ενθαρρύνουν τους αδύναμους 
Το μέγεθος της ομάδας είναι 
ακόμα αρκετά μικρό ώστε να 
αποφευχθεί η δημιουργία υπο-
ομάδων  

Περισσότερα από δέκα Το μέγεθος δυσκολεύει τη 
συζήτηση, μπορούν όμως να 
γίνουν εργαστήρια  

Δυσκολίες στη διατήρηση ενός 
υποστηρικτικού κλίματος  
Είναι σύνηθες κάποιοι να 
«κρύβονται» 
Διάσπαση σε υποομάδες 

 
Οι διαδικασίες για τη ενθάρρυνση και τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μέσα σε μια 
ομάδα είναι καλά τεκμηριωμένες. Κατά συνέπεια ο εκπαιδευτής-διευκολυντής θα πρέπει:  
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• να διαφοροποιείται αναφορικά με το χρόνο που περνάει με τις διάφορες 
υποομάδες, με τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί, με τη διαχείριση 
υποομάδων με διαφορετικά προσδοκώμενα αποτελέσματα κλπ. 

• να εφαρμόζει στρατηγικές για δημιουργία και αλλαγή συνδυασμών των 
εκπαιδευομένων 

• να επιλέγει και να εφαρμόζει λύσεις που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να 
συνεργάζονται με διαφορετικούς τρόπους προς έναν κοινό στόχο  

• να διαχειρίζεται το χρόνο του ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη μάθηση που 
επιτυγχάνεται.  

 
Η σειρά σας τώρα 

 
Προτάσεις για τη δημιουργία ομάδων  
 

• Χρώματα – φτιάξτε κάρτες διαφορετικών χρωμάτων. Τα άτομα που έχουν το ίδιο 
χρώμα κάρτες σχηματίζουν ομάδα. 

• Αριθμοί – αριθμήστε τους συμμετέχοντες από το 1 ως το 3 για παράδειγμα, όλα τα 
νούμερο 1 σχηματίζουν ομάδα. 

• Χαρτιά τράπουλας -  κάθε εκπαιδευόμενος παίρνει μια κάρτα. Όλοι οι άσσοι 
δουλεύουν μαζί 

• Γενέθλια – ζητήστε από τους συμμετέχοντες να σχηματίσουν ομάδες με όσους 
έχουν γενέθλια τον ίδιο μήνα  

• Ελεύθερη επιλογή ανάλογα με τη δραστηριότητα. Όσοι θέλουν να συζητήσουν για 
παράδειγμα, ή να διαβάσουν κλπ.  

 
Τι θα προσθέτατε εσείς σε αυτή τη λίστα; 

 

6.2. Βιωματική και συμμετοχική μάθηση 
 
Η σωστή διαχείριση των ομάδων είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική βιωματική και 
συμμετοχική μάθηση.  
 
Το κλειδί για την αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία είναι η αναγνώριση και ο 
σεβασμός των εμπειριών που φέρνουν οι συμμετέχοντες στην ομάδα. Η αξιοποίησή τους 
για την επίτευξη νέας μάθησης έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική και κινητοποιεί τους 
εκπαιδευομένους. Η βιωματική μάθηση δεν είναι μόνο ένας ιδανικός τρόπος για την 
απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά επίσης συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της 
αυτοεκτίμησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων που ενδέχεται να έχουν χάσει τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν απομονωμένα. 
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Δραστηριότητα 

Η ικανότητα της αξιοποίησης της εμπειρίας εξαρτάται από την αξιοποίηση παλαιότερων 
εμπειριών. 

Σκεφτείτε την ερώτηση που ακολουθεί και απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις:  

Ποια τριάντα δευτερόλεπτα της ζωής σας θα θέλατε να ξαναζήσετε αν σας απέμεναν 
μόνο τριάντα δευτερόλεπτα; 

Η εμπειρία που επιλέξατε, τι μας λέει για το άτομό σας; 

Πώς συγκρίνεται η ζωή σας τώρα με την εμπειρία που επιλέξατε;  

Πλησιάζετε ή απομακρύνεστε από ό,τι σας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους και πλήρεις; 
Στην περίπτωση που απομακρύνεστε, πώς μπορείτε να ανακτήσετε το στόχο σας και να 
εστιάσετε σε αυτόν; 

Η εμπειρία που επιλέξατε μας δίνει στοιχεία για ταλέντα ή ικανότητες που έχετε αλλά 
πλέον δεν αξιοποιείτε ή παραμελείτε; 

Η εμπειρία ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού ή ήταν τυχαία; 

Τι μας λένε οι καλύτερες στιγμές μας για την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου μας;  

Η βιωματική προσέγγιση ενθαρρύνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του στοχασμού και της 
ανάλυσης όπως και την απόκτηση νέας γνώσης με έναν τρόπο πιο θετικό και ωφέλιμο από 
ότι έχουμε συνηθίσει ενδεχομένως στο παρελθόν.  
 
Για μία ενημέρωση σχετικά με τη βιωματική μάθηση, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο 
εκπαίδευσης του προγράμματος LARA στη σελ. 18 και δοκιμάστε τον πίνακα του 
εκπαιδευτή-διευκολυντή στη σελ. 21 της εργαλειοθήκης LARA. 
(http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html) 
 
Οι συνεργάτες του MATURE επέλεξαν να προσεγγίσουν τη βιωματική μάθηση εξετάζοντας 
προσεκτικά δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι μία συγκεκριμένη μέθοδος για την ενθάρρυνση 
του στοχασμού μέσα από την αισθητική εμπειρία. Τη δοκιμάσατε στην Ενότητα 4, στο 
κεφάλαιο 4.1: 
 
Η Αισθητική Εμπειρία (η συστηματική επεξεργασία έργων τέχνης) μπορεί να συνεισφέρει 
στην ανάδυση μιας ολοκληρωμένης γνώσης, περιλαμβάνοντας κριτικές, στοχαστικές και 
συναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης. Μία τέτοια εμπειρία διευρύνει τις προοπτικές 
για την προσέγγιση των διεργασιών και των φαινομένων από μία διαφορετική οπτική, για 
εμβάθυνση σε πτυχές πέρα από τις εμφανίσεις, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση 
των αιτίων των καταστάσεων (Κόκκος, 2010).  
 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Το πολυμερές πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Grundtvig, ‘ARTiT’ έχει αναπτύξει αυτή τη 
μέθοδο. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: 
http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf  
 
Η έκθεση των προσωπικών εμπειριών στην ομάδα μπορεί να είναι επώδυνη και κάποιοι να 
αντιστέκονται σε μια τέτοια διαδικασία. Η εφαρμογή μεθόδων για τη διατήρηση της 
ανωνυμίας, επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκαλύπτουν τις εμπειρίες τους, να 
αποστασιοποιηθούν από αυτές και να τις αξιολογήσουν με κριτικό τρόπο. Μετά την 
ανταλλαγή των εμπειριών, η ομάδα θα μπορέσει να τις αξιοποιήσει. 
 
Ο αυτο-καθορισμός και η αυτο-οργάνωση είναι άλλοι δύο βασικοί παράγοντες για τη 
διατήρηση της αυτονομίας στις μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι το δεύτερο στοιχείο στο οποίο 
δίνει έμφαση το πρόγραμμα MATURE στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης.  
 

Η σειρά σας τώρα 
 

Μελέτη περίπτωσης 
Μία ομάδα ηλικιωμένων γυναικών από τη Γερμανία και την Τουρκία, επιθυμούν να πάνε 
ένα ταξίδι στο Αμβούργο. Ο καιρός είναι καλός και έχουν λίγα χρήματα για να ξοδέψουν. 
Έχουν να επιλέξουν από αρκετές εναλλακτικές για το τι θα κάνουν. Ακολουθεί συζήτηση 
αλλά δε συμφωνούν σε τίποτα. 
Μία από τις γυναίκες ζητά από τη συνοδό τους να πάρει την απόφαση αφού δε φαίνεται να 
μπορεί η ομάδα. 
 
Μπορείτε να δώσετε διαφορετικό τέλος στην ιστορία: 

• Η συνοδός παίρνει μία απόφαση και εξηγεί γιατί 
• Η συνοδός τους δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουν και μετράει η πλειοψηφία 
• Η συνοδός αρνείται να διαλέξει η ίδια και επιστρέφει στην ομάδα την ευθύνη της 

απόφασης. 
 

• Αξιολογήστε κάθε εναλλακτική για τη μελέτη περίπτωσης και το βαθμό αυτο-
οργάνωσης της ομάδας και των μελών της.  

• Επικεντρωθείτε στο απόσπασμα της μελέτης περίπτωσης που προηγήθηκε:  
‘ «Μία ομάδα ηλικιωμένων γυναικών από τη Γερμανία και την Τουρκία, επιθυμούν να πάνε 
ένα ταξίδι στο Αμβούργο. Ο καιρός είναι καλός και έχουν λίγα χρήματα για να ξοδέψουν.» 
 

• Ποιες δραστηριότητες μπορείτε να σκεφτείτε που θα βοηθήσουν τις 
εκπαιδευόμενες να πετύχουν το στόχο τους; Τι μέσα μπορεί να χρειαστούν; 
 

Δραστηριότητα Μέσα 
1. Διερεύνηση του Αμβούργου και 

ευκαιρίες που προσφέρει 
χάρτες 
φυλλάδια και οδηγοί 
διαδίκτυο 

http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf
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εναλλακτικές μεταφοράς 
2.   

 
3.   

 
 

6.3. Διευκόλυνση της μάθησης 
 
Η διευκόλυνση της μάθησης είναι η θεμελιώδης βάση της βιωματικής μάθησης. 
Περιγράφει τις αρμοδιότητες του εκπαιδευτή ο οποίος οφείλει: 
 

• να διατηρεί την ενότητα της ομάδας και να βοηθάει την ανάπτυξή της (συμμετοχή, 
επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, επίλυση συγκρούσεων)  

• να συνοψίζει και να συνθέτει πληροφορίες 
• να εκτιμά και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της ομάδας 
• να πυροδοτεί συζητήσεις και να εκφράζει τα προβλήματα τη ομάδας που δεν έχουν 

επιλυθεί  
• να δέχεται και να αξιοποιεί την ετερογένεια μέσα στην ομάδα 
• να είναι προσιτός στους εκπαιδευομένους, να τους ακούει, τις ανησυχίες, τις 

σκέψεις τα προβλήματα και τις χαρές τους  
• να μοιράζεται τις δικές του εμπειρίες ζωής με τους εκπαιδευομένους  
• να δίνει κατεύθυνση μέσα από την  
• να ταυτίζεται με τους εκπαιδευόμενους για την δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης  
• να στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των 

συμμετεχόντων  
Η σειρά σας τώρα 

 
Κατά πόσο ταιριάζουν στη δική σας μεθοδολογία τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν; 
 

6.4. Ισότητα και ίση συμμετοχή 
 
Η γνώση σχετικά με τα κίνητρα και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων στην ομάδα, η 
διαχείριση δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν βιωματική μάθηση, η εφαρμογή 
συμμετοχικών μεθοδολογιών, είναι όλα στοιχεία της δημοκρατικής και ισότιμης μάθησης 
στην ομάδα. Η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος είναι πολύ σημαντική για την 
επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής.  
 
Η ισότιμη συμμετοχή εξαρτάται από τις ενέργειες του εκπαιδευτή-διευκολυντή αλλά και 
των εκπαιδευομένων που εξασφαλίζουν ότι το άτομο πετυχαίνει τους εκπαιδευτικούς 
στόχους του με τον κατάλληλο τρόπο.  Η ίση συμμετοχή δε σημαίνει ίδια αντιμετώπιση, 
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αλλά τη δυνατότητα που δίνεται σε κάθε εκπαιδευόμενο ίσων ευκαιριών να πετύχει τους 
στόχους του. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος εκπαιδευόμενος χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο ή περισσότερη υποστήριξη από άλλους. Σε μία ομάδα όπου οι 
συμμετέχοντες  αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, ο χρόνος που χρειάζεται ο καθένας 
μπορεί να διαφέρει κατά πολύ. Προσεκτική διαχείριση της ομάδας είναι απαραίτητη για 
την εξασφάλιση της αίσθησης σε όλους τους συμμετέχοντες ότι τους εκτιμούν και ότι 
προοδεύουν. Πρακτικά αυτό μπορεί να σημαίνει συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας ή 
ατομική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή.   
 
Άλλες συμπεριφορές στην ομάδα που συνεισφέρουν στην ισότιμη διαχείριση της ομάδας 
περιλαμβάνουν:   

• Αμοιβαίο σεβασμό 
• Αντιμετώπιση αρνητικών στάσεων και απαράδεκτων συμπεριφορών 
• Αποδοχή του διαφορετικού 
• Εκτίμηση συνεισφορών, ιδεών και απόψεων 

 
Το πώς και το γιατί είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσε να συζητηθεί μεταξύ 
των μελών της ομάδας.  Μία κοινή δραστηριότητα που θα επιτρέψει στην ομάδα να 
συζητήσει σχετικά με τις ενέργειες που θα εκφράζουν την εναρμόνιση των μελών της 
ομάδας με τα στοιχεία αυτά θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα αυτο-προσδιοριζόμενο 
εκπαιδευτικό συμβόλαιο. 
 

Σύνοψη Ενότητας 
 
Η μάθηση σε ομάδες έχει πλεονεκτήματα για τους συμμετέχοντες που ξεπερνούν κατά 
πολύ την απλή απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.   
 
Η αποτελεσματική διαχείριση της ομάδας είναι μία πολύ σημαντική δεξιότητα για τον 
εκπαιδευτή-διευκολυντή γενικότερα και συγκεκριμένα, όταν απευθύνεται σε 
εκπαιδευομένους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 
 
Η αξιοποίηση της ομάδας για τη δημιουργία ευκαιριών για βιωματική και συμμετοχική 
μάθηση ενισχύει την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων.  
 
Οι προβληματισμοί σχετικά με την ισότητα και την ίση συμμετοχή είναι υψίστης σημασίας 
για ομάδες που αποτελούνται από περιθωριοποιημένους και σε μειονεκτική θέση 
ηλικιωμένους.   
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Ενότητα 7  

Χρησιμότητα της μάθησης 
για τη διατήρηση της 
κινητοποίησης 
 
Η ενότητα αυτή εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενθαρρυνθούν οι νέοι 
συμμετέχοντες ώστε να συνεχίσουν την αναζήτηση της γνώσης και πέρα από την αρχική 
εμπειρία. Πραγματεύεται στρατηγικές κινητοποίησης για την ομάδα και τρόπους 
αξιοποίησης της γνώσης στην καθημερινή ζωή. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
 
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να: 
 

Αντιλαμβάνεστε την επίδραση της κινητοποίησης  

Καταλαβαίνετε τις διαδικασίες και τις μεθόδους για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος για 
μάθηση 

Κατανοήσετε πώς και γιατί η κινητοποίηση για μάθηση μπορεί να διατηρηθεί  

 

 

7.1 Διατήρηση του ενδιαφέροντος στην ομάδα 
 
Έχουν ήδη συζητηθεί αρκετές στρατηγικές κινητοποίησης, όπως είναι ο σχεδιασμός 
χρήσιμου περιεχομένου, η τελειοποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής, η διαχείριση των 
ομάδων. Φανταστείτε τον εκπαιδευτή ως ζογκλέρ: 
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Το να προσπαθείτε να διατηρήσετε ζωντανό το ενδιαφέρον για μάθηση είναι σαν να 
κρατάτε μπάλες στον αέρα. Αν πέσει μία, χάνεται η δυναμική και επηρεάζεται η μάθηση.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι που μπορεί να μην είχαν εκπαιδευτικές ευκαιρίες ως ενήλικοι, που 
έπρεπε να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια για να συμμετάσχουν στην ομάδα ή ακόμα που 
είναι καχύποπτοι απέναντι στη διαδικασία, θα χρειαστούν μεγαλύτερη προσπάθεια από 
ό,τι ένας κινητοποιημένος εκπαιδευόμενος. 
 
Η ομαδοσυνεργατική πρακτική είναι πολύ ισχυρό μέσο για την διατήρηση του 
ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων. Ενώ η κύρια ευθύνη για τη διατήρησή του ανήκει 
στον εκπαιδευτή, υπάρχουν πολλοί λόγοι να συνεργαστεί με άλλους σε αυτή την 
κατεύθυνση.    

7.2 Στρατηγικές για κινητοποίηση μέσα στην 
ομάδα 
 

(a) Ως μέλος της ομάδας.  
 

Η δημοκρατική, συμμετοχική ομάδα μάθησης που είναι αποτέλεσμα καλής διαχείρισης, 
προϋποθέτει να αισθάνονται άνετα τα μέλη της με το ρόλο τους και το ρόλο των άλλων 
μελών.  
Η κοινωνικές συναναστροφές δίνουν συχνά στον εκπαιδευτή περισσότερες πολύτιμες 
πληροφορίες για τα μέλη της ομάδας από ό,τι οι ίδιες οι δραστηριότητες. Σε ένα φιλικό 
περιβάλλον μπορεί να μάθει για συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις, για προτιμήσεις, 
προβληματισμούς και απόψεις και βεβαίως για το χαρακτήρα των εκπαιδευομένων.   
 
Ιδέες για ενίσχυση της κοινωνικότητας στην ομάδα 
 
- Αφιερώστε χρόνο για τις κοινωνικές συναναστροφές σας 
- Δημιουργήστε ένα ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον (προσφορά καφέ ή τσαγιού, ευχέρεια 
για κίνηση στο χώρο για να γνωρίζονται τα μέλη μεταξύ τους, για παράδειγμα) 
- Προσπαθήστε να καταλάβετε πώς θέλουν όλα τα μέλη της ομάδας να τους φέρονται  
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- Δείξτε σεβασμό στις προσωπικές συνήθειες των συμμετεχόντων (πώς απευθύνονται 
στους άλλους, ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία) 
- Συζητήστε και συμφωνήστε στην ομάδα το εκπαιδευτικό συμβόλαιο (όχι κινητά τηλέφωνα 
κλπ.) 
- Δώστε αρμοδιότητες στα μέλη της ομάδας για τη διαχείρισή της (για το συντονισμό 
συζητήσεων, για την προετοιμασία της αίθουσας ή το κλείδωμά της)  
- Διερευνήστε τις συνήθειες της ομάδας εκτός του πλαισίου των μαθημάτων ( επισκεφθείτε 
μέρη που τους ενδιαφέρουν, συναντηθείτε για καφέ)  
- Βεβαιωθείτε ότι ΟΛΟΙ μπορούν να λάβουν μέρος, αναγνωρίζοντας όμως ότι δε 
συμμετέχουν όλοι στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο  
- Αντιμετωπίστε συμπεριφορές που δεν είναι αποδεκτές από την ομάδα 
- Μην αφήνετε να δημιουργούνται κλίκες 
 
Ποιες ιδέες μπορείτε να προσθέσετε για να εξασφαλίστε τη θετική κοινωνική 
συναναστροφή μεταξύ των μελών της ομάδας;  
 
 
Μελέτη περίπτωσης 
 
Computerfrühstück für Ältere (πρωινό με υπολογιστές για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας) 
 
Οι Γερμανοί μας συνεργάτες στο Volkshochschule του Αμβούργου, καθιέρωσαν ένα νέο 
κύκλο μαθημάτων για να προσελκύσουν νέους -περιθωριοποιημένους- εκπαιδευομένους. 
Όταν τους ρωτήσαμε:  
Πώς καταφέρατε να κάνατε τη μάθηση κάτι ελκυστικό για αυτούς τους ηλικιωμένους; 
 
Η απάντησή τους ήταν: 
Σκεφτήκαμε πολύ τα μηνύματα που θέλαμε να μεταδώσουμε. Ήταν: ανοιχτή συμμετοχή 
(πληρώνετε μόνο όποτε έρχεστε), χωρίς δεσμεύσεις, μαθαίνετε όσα θέλετε να μάθετε, 
χωρίς «ύλη», σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον (με καφέ, τσάι και λίγα φαγώσιμα), με έναν 
βοηθό που θα περιμένει για να τον συμβουλεύεστε όποτε αυτό είναι απαραίτητο. 
 
Η εύρεση της κατάλληλης ώρας: προς το μεσημέρι, την ίδια ώρα με τη «λαϊκή αγορά». 
Οι κατάλληλοι «εκπαιδευτές»: έπρεπε να έχουν τη σωστή στάση (να εμπιστεύονται στους 
εκπαιδευομένους την πορεία της μάθησης, να μην τους επιβαρύνουν με πληροφορίες που 
δε ζητούν) 
Μαθήματα για όλους: μετανάστες, ΑΜΕΑ, άτομα που μαθαίνουν αργά. Κάποιες φορές οι 
εκπαιδευόμενοι αμφισβητούσαν αυτές τις αρχές και έπρεπε να γίνουν συζητήσεις στην 
ομάδα ώστε να ξεκαθαριστεί το ότι «μάθηση για όλους» σημαίνει για όλους, χωρίς 
εξαιρέσεις.  
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Νέοι εκπαιδευόμενοι που δεν είχαν συμμετάσχει σε κάποια ομάδα στο παρελθόν, 
ενδέχεται να χρειάζονται χρόνο και βοήθεια για να προσαρμοστούν. Κάντε την εισαγωγή 
του νέου μέλους στην ομάδα ανώδυνη. Συστήστε το σε ένα άλλο μέλος που ξέρετε ότι θα 
φερθεί με ευγένεια και προοδευτικά αυξήστε τον αριθμό των συστάσεων ώστε ο νέος 
εκπαιδευόμενος να γνωριστεί σταδιακά με όλη την ομάδα. Προσέχετε για σχέσεις που 
μπορεί να μην εξελιχθούν καλά. Οι ομάδες μάθησης αντιγράφουν τη ζωή. Θα υπάρχουν 
μέλη χωρίς πολλά κοινά. Ενισχύετε πάντα το σεβασμό στο διαφορετικό και αποτρέψτε 
σχέσεις που μπορεί να αποδειχθούν επιβλαβείς ή δυσάρεστες.   
 
(β) «Απομυθοποιήστε» την εκπαίδευση 
 
Οι συνεργάτες του MATURE ανακάλυψαν ότι υπάρχει ένα επιχείρημα που 
επαναλαμβάνεται συχνά μεταξύ των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που απέχουν από 
εκπαιδευτικές διαδικασίες:  «Η μάθηση δεν είναι για μένα». Η στάση αυτή συνήθως 
αποδίδεται στην ηλικία («Είμαι πολύ γριά για να μάθω») ή σε παλαιότερες αρνητικές 
εμπειρίες από την εκπαίδευση («Δεν ήμουν ποτέ καλός μαθητής»).  
 
Ακόμα βαθύτερες και σοβαρότερες αιτίες έχουν επίσης παρατηρηθεί. Η αποτυχία να 
αποκτήσουν βασικές δεξιότητες (γραφής και ανάγνωσης) ως παιδιά,  μπορεί να οδηγήσει 
σε μια ολόκληρη ζωή απόκρυψης αυτού του γεγονότος. Η εκμετάλλευση της εκπαίδευσης 
για πολιτικούς λόγους αφήνει ολόκληρες γενεές ηλικιωμένων καχύποπτους απέναντι στα 
κίνητρα αυτών που προωθούν τη μάθηση.  
 
Ακόμα και η χρήση των λέξεων είναι σημαντική. Η εκπαίδευση έχει τη δική της διάλεκτο και 
η χρήση εκπαιδευτικής ορολογίας μπορεί να απομακρύνει τους εκπαιδευομένους. Οι 
εκπαιδευτές πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να εξηγούν την 
εκπαιδευτική διαδικασία σε στάδια και με κατανοητές λέξεις. 
 
Σε κάθε στάδιο να τους λέτε:  

• τι είναι αυτό που θα κάνουν  
• γιατί το κάνουν 
• ποιο είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα  

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες: 
• να κάνουν ερωτήσεις  
• να λένε αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει να κάνουν κάτι με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο 
• να ζητούν διευκρινίσεις και επαναλήψεις όταν χρειάζεται  

Κάντε κανόνα:  
• να ρωτάτε για την πρόοδο των εκπαιδευομένων  
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• να δίνετε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσαρμόζουν το μάθημα στις 
δικές τους επιθυμίες 

• να συζητάτε μαζί τους σχετικά με αυτήν την εμπειρία τους 
 

(γ) Επιβραβεύστε τις μικρές κατακτήσεις 
 

Η αξιολόγηση της μάθησης είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος για την πρόοδο της ομάδας 
και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος. Για τα νέα μέλη, τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης 
(τεστ, βαθμοί) μπορεί να αποδειχθούν σε σοβαρό εμπόδιο. Η απόδειξη όμως ότι «κάτι πάει 
καλά», είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την  ενίσχυση της εμπιστοσύνης. 
 
Η σωστή αξιολόγηση της μάθησης εξαρτάται από τους στόχους που θέτουμε και κατά πόσο 
αυτοί είναι εφικτοί. Στόχοι που είναι υπερβολικά φιλόδοξοι, θα υπονομεύσουν την 
εμπιστοσύνη, ενισχύοντας αρνητικές στάσεις. Από την άλλη, οι υπεραπλουστευμένοι 
στόχοι μπορεί να είναι συγκαταβατικοί.  
 
Μην ξεχνάτε να επιβραβεύετε και τα αποτελέσματα που δε σχετίζονται με το κυρίως θέμα 
της ομάδας. Η επιτυχία σε όλα τα επίπεδα πρέπει να αναγνωρίζεται, είτε αυτή αφορά την 
κατανόηση όσων διδάχθηκαν, την προσωπική ικανότητα του ατόμου να γίνει μέλος της 
ομάδας ή τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία μάθησης.  
 

Η σειρά σας τώρα 
 
Οι μέθοδοι για την αναγνώριση της επιτυχίας περιλαμβάνουν: 
 

• παρατήρηση με ανατροφοδότηση («καταλάβατε τι κάνατε;») 
• συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας («ζητήστε από τον X να σας δείξει πώς…») 
• ημερολόγια μάθησης που θα κρατούν οι εκπαιδευόμενοι για να καταγράφουν την 

προσωπική τους διαδρομή στη μάθηση 
• απτές αποδείξεις (τι προσέχουν οι ομάδες, πώς αξιοποιούν τις γνώσεις που 

αποκτούν στην καθημερινότητά τους, πώς τους επηρεάζει η μάθηση σε προσωπικό 
επίπεδο (π.χ. στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης). 

Προσθέστε τις δικές σας ιδέες για την άτυπη αξιολόγηση της μάθησης 
 

(δ) Δείξτε πώς οι μικρές κατακτήσεις συμβάλλουν σε ένα μεγαλύτερο σύνολο 
 

Δείξτε στους εκπαιδευομένους πώς κάθε μικρή επιτυχία συμβάλλει σε ένα μεγαλύτερο 
στόχο. Είναι σημαντικό να μη χάνεται ο στόχος αυτός δίνοντας υπερβολική βαρύτητα στους 
επιμέρους στόχους.   
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Χρησιμοποιήστε ως παράδειγμα το χτίσιμο ενός τοίχου. Ο τοίχος είναι ο τελικός στόχος. Τα 
τούβλα, οι αρμοί είναι οι επιμέρους στόχοι, και οι εκπαιδευόμενοι με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτή είναι αυτοί που πραγματοποιούν το στόχο. 
 

 
 

Η σειρά σας τώρα 
 
Τι σας κινητοποιεί να ξεκινήσετε κάτι καινούριο; Τι μαθήματα από τη δική σας εμπειρία θα 
χρησιμοποιούσατε για να κινητοποιήσετε άλλους; 
 

7.3 Κίνητρα για συνέχιση της προσπάθειας 
 
Ένας από τους στόχους του εκπαιδευτή-διευκολυντή πρέπει να είναι να εμφυσήσει στους 
εκπαιδευομένους την επιθυμία για μάθηση ως κάτι θετικό και χρήσιμο. Αυτό δε σημαίνει 
ότι θα δεσμευτούν να παρακολουθούν μαθήματα για το άμεσο μέλλον. Μία από τις 
καλύτερες ενδείξεις επιτυχίας για μία ομάδα μάθησης είναι ο βαθμός στον οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι αισθάνονται αρκετά άνετα να αποχωρήσουν για να εφαρμόσουν όσα 
έμαθαν ή να ψάξουν για άλλες εναλλακτικές. 
 
Η εφαρμογή της μάθησης 
 
Δείχνοντας στους συμμετέχοντες τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν σε 
άλλες διαδικασίες μάθησης τα όσα έμαθαν, ενισχύεται η ανεξαρτησία τους. 
 
Μελέτη περίπτωσης 
 
Η ομάδα ενός ευρωπαϊκού προγράμματος (VIVACE) αναζητά τρόπους κινητοποίησης 
ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, να συμμετάσχουν σε μαθήματα ξένων 
γλωσσών στη Σλοβενία. 
 
«Στη Σλοβενία, το πρόγραμμα VIVACE εργάστηκε με ενηλίκους που αντιμετώπιζαν διάφορα 
προβλήματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μάθησης σε κύκλο, μία προσέγγιση με κέντρο 
τον εκπαιδευόμενο. Ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευομένων έλαβε μέρος στους κύκλους 
μάθησης – αποφυλακισμένοι, άτομα με προβλήματα ακοής, τυφλοί και άτομα με 
προβλήματα όρασης, νέοι με μαθησιακά προβλήματα και θύματα πολέμου.  
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Ένας κύκλος μάθησης κινείται από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου, το οποίο 
στο βαθμό που μπορεί, συμμετέχει ενεργά και εργάζεται στον κύκλο. Κάθε κύκλος 
αποφασίζει τι θα μάθουν τα μέλη του, πώς και πότε. Κάθε κύκλος έχει από έναν μέντορα 
που υποστηρίζει την ομάδα. Για τους κύκλους ξένων γλωσσών δεν ήταν απαραίτητο να 
μιλούν την ξένη γλώσσα, αλλά εκπαιδεύτηκαν σε μεθόδους μάθησης σε κύκλο.  
  
Οι κύκλοι μάθησης χρησιμοποίησαν τη μαγειρική, τη λογοτεχνία, τα ταξίδια και τη μουσική 
ως αντικείμενα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Εκτός από το περιεχόμενο, οι 
εκπαιδευόμενοι επέλεγαν και τους δικούς τους στόχους. Η μάθηση σε κύκλο οδηγεί πάντα 
σε συγκεκριμένα αποτελέσματα: προϊόντα, εκδηλώσεις, εκθέσεις, εκδρομές, βραδιές 
λογοτεχνίας, έκδοση φυλλαδίων, θεατρικές  παραστάσεις… Συνεπώς η μάθηση στον κύκλο, 
όχι μόνο ενθαρρύνει τη συμμετοχή, αλλά συνεισφέρει στην ανάπτυξη της κοινότητας. Οι 
κύκλοι εκμάθησης ξένων γλωσσών στη Σλοβενία είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κουίζ, 
κόμικς, αφίσες και άρθρα για διάφορα έντυπα». http://codaproject.eu/  
 
Η μελέτη περίπτωσης του προγράμματος VIVACE δείχνει πώς μπορεί ο καθένας να 
κατευθύνει και να αναλάβει την ευθύνη για την εκπαίδευσή του. Το μοντέλο προϋποθέτει   
ότι τουλάχιστον κάποιοι από τους συμμετέχοντες θα είναι κινητοποιημένοι και θα 
γνωρίζουν αρκετά σχετικά με την εκπαίδευση. Ο άτυπος χαρακτήρα αυτών των ομάδων 
που αυτο-οργανώνονται, έχει δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
διάφορα προβλήματα να συμμετάσχουν και να μάθουν.  
 
Οι διαδικασίες κατά τις οποίες το άτομο αποκτά δεξιότητες και γνώσεις μπορεί να 
μεταφερθεί από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. Όσο μεγαλύτερο έλεγχο ασκεί το άτομο σε αυτές 
τις διαδικασίες, τόσο λιγότερο κινδυνεύει να βρεθεί εξαρτημένο από τρίτους.  
 
Ασκήσεις που ενθαρρύνουν την εφαρμογή δεξιοτήτων σε άλλους τομείς λειτουργούν και 
ως ενισχυτικές της εκπαίδευσης αλλά και ως επίδειξη τη εφαρμογής τους. Βοηθάει να 
δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαδρομή, παρά στο ίδιο το τελικό αποτέλεσμα.  
 
Μελέτη περίπτωσης 
 
Σε ένα μάθημα μαγειρικής για άνδρες, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να φτιάχνουν μία 
υγιεινή σούπα. Έχουν ήδη συζητήσει τι σημαίνει «υγιεινή». Έχουν συζητήσει για τα 
καλύτερα μέρη να αγοράσει κανείς υλικά. Ο συντονιστής της ομάδας έχει εξηγήσει πώς 
εκτελείται μία συνταγή και όλοι έχουν δοκιμάσει να ζυγίσουν, να μετρήσουν και να 
υπολογίσουν ποσότητες. Ο καθένας έχει βγει και έχει αγοράσει τα υλικά που χρειάζεται. 
Όλοι μαζί και με τη βοήθεια σου συντονιστή φτιάχνουν τη σούπα τους για το μεσημεριανό 
μετά τη συνάντησή τους. Ο συντονιστής προτείνει να δοκιμάσουν μία άλλη συνταγή της 
επιλογής τους πριν την επόμενη συνάντηση και να μιλήσουν στην ομάδα για τα 
αποτελέσματα. 

http://codaproject.eu/
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Η ελεγχόμενη διαδικασία του μαγειρέματος της σούπας έδειξε στους συμμετέχοντες  πώς 
να εκτελούν μία συνταγή. Από την πρώτη στιγμή, η συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας και 
η υποστήριξη από το συντονιστή, τους έδωσε την αυτοπεποίθηση να ξαναδοκιμάσουν 
μόνοι τους.   
Δε θα θέλουν όλοι να μαγειρέψουν αμέσως μόνοι τους. Κάποιοι μπορεί να χρειαστούν 
ακόμα δυο τρεις προσπάθειες στην ομάδα πριν αισθανθούν ότι μπορούν. Οι πρωτοπόροι 
που θα θελήσουν να προσπαθήσουν αμέσως, θα συνεισφέρουν στη γενικότερη κατανόηση 
της διαδικασίας και θα ενισχύσουν τη στάση στη ομάδα ότι όλοι μπορούν.   
 
Είναι προφανές ότι το να μαθαίνει κανείς να μαγειρεύει έχει άμεση επίδραση στην 
καθημερινή ζωή. Η πορεία ανάμεσα στο περιεχόμενο της μάθησης και της εφαρμογής του 
είναι σύντομη και πολύ εμφανής.  
 
Το μάθημα μαγειρικής καλλιεργεί την κατανόηση μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει την  
εκτέλεση οδηγιών με ακρίβεια και με μια συγκεκριμένη σειρά. Παράλληλα, 
πραγματοποιείται και μία ελαφριά επανάληψη μαθηματικών (με το ζύγισμα, το μέτρημα 
και την εκτίμηση των υλικών). Η μαγειρική λοιπόν προσφέρει πολλές δυνατότητες 
μεταφοράς δεξιοτήτων σε ένα μεγάλο αριθμό πρακτικών καταστάσεων (όπως για 
παράδειγμα την προετοιμασία του εδάφους για το φύτεμα λαχανικών, την ανάμιξη 
τσιμέντου, τη συναρμολόγηση επίπλων).  
 

Η σειρά σας τώρα 
 

• Αν παρακολουθείτε μαθήματα γιόγκα, ποια άλλα πράγματα μπορεί να μάθετε να 
κάνετε χάρη στη συμμετοχή σας στη διαδικασία μάθησης; 

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν ζήσει πολλά χρόνια και διαθέτουν μεγάλο απόθεμα 
στρατηγικών για την αντιμετώπιση προκλήσεων σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Μερικές 
φορές οι δεξιότητες έρχονται από μόνες τους, άλλες φορές ξεχνιούνται ή παραμένουν σε 
αχρηστία. Η εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία για επανάληψη σε ήδη υπάρχουσες δεξιότητες.  
 
Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα κινδυνεύουν 
περισσότερο να υποτιμήσουν τις ικανότητές τους. Αν τους δίνεται η ευκαιρία στο πλαίσιο 
της ομάδας να εφαρμόσουν αυτά που γνωρίζουν σε νέες περιστάσεις, θα βελτιωθεί και η 
εμπιστοσύνη που έχουν στις δυνατότητές τους.   
 

Σύνοψη Ενότητας 
 

Κρατήστε την κινητοποίηση ζωντανή ως κλειδί για την επιτυχία στη μάθηση.  

Η κινητοποίηση είναι συνυφασμένη όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
προγραμμάτων εκπαίδευσης. 
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Η μειονεκτικότητα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κινητοποίηση. Πρέπει να 
δίνεται προσοχή σε ενέργειες που αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία και ενισχύουν θετικές απόψεις για τα γηρατειά.  

Η επίδειξη των δυνατοτήτων των θετικών αλλαγών που μπορεί να φέρει η μάθηση στη ζωή 
των εκπαιδευομένων, μπορεί να είναι μία πολύ ισχυρή δύναμη κινητοποίησης.   

 

 

Ενότητα 8 - Αξιολόγηση 
«Ζήσε σα να ξέρεις ότι θα πεθάνεις αύριο. Μάθαινε σα να ξέρεις ότι θα ζήσεις για πάντα»  

(Mahatma Gandhi). 

 
Η μάθηση έχει αντίκτυπο στη ζωή. Τα οφέλη της μάθησης είτε είναι βραχυπρόθεσμα, είτε 
μακροπρόθεσμα, αποδεικνύονται καλύτερα μέσα από την επίδραση που έχουν στην 
καθημερινή ζωή. Μία αυτόνομη και ενεργή τρίτη ηλικία εξαρτάται από τη διατήρηση και 
την απόκτηση δεξιοτήτων για την υποστήριξη και κινητοποίηση της θέλησης και της 
αυτοπεποίθησης να παραμείνει το άτομο ενθουσιώδες. 
 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
 
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να: 
 
Επαναπροσδιορίσετε το «γιατί, πώς και πότε» της αξιολόγησης 
 
Εντοπίσετε τους δείκτες επιτυχίας και μέτρησης της μάθησης 
 
Αναπτύξετε έννοιες της «εξέλιξης» που ενδέχεται να εφαρμόζονται σε άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας που προσεγγίζονται δύσκολα. 
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8.1. Ορισμός της αξιολόγησης 

Η σειρά σας τώρα 

Ποια είναι η άποψή σας για τη διαδικασία αξιολόγησης; Πώς θα απαντούσατε στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν; 
Τι πρέπει να αξιολογείται και για ποιο λόγο;  

Τι θα κάνετε με τις πληροφορίες που συλλέγετε; Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν; 

Ποιος αξιολογεί (εσωτερική ή εξωτερική); 

Πώς γίνεται η αξιολόγηση (τυπική ή άτυπη); 

Κρίνοντας τι πάει καλά και τι όχι, τι έχει επιτευχθεί, εκτιμώντας την πρόοδο των 
εκπαιδευομένων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες για βελτίωση της πρακτικής, ο εκπαιδευτής 
μπορεί να εξασφαλίσει εν μέρει μια πετυχημένη μαθησιακή παρέμβαση. 

Υπάρχουν πολλά επίπεδα στη διαδικασία αξιολόγησης: 

• Αξιολόγηση μεμονωμένων συνεδριών ή μαθημάτων (μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται, περιεχόμενο, μαθησιακά αποτελέσματα) ως ανατροφοδότηση 
για μελλοντικό σχεδιασμό. 

• Αξιολόγηση της επίδοσης των ατόμων σε μία ομάδα για την εξακρίβωση του 
βαθμού επιτυχίας, των νέων εκπαιδευτικών αναγκών και της ανάγκης για επιπλέον 
υποστήριξη.  

• Διαχείριση και ανάλυση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης που 
πραγματοποιούνται σε μία ομάδα (αξιολόγηση συναδέλφων, αυτο-αξιολόγηση) για 
να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματά τους θα τροφοδοτήσουν μελλοντικές 
παρεμβάσεις. 

• Αυτο-αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευομένους της απόδοσής 
τους. 

• Αξιολόγηση συναδέλφων. 
• Εξωτερική αξιολόγηση. 
• Τυπική και άτυπη αξιολόγηση.  

Τα πιο σημαντικά δεδομένα για την αξιολόγηση είναι ότι: 

• είναι μία σταθερή και συνεχής λειτουργία της διαδικασίας της μάθησης, δεν είναι 
κάτι που απλά εφαρμόζεται στο τέλος της.  
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• είναι μια διαδικασία συνεργασίας που αφορά την αντικειμενική εξέταση όλων των 
απόψεων. 

• είναι μία θετική διαδικασία με στόχο την πρόοδο, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής 
σε απόψεις και συμβουλές. 

• είναι μια δυναμική διαδικασία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης απαιτούν δράση. 
• η κατανόηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι μία πολύτιμη δεξιότητα ζωής  

για το άτομο. 
 

8.2. Άτυπη αξιολόγηση 

Κάποιοι οργανισμοί μπορεί να είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν διαδικασίες 
αξιολόγησης βάσει ενός εσωτερικού κανονισμού διασφάλισης ποιότητας. Οι τυπικές 
αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται προσεκτικά, παράλληλα όμως οι εκπαιδευτές να 
γνωρίζουν πως ό,τι επιβάλλεται, μπορεί να μην είναι αυτό που θέλει και χρειάζεται η 
ομάδα. Η αξιολόγηση είναι μέρος του ρόλου του εκπαιδευτή, όπως απαραίτητη είναι και  η 
ενίσχυση των τυπικών προϋποθέσεων με τις διαδικασίες που παράγουν έγκαιρες και 
χρήσιμες πληροφορίες.  

Η σειρά σας τώρα  

Σκεφτείτε τη διαδικασία αξιολόγησης που έχετε χρησιμοποιήσει ή στην οποία λάβατε 
μέρος.  
Σημειώστε τα μέσα που χρησιμοποιήσατε (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κλπ.) 
 
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης; 
 
Βαθμολογήστε τις τεχνικές αξιολόγησης που σημειώσατε. Ποια ήταν η πιο αποτελεσματική; 
Ποια ήταν η λιγότερο αποτελεσματική και γιατί; 

Η αξιολόγηση προϋποθέτει κριτική σκέψη. Πρέπει να αναλύονται τα ευρήματα και να 
αναζητούνται λύσεις. Η αξιολόγηση είναι μία δεξιότητα ζωής την οποία οι συμμετέχοντες θα 
διαθέτουν σε κάποιο βαθμό καθώς εισέρχονται στην ομάδα. Η έμφαση στα θετικά της 
αξιολόγησης, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά πολύτιμων προσόντων σε άλλους 
τομείς της ζωής. Η μειονεκτικότητα ενδέχεται να μειώσει την ικανότητα του ατόμου για 
ανάλυση και σχεδιασμό δράσης. Η (επανα)απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων είναι ένα 
σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας μάθησης.  
 
Οι βασικοί πρωταγωνιστές της άτυπης αξιολόγησης είναι οι συμμετέχοντες και ο εκπαιδευτής 
σε μία δημοκρατική συνεργασία. Ο εκπαιδευτής δεν επιβάλλει την αξιολόγηση, αλλά λαμβάνει 
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μέρος σε αυτήν. Η αξιολόγηση γίνεται κατ’ αρχήν σε ατομικό επίπεδο και στη συνέχεια σε 
ζευγάρια, σε μικρές ομάδες και τέλος στην ολομέλεια.  
 
Ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της σκέψης σχετικά με την αξιολόγηση είναι ο χάρτης 
ιδεών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ατομική ή ομαδική άσκηση, για την ενθάρρυνση του 
διαλόγου και τη διατύπωση συμπερασμάτων. 
 

Η σειρά σας τώρα  
 

Οι χάρτες ιδεών αρχίζουν με μία κεντρική έννοια, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ο 
υπόλοιπος χάρτης. Αρχίστε γράφοντας μια λέξη ή φράση ή σχηματίζοντας μία εικόνα που 
εκφράζει αυτή την αρχική έννοια. 
Από αυτή την έννοια, φτιάξτε κεντρικά κλαδιά (όσα είναι απαραίτητα), όπου κάθε κλαδί 
αντιπροσωπεύει μία λέξη που σχετίζεται με την κεντρική έννοια.  
Στη συνέχεια, φτιάξτε μικρότερα κλαδιά για τα υποθέματα που βγαίνουν από τα κεντρικά 
κλαδιά για περαιτέρω επέκταση της ιδέας. Τα μικρά κλαδιά θα περιέχουν επίσης λέξεις ή 
φράσεις που εξηγούν το θέμα από το οποίο βγαίνει το κλαδί. Αυτό συνεισφέρει στην 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του χάρτη ιδεών.  
 
Δοκιμάστε το κι εσείς! Η κεντρική σας έννοια είναι «Ο σκοπός της αξιολόγησης της μάθησης 
για μεγαλύτερες ηλικίες». Τι θα προσθέτατε στο χάρτη; 
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Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του προγράμματος LARA σελ. 20 
(http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html) όπου θα 
βρείτε τη μέθοδο 5+ που είναι άλλη μία μέθοδος για την ενίσχυση τη σκέψης.  
 
Πώς θα μπορούσατε να προσαρμόσετε το προτεινόμενο μοντέλο για να πυροδοτήσετε 
σκέψεις σχετικά με τα αποτελέσματα της μάθησης; 
 

 

8.3. Αποτελέσματα αξιολόγησης 
 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης θα δώσουν μία νέα οπτική της μάθησης που συντελέστηκε, 
όσον αφορά το περιεχόμενο, τον τρόπο, τι ήταν πιο ευχάριστο, τι ήταν πιο αποτελεσματικό.  
 
 (http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html). 
 
Το να (ξανα)μαθαίνει κανείς μια δεξιότητα μπορεί να αντισταθμίσει το κενό της έλλειψης 
μιας άλλης. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Learning Literacy» του 
προγράμματος LARA είναι το κλειδί για την αυτονομία και την ανεξαρτησία του ατόμου. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας είναι εμφανή ακόμα και στα πιο παραδοσιακά 
εκπαιδευτικά πλαίσια και αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τη μάθηση στο μέλλον.  

 
Η σειρά σας τώρα  

 
Δείτε τη μελέτη περίπτωσης από το SeniorenUni στο Basel της Ελβετίας, στη σελ. 13 του 
εγχειριδίου του προγράμματος LARA (http://www.laraproject.net/outcomes/lara-
training/lara-training-package.html). 
 
Η μελέτη περίπτωσης δείχνει έναν από τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
μοντέλο του προγράμματος LARA από φορείς εκπαίδευσης και εκπαιδευτές για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.  
 
Σκεφτείτε την ευκαιρία για εκπαίδευση που έχετε προσφέρει εσείς, έχετε συμμετάσχει ή 
έχετε απλώς ακουστά. Αξιολογήστε πώς και σε πιο βαθμό (δίνοντας παραδείγματα) 
καλλιεργήθηκαν παρόμοιες δεξιότητες με αυτές που αναφέρει το πρόγραμμα.  

8.4. Σχεδιασμός επόμενων δράσεων 
 

Στο τέλος της διαδρομής, υπάρχει πάντα η ελπίδα για τους εκπαιδευομένους που 
συμμετείχαν σε μία ομάδα για πρώτη φορά, και μάλιστα ξεπερνώντας αρκετά εμπόδια 
στην πορεία, ότι θα έχουν «κολλήσει το μικρόβιο». Ότι θα θέλουν να συνεχίσουν την 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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περιπλάνησή τους στη χώρα της μάθησης και την ανοδική πορεία που πήρε η ζωή τους 
χάρη σε αυτήν.  
 
Μέρος του σχεδιασμού δράσης για το μέλλον περιλαμβάνει πληροφορίες και απλές 
συμβουλές για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος, πώς να μάθει για 
αυτό και πώς να βρει πρόσβαση. Χρησιμοποιήστε την εμπειρία της ομάδας για να 
συζητήσουν τα μέλη μεταξύ τους τι θα μπορούσε να τους ενδιαφέρει. Τονίστε τους ότι η 
εξέλιξη στη μάθηση δεν είναι πάντα γραμμική, αλλά μπορεί να είναι από ένα «θέμα» σε 
ένα άλλο ή από τη μάθηση στην πράξη. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνουν πως το να 
μπορούν να μαθαίνουν ανοίγει νέους ορίζοντες πέρα από τη συμμετοχή σε μια ομάδα. Το 
να είναι κανείς μέλος μια ομάδας είναι μόνο ένα από αποτελέσματα του να μαθαίνουν πώς 
να μαθαίνουν.  
 

Η σειρά σας τώρα 
 
Το αντικείμενο του προγράμματος MATURE είναι η μάθηση στις μεγαλύτερες ηλικίες.  

 

 Μπορούν να μεταφερθούν οι αρχές και οι πρακτικές που αναφέρθηκαν σε άλλες ηλικιακές 
ομάδες;  

 Ποιες άλλες πρακτικές από διαφορετικούς τομείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αύξηση της συμμετοχής ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
μειονεκτικότητας; 

 Τι μάθατε από το πρόγραμμα MATURE; 

Πώς θα αλλάξει την πρακτική σας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;  

 
Σύνοψη ενότητας 

 
Η αξιολόγηση είναι προϋπόθεση της εκπαίδευσης και της μάθησης και παράλληλα μία 
πολύτιμη δεξιότητα ζωής.  

Ο στοχασμός, η ανάλυση και ο σχεδιασμός δράσεων είναι πολύτιμες δεξιότητες για την 
αντιμετώπιση της μειονεκτικότητας.  

Η πρακτική αξιολόγησης μπορεί να υπερβαίνει τις απαιτήσεις του οργανισμού.   

Η αξιολόγηση όλων των αποτελεσμάτων μάθησης, οριζοντίων και καθέτων δεξιοτήτων, 
παρουσιάζει μία πολύπλευρη εικόνα της επιτυχίας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη 
δυνατότητα για συνεχιζόμενη συμμετοχή. 

Η αξιολόγηση δεν είναι αγγαρεία, είναι ανάγκη. 
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Η ομάδα του MATURE  
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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




