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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

Η διαµόρφωση της δηµογραφικής γήρανσης είναι µια σηµαντική αποστολή της Ευρώπης. Η 
µάθηση και η µόρφωση είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις ώστε στην εποχή των γρήγορων 
ρυθµών ζώης τα άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών να κατανοήσουν τις αλλαγές και να µπορέσουν 
να ζήσουν ανεξάρτητα. Μια πρόκληση είναι γι’αυτό το λόγο η ∆ια Βίου Μάθηση στο µέλλον. 
Εδώ στεκόµαστε στην αρχή µιας εξέλιξης, διότι τα άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών είναι µε δύο 
τρόπους αποκλεισµένα από τη µάθηση: Πρώτον, το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 
ετών που συµµετέχει σε µορφωτικά προγράµµατα είναι γενικά µικρότερο από αυτό των 
νεότερων ατόµων. ∆εύτερον, τα άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών µε µικρό εισόδηµα και χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο βρίσκουν δύσκολα πρόσβαση σε µαθητικές και εκπαιδευτικές 
διαδικασίες. Συνήθως συµµετέχουν άτοµα της µεσαίας οικονοµικής τάξης. Έτσι, 
αναπαράγονται ακόµα και µέσω της µάθησης κοινωνικές ανισότητες. Υπάρχει λοιπόν ο 
κίνδυνος η µάθηση για µεγαλύτερες ηλικίες να συµβάλλει σε µια ακόµα µεγαλύτερη πόλωση 
του βιοτικού επιπέδου σε µεγαλύτερες ηλικίες. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «SEELERNETZ» 
(Άτοµα άνω των 55 µαθαίνουν σε δίκτυα) θέτει τον προβληµατισµό, πώς µπορούµε τα 
άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών που είναι αποµακρυσµένα από τη µάθηση να τα 
κερδίσουµε για τη ∆ια Βίου Μάθηση;  
Το SEELERNETZ, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηµατοδοτεί µε το Πρόγραµµα της ∆ια 
Βίου Μάθησης ξεκίνησε την 1.10.2008 και ολοκληρώθηκε στις 30.9.2010. Με αυτό το 
φυλλάδιο οδηγιών αναφέρουµε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα. Λεπτοµερείς πληροφορίες 
µπορείτε να διαβάσετε στο επιστηµονικό εγχειρίδιο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
www.seelernetz.eu.  Βασικό κοµµάτι του ευρωπαϊκού µοντέλου SEELERNETZ και αυτού του 
φυλλαδίου οδηγιών είναι ένα Μοντέλο σε πέντε φάσεις, το οποίο προσφέρει εισηγήσεις και 
οδηγίες για την πρακτική εφαρµογή του.   
Το Μοντέλο σε πέντε φάσεις είναι µια σύµπηξη των µεθόδων και των χαρακτηριστικών, τα 
οποία συναντάµε στην προσέγγυση της πραγµατικότητας. Είναι ένα µοντέλο, το οποίο θα 
πρέπει να το δούµε κατά την έννοια του Max Weber περισσότερο ως «ιδανικό τύπο». 
Παρόλ΄αυτά το µοντέλο µε τα πέντε στάδια µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Είναι δυνατόν να 
µην ακολουθηθεί η σειρά µε την οποία παρουσιάζεται εδώ, αλλά να προσαρµοστεί ανάλογα 
µε την κάθε περίπτωση πηγαίνοντας µια φάση µπροστά ή πίσω, ελέγχοντας τα 
αποτελέσµατα και το σχεδιασµό των µεθόδων, συγκεκριµενοποιώντας τα και κρίνοντάς τα. 
Έτσι το Μοντέλο παρουσιάζεται αποτελεσµατικό, ευέλικτο και χωρισµένο σε φάσεις. 
Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται σε φορείς σχετικούς µε άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών, σε 
υπεύθυνους Προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης, εκπαίδευσης κοινωνικών λειτουργών και 
επιστηµόνων, σε συλλόγους συνταξιούχων και άλλους πολλαπλασιαστές. Συντάχθηκε µια 
σειρά εργαλείων, η οποία είναι ελεύθερη προς χρήση στην ιστοσελίδα www.seelernetz.eu. 
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΦΑΣΕΙΣ 
  

Φάση 1: Καθορισµός του χώρου διεξαγωγής του προγράµµατος  
Η σωστή προετοιµασία είναι πολύ σηµαντική για την επιτυχία του προγράµµατος. Με βάση 
αυτό, ο χώρος διεξαγωγής του είναι µείζωνος σηµασίας. Τέτοιοι χώροι µπορεί να είναι π.χ. 
ευρύτερες γειτονιές ή και δήµοι.    
 
Στον καθορισµό του χώρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποιοτικές και ποσοτικές 
ερευνητικές µέθοδοι ή ακόµα και συνδυασµός τους, παράλληλα µε τη βιβλιογραφική έρευνα 
και άλλες πηγές πληροφοριών, όπως τοπικές δηµοσιεύσεις, τοπικοί φορείς κλπ.  Στη 
συνέχεια θα πρέπει να αναλυθούν οι δηµογραφικές έρευνες της περιοχής, να γίνουν 
συνοµιλίες µε ανθρώπους της περιοχής σε θέσεις «κλειδιά» µέσω συνεντεύξεων, 
συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, Workshops, κλπ (βλ. Εργαλείο Expert-Interviews). 
 
Οι συνεντέυξεις µε τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να αναλυθούν και να δηµιουργηθούν 
κριτήρια τα οποία θα βοηθούσαν στον καθορισµό του χώρου διεξαγωγής του 
προγράµµατος. Τέτοια κριτήρια είναι µεταξύ άλλων: Χαρακτηριστικά της περιοχής, 
Πρόσβαση στην οµάδα στόχο, συχνότητα και είδος κοινωνικών προβληµάτων, ύπαρξη 
περαιτέρω πιθανών φορέων για συνεργασία. 
 
Τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων και η ανάλυσή τους θα πρέπει να συζητηθούν µεταξύ των 
φορέων που εµπλέκονται στο πρόγραµµα (βλ. Ενότητα «∆οµές, Υποδοµές»). Η απόφαση για το 
χώρο διεξαγωγής θα πρέπει να ληφθεί από κοινού. Αυτή η συµµετοχική διαδικασία δεν ωφελεί όχι 
µόνο την εισροή γνώσεων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, αλλά εξασφαλίζει κατά ένα 
µεγάλο βαθµό την αποδοχή για τις περαιτέρω δράσεις.   

���� ΠΡΟΣΟΧΗ:  

• Σηµαντικό είναι τα µεγαλύτερα άτοµα (συνταξιούχοι κλπ) να συµµετέχουν οι ίδιοι στη 
λήψη αποφάσεων µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες. ∆εν είναι αρκετή και δε 
συνηστάται η συµµετοχή οργανώσεων και φορέων σχετικών µε τα άτοµα µεγαλύτερων 
ηλικιών οι οποίοι θα αποφασίζουν σαν εκπρόσωποί τους.  

• Οι «Άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά» που θα δώσουν συνέντευξη έχουν πάντα στο νού 
τους τα συµφέροντα των φορέων τους. Αυτό µπορεί να φέρει συγκρούσεις. Συνηστάται 
να εκφράζονται οι διαφορετικές απόψεις µε τα επιχειρήµατά τους σε µορφή 
συντονισµένου διαλόγου και συζήτησης ώστε να βρεθεί µια κοινά αποδεκτή λύση και 
όχι µέσω ψηφοφορίας. Μερικές φορές η λήψη µιας απόφασης χρειάζεται χρόνο. Εδώ 
είναι σηµαντικός ένας επαγγελµατίας συντονιστής.  
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Φάση 2: Προβλήµατα κατά τη διεξαγωγή και ανάγκες της οµάδας 
στόχου 

Βασική αρχή της ∆ια Βίου Μάθησης είναι η ταύτισή της µε τις ανάγκες και τα προβλήµατα της 
οµάδας στόχου. Αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να «µεταφραστούν» σε τοµείς µάθησης µε σκοπό 
την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των συµµετεχόντων. Μέσα από αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθούν 
κοινωνικά δίκτυα, µέσα στα οποία τα µεγαλύτερα άτοµα µαθαίνουν κατά κύριο λόγο άτυπα. Για 
να διαπιστωθούν οι ανάγκες και συγχρόνως οι τοµείς µάθησης της οµάδας στόχου συνηστάται η  
διεξαγωγή µιας έρευνας (είτε σε µορφή ερωτηµατολογίου, είτε σε µορφή προσωπικών 
συνεντεύξεων) (βλ. Εργαλείο Ερωτηµατολόγιο). Προσοχή στο δείγµα των ερωτηθέντων ώστε να 
ερωτηθεί πραγµατικά η οµάδα στόχος. Σηµαντικοί παράγοντες είναι: το εισόδηµα, το είδος  
εργασίας, η µόρφωση, και η συµµετοχή σε διαδικασίες µάθησης/κατάρτισης/εκπαίδευσης. Οι 
τοµείς διαβίωσης για τα ερωτηµατολόγια είναι π.χ. η κατοικία και η υποδοµές της περιοχής, τα 
κονωνικά δίκτυα, η εικόνα ως πρός τα µεγαλύτερα άτοµα, η εθελοντικές ασχολίες και η ποιότητα 
ζωής.  Ένα σηµαντικό αποτέλεσµα της έρευνας στο πρόγραµµα SEELERNETZ είναι ότι σε όλες 
τις χώρες η ικανοποίηση µε το χώρο διαβίωσης ορίζεται από το αίσθηµα της ασφάλειας και την 
αλληλοβοήθεια στη γειτονιά.  

 
Στο επόµενο βήµα τα κεντρικά αποτελέσµατα της έρευνας θα πρέπει να παρουσιαστούν και να 
συζητηθούν µε την οµάδα στόχο σε µια εναρκτήρια εκδήλωση  (Kick-off meeting). Η παρουσία 
σηµαντικών δηµοσίων προσώπων της περιοχής  π.χ. δήµαρχος, επιστήµονες κλπ. βοηθά 
ιδιαίτερα στο να υπογραµµίσουν τη σηµασία του προγράµµατος. Η παρουσίαση και οι συζήτηση 
θα πρέπει να απευθύνονται µε τις κατάλληλες διδακτικές µεθόδους στην οµάδα στόχο. Σ’ αυτές 
ανήκει π.χ. η κατάλληλη ονοµασία της εκδήλωσης. Η πρόσκληση σε µια «εναρκτήρια εκδήλωση 
ενός προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης» δηµιουργεί περισσότερο φόβο παρά κινητοποιεί την 
οµάδα στόχο. Είναι καλύτερο π.χ. να βρεθεί µια ονοµασία που να αναδεικνύει την περιοχή όπως 
στην Αυστρία ονοµάστηκε «Η συνάντηση του Γκρέτσελ» ή να αναδεικνύει το σκοπό όπως έγινε 
στην Ελλάδα «Αποφασίζουµε για το µέλλον µας. Εγώ µε άλλους, εγώ για άλλους, εγώ για µένα!»  
Ο σκοπός αυτής της πρώτης συνάντησης είναι να δηµιουργηθεί ένας κοινός τρόπος σκέψης, που 
µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών που συµµετέχουν να 
αποφασίσουν  οι ίδιοι για το ποιά είναι τα θέµατα που θα ήθελαν να ασχοληθούν προκειµένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία π.χ. τα θέµατα αυτά ήταν: Νέες 
τεχνολογίες, Θέµατα υγείας, Κίνηση/ Πεζοπορίες, ενώ στη Γερµανία και την Αυστρία τα θέµατα 
σχετίζονταν περισσότερο µε την περιοχή π.χ. το αίσθηµα της ασφάλειας, η πρόσβαση στις 
υποδοµές της περιοχής κλπ. Έτσι στις επόµενες συναντήσεις οι συµµετέχοντες ασχολήθηκαν µε 
την αυτοοργάνωση και τη λειτουργία αυτών των οµάδων. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των 
κοινωνικών δικτύων (οµάδων) ήταν τα κοινά ενδιαφέροντα. Στην εναρκτήρια συνάντηση 
λαµβάνουν χώρα διαδικασίες µη τυπικής µάθησης, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την αναγνώριση 
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των δυνατών και αδύνατων σηµείων της περιοχής, την ιστορία της περιοχής, τη δηµογραφική 
κατάσταση τη περιοχής κλπ. Σηµαντικό είναι εδώ ότι η γνώση συνδέεται άµεσα µε τη ζωή και τις 
ανάγκες των µεγαλύτερων ατόµων που συµµετέχουν.  
 

���� ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Η «τέχνη» στη διεξαγωγή της εναρκτήριας εκδήλωσης βασίζεται στη γηραγωγική διδακτική 
µέθοδο (βλ. παράγραφο «Ειδικές συνθήκες µάθησης για µεγαλύτερα άτοµα»), η οποία 
δηµιουργεί από τη µία τη σύνδεση µεταξύ των αποτελεσµάτων της έρευνας και των θεµάτων 
ενδιαφέροντος, και συγχρόνως από την άλλη διασφαλίζει τη µεγαλύτερη συµµετοχή των 
παρευρισκόµενων. Απαραίτητος είναι λοιπόν ένας συντονισµός εµπνευσµένος από τη 
γηραγωγική, αλλιώς κινδυνεύει να µην βρίσκει φωνή ο κάθε παρευρισκόµενος! 

 

Φάση 3: ∆υνατότητα δηµιουργίας κοινωνικών δικτύων µάθησης  

Συχρόνως µε την εναρκτήρια εκδήλωση θα πρέπει να αρχίσει και η διαδικασία µάθησης σε 
κοινωνικά δίκτυα στα επιλεγµένα θέµατα ενδιαφέροντος. Γι’ αυτό το λόγο συνηστάται οι 
οµάδες να συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα π.χ. κάθε 4 εβδοµάδες, ή και πιο 
συχνά αν η οµάδα το επιθυµεί. Αυτές οι συναντήσεις δεν έχουν µόνο χαρακτήρα προσφοράς 
προς την οµάδα, αλλά δηµιουργούν µια κοινωνική πλατφόρµα στην οποία τα άτοµα 
µεγαλύτερων ηλικιών µαθαίνουν να έχουν πιο ενεργό ρόλο π.χ. στην αλλαγή του χώρου 
διαβίωσής τους (Γερµανία, Αυστρία) ή στην αυτο-οργάνωση οµάδας ενδιαφερόντων 
(Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία) µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.  

 

Στην Αυστρία οι συναντήσεις του κοινωνικού δικτύου µάθησης γίνονταν µε τον τίτλο 
«Περίπατος στο Γκρέτσελ». Οι συµµετέχοντες επισκέπτονταν κάθε φορά διαφορετικά σηµεία 
στην περιοχή τους, όπως το µουσείο της περιοχής ώστε να δούν τις αλλαγές της περιοχής 
τους µέσα στην ιστορία και που υπάρχουν µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα, έναν 
καινούργιο οίκο ευγηρίας ώστε να συζητήσουν για το θέµα της φροντίδας κλπ. Σε αυτή την 
προσέγγυση συνηστάται η βιογραφική µάθηση.  
 
Οργανωµένοι περίπατοι στη γειτονιά ως ανίχνευση του χώρου διαβίωσης ήταν στο 
προσκήνιο στη Γερµανία. Έγιναν µε βάση τα θέµατα του αισθήµατος της ασφάλειας, του 
περιβάλλοντος, της κοινής οργάνωσης του ελεύθερου χρόνου στη γειτονιά. Οι συµµετέχοντες 
είχαν τη δυνατότητα µέσω της χρησιµοποίησης πινέζων σε ένα χάρτη της περιοχής τους (βλ. 
Εργαλείο Needle Method) να καρφιτσώσουν συγκεκριµένα σηµεία της περιοχής τους µε 
βάση τα προαναφερθέντα θέµατα. Στην επόµενη συνάντηση βρισκόντουσαν σε αυτά τα 
σηµεία και κατέγραφαν µέσω φωτογραφιών, πρακτικών, κλπ την κατάστασή τους. Σε 
επόµενες συναντήσεις συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης των προβληµατικών σηµείων της 
γειτονιάς, όπως η επαναφορά της λαϊκής αγοράς, η βελτίωση επικίνδυνων σηµείων στα 



 Seniorlnnen in Europ  lernen in Netzwerkenа  

   

 7 

πεζοδρόµια π.χ. ταµπέλες καταστηµάτων, λακούβες κλπ που εµπόδιζαν τη διέλευση των 
πεζών και των ανθρώπων σε καροτσάκι.  
 
Στη Ρουµανία ο διαγενεακός διάλογος έπαιξε ένα σηµαντικό ρόλο. Εκθέµατα φτιαγµένα από 
µεγαλύτερα άτοµα παρουσιάστηκαν σε µια έκθεση στην παιδική βιβλιοθήκη. Ή 20 φοιτητές 
συζήτησαν µε τα µεγαλύτερα άτοµα για το πρόγραµµα «SEELERNETZ». Σε αυτή τη 
συνάντηση µια κυρία της οµάδας παρουσίασε ένα οικολογικό πρόγραµµα, το οποίο 
αναφερόταν στην επαναχρησιµοποίηση παλιών χαρτιών. Στη συνέχει έγιναν περίπατοι στην 
πόλη Τιµισοάρα ώστε να βρεθούν τόποι κοινής χαλάρωσης για όλες τις γενιές. Αυτές οι 
συναντήσεις σταθεροποίησαν τα κοινωνικά δίκτυα και τόνωσαν την ταυτοποίηση του 
γκρουπ µε το πρόγραµµα.   
 
Μια επιπλέον προσέγγυση για τη δηµιουργία κοινωνικών δικτύων είναι η αναγνώριση της 
δυναµικής του κοινωνικού δικτύου. Πάνω σε αυτό χρησιµοποιήθηκαν στην Ελλάδα Λίστες 
Οργάνωσης (βλ. Εργαλείο Check-List) για την αυτο-οργάνωση των δικτύων µάθησης. Οι 
λίστες οργάνωσης µοιράστηκαν στους συµµετέχοντες µε σκοπό οι ίδιοι να θέσουν τους 
σκοπούς της οµάδας, να αναγνωρίσουν τους πόρους που ήταν διαθέσιµοι για τη λειτουργία 
της καθώς και τις εργασίες και τις ευθύνες που θα έπρεπε να διευθετηθούν ώστε να 
λειτουργήσει η οµάδα. Έτσι αυτοοργανώθηκαν οµάδες εκµάθησης Η/Υ, Πρώτων Βοηθειών, 
οµιλίες µε θέµατα υγείας και οµάδα περιπάτων/πεζοποριών.  
 
Τα κοινωνικά δίκτυα µάθησης στη Βουλγαρία διαµορφώθηκαν µε βασικό άξονα την υγεία 
και την κίνηση. Ένας από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα καθοδήγησε την οµάδα της 
Ευρυθµίας, οργανώθηκαν οµιλίες, στις οποίες δόθηκαν βασικές πληροφορίες για τη 
διατροφή, την οµοιοπαθητική, την πρόληψη ογκολογικών ασθενειών και συγχρόνως δινόταν 
χώρος και χρόνος για την κοινωνικοποίηση και την ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων. Αυτό 
τόνωσε την δηµιουργία κοινωνικών δικτύων.   
 
Σε όλες τις χώρες ζητήθηκε η αξιολόγηση της διαδικασίας από τους συµετέχοντες, ώστε να 
γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο πρόγραµµα «SEELERNETZ». Για την αυτο-αξιολόγηση 
των συµµετεχόντων χρησιµοποιήθηκε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο (βλ. Εργαλείο 
Ερωτηµατολόγιο Αυτο-αξιολόγησης στην ιστοσελίδα).  

���� ΠΡΟΣΟΧΗ  

Η δηµιουργία και σταθεροποίηση του κοινωνικού δικτύου µάθησης είναι µια ισορροπία σε 
τεντωµένο σχοινί µεταξύ της παγίωσης της οµάδας και συγχρόνως της διατήρησης της 
εισροής νέων µελών. Εδώ είναι σηµαντικός ο ρόλος του συντονιστή, ώστε να διαχειριστεί 
και να συντονίσει έξυπνα αυτή τη διαδικασία, ώστε να µην δηµιουργηθούν κλειστές οµάδες. 
Το µήνυµα είναι: Νέα µέλη είναι καλοδεχούµενα!  
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Φάση 4: Υλοποίηση 

Στα κοινωνικά δίκτυα µάθησης τα άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών αποκτούν κοινωνικές 
δεξιότητες και ειδικές γνώσεις για προβλήµατα του χώρου διαβίωσής τους και της 
κατάστασης της ζωής τους. Σε όλες τις χώρες αναδείχθηκε πως και ο χώρος διαβίωσης 
αποτελεί ποιοτικό πόρο για τα άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών, αλλά και το αντίθετο, τα άτοµα 
µεγαλύτερων ηλικιών αποτελούν ποιοτικό πόρο για το χώρο διαβίωσής τους. Για την 
µεγαλύτερη αυτονοµία και αυτοδιάθεση των µεγαλύτερων ατόµων οι συµµετέχοντες στα 
κοινωνικά δίκτυα µάθησης αναπτύσσουν µε τη στρατηγική της προσωπικής χειραφέτησης 
και ενδυνάµωσης µια στάση ζωής µε περισσότερη αυτοπεποίθηση, ώστε να επιρρεάσουν το 
περιβάλλον στο οποίο ζούν και να επιδιώκουν τα ενδιαφέροντά τους. 

Αυτή η συµµετοχική διαδικασία κρύβει εν δυνάµει συγκρούσεις. Από τη µία δεν είναι 
αυτονόητο, ότι οι δηµόσιοι ηγέτες έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται πραγµατικά για την 
ανάπτυξη πόλεων φιλικών προς τα µεγαλύτερα άτοµα. Από την άλλη, το άνοιγµα προς 
συµµετοχικές διαδικασίες στην πόλη, δίνει τη δυνατότητα στα µεγαλύτερα άτοµα να 
διαµαρτυρηθούν για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην πόλη, όπως π.χ. 
διαβάσεις/φανάρια πεζών, καλύτερο φωτισµό κλπ. Αλλά αυτές οι συγκρούσεις µπορούν να 
αντιστραφούν προς όφελος όλων των γενεών, και να λειτουργήσουν παραγωγικά µε νέα 
µέτρα για τη βελτίωση της γειτονιάς, της περιοχής κλπ. Η επιτυχία τέτοιων προγραµµάτων 
εξαρτάται από την πραγµατοποίηση των στόχων, δηλ. τη βιογραφική µάθηση π.χ. ότι κάτι 
άλλαξε στο χώρο διαβίωσης, ότι ελέγχεται το όριο ταχύτητας των αυτοκινήτων κλπ. καθώς 
και τη στήριξη των οµάδων µέσω των υποδοµών της πόλης π.χ. διάθεση χώρων και 
εξοπλισµού κλπ. Τα µεγαλύτερα άτοµα πρέπει σύντοµα να δουν τη βελτίωση στην ποιότητα 
ζωής τους στην πόλη.  

Επιπλέον είναι σηµαντικό για την υλοποίηση των κοινωνικών δικτύων µάθησης η 
σταθεροποίηση της δικτύωσής τους µε επίσηµους και θεσµικούς φορείς, π.χ. ∆ήµος, 
σχολεία, επαγγελµατίες, κλπ. Η σύνδεση διαφορετικών κοινωνικών και άλλων φορέων 
δηµιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και πληροφόρησης π.χ. χρησιµοποίηση χώρων από το 
κοινωνικό δίκτυο µάθησης (από το δήµο ή το σχολείο), προσφορά τεχνογνωσίας και 
γνώσεων (από επαγγελµατίες) κλπ. Αυτή η δικτύωση µε άλλους φορείς δίνει τη δυνατότητα 
για ελιγµούς για τους συµµετέχοντες στις δράσεις του κοινωνικού δικτύου µάθησης.   

 

���� ΠΡΟΣΟΧΗ  

• Όσο σηµαντική είναι η δικτύωση µε άλλους φορείς τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος τα 
ενδιαφέροντα των φορέων να ορίζουν τις διαδικασίες του κονωνικού δικτύου µάθησης 
και όχι πια οι ίδιοι οι συµµετέχοντες και οι ανάγκες τους.      
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���� ΠΡΟΣΟΧΗ  

• Kατά τη διαδικασία του σχηµατισµού του κοινωνικού δικτύου µάθησης µπορεί να 
δηµιουργηθούν υπερβολικές προσδοκίες, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν στην 
απογοήτευση.   

 
 

Φάση 5: Βιωσιµότητα   

Η βιωσιµότητα των διαδικασιών εξαρτώνται από τις παρακάτω συνθήκες:  
1. Κατά πόσο τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες, όπως επίσης και τα θέµατα του κοινωνικού 

δικτύου µάθησης είναι συνδεδεµένα µε την κατάσταση και τη ζωή των µεγαλύτερων 
ατόµων. Αν ο κάθε συµµετέχων σχετίζεται µε το «τρίτο πρόσωπο», για του οποίου τις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα ασχολείται η οµάδα, τότε η βιωσιµότητα και η αντοχή του 
κοινωνικού δικτύου µάθησης έχει καλές προοπτικές βιωσιµότητας.  

2. Τα κοινωνικά δίκτυα µάθησης χρειάζονται σταθερά θεσµικά πλαίσια, π.χ. αξιόπιστες 
συνεργασίες και δικτυώσεις. Οι συνεργαζόµενοι φορείς πρέπει να πείθονται ξανά και 
ξανά, ότι το πρόγραµµα έχει και για αυτούς θετικές εξελίξεις όπως π.χ. νέα τεχνογνωσία 
για την συµµετοχή της οµάδας στόχου σε διαδικασίες µάθησης κλπ. Συγχρόνως θα 
πρέπει οι φορείς να µάθουν να δίνουν ευθύνες στα άτοµα µεγαλύτερων ηλικιών και να 
δίνουν χώρο για ενεργοποίηση.  

3. Στη βιωσιµότητα ανήκουν και αξιόπιστες δοµές, οι οποίες χτίζονται µέσα από τη 
δικτύωση σηµαντικών φορέων. Εδώ φαίνεται η σηµασία της συνεργασίας µε την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Όσο πιο ανοιχτή είναι η συνεργασία, τόσο πιο χαλαροί και οι κανόνες 
της συνεργασίας. Έτσι είναι ευκολότερη η αποχώρηση από τη συνεργασία και η 
αναζήτηση µιας άλλης, σε περίπτωση ασυµφωνίας.  

4. Για να λαµβάνονται έγκαιρα αποφάσεις για απαραίτητες αλλαγές, είναι σηµαντικό να δίνεται 
η δυνατότητα για τακτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση από τους συµµετέχοντες στο 
κοινωνικό δίκτυο µάθησης. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να γίνεται µε έυκολο, κατανοητό 
και σύντοµο τρόπο ώστε να µην χαθεί το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων. 

5. Η βιωσιµότητα εξαρτάται από «ανθρώπους κλειδιά» οι οποίοι θα συνεχίσουν το 
πρόγραµµα. Αυτά τα πρόσωπα χρειάζονται µια δηµοκρατικά ορισµένη νοµιµότητα και 
επαγγελµατική επάρκεια. Σε προσεγγύσεις που βασίζονται στο χώρο διαβίωσης, βοηθά 
η µεταφορά της ευθύνης στους συµµετέχοντες στο κοινωνικό δίκτυο µάθησης, οι οποίοι 
συχνά διαµορφώνουν την κοινή γνώµη στη γειτονιά.    

6. Το γεγονός ότι το «SEELERNETZ» θεωρείται µια νέα πολιτική για τα άτοµα 
µεγαλύτερων ηλικιών και τέτοια προγράµµατα είναι πιλοτικά και άρα εργαστήρια των 
νέων ιδεών, δεν υπάρχει εγγύηση για την επιτυχηµένη βιωσιµότητα τέτοιων κοινωνικών 
δικτύων µάθησης για µεγαλύτερα άτοµα. Τέτοια προγράµµατα κρύβουν πάντα τον 
κίνδυνο της αποτυχίας. Παρόλ’ αυτά θα πρέπει να αναλύσει κανείς τους λόγους της 
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αποτυχίας και τις συνέπειες ώστε να γίνει µια νέα αρχή. Από έξυπνα λάθη µαθαίνει 
κανείς πολύ περισσότερα απ’ ότι από πετυχηµένες πρακτικές. Επίσης είναι σηµαντικό 
να γνωρίζει κανείς ότι καθιερωµένες δοµές στα δύο χρόνια παρουσιάζουν συχνά ένα 
βαθµό αστάθειας.   

7.  

���� ΠΡΟΣΟΧΗ  

Οι επίσηµες δικτυώσεις πρέπει να είναι ευρείς και ισόνοµες. Είναι σηµαντικό να µην 
προκύπτουν προσωπικές ή θεσµικές εξαρτήσεις.  
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∆οµές, υποδοµές και ειδικές συνθήκες µάθησης για µεγαλύτερα 
άτοµα 
 

 
Το µοντέλο σε πέντε φάσεις του προγράµµατος SEELERNETZ παρέχει και δύο επιπλέον 
σηµαντικά ευρήµατα, τα οποία είναι σηµαντικά για τη ∆ια Βίου Μάθηση µε άτοµα που δεν 
είναι συνηθισµένα σε διαδικασίες µάθησης: απαραίτητες είναι οι ξεκάθαρες δοµές και η 
Γηραγωγική, η οποία λαµβάνει υπόψιν τις ειδικές συνθήκες µάθησης για µεγαλύτερα άτοµα.  
 

1.∆οµές και υποδοµές 

Ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση του SEELERNETZ εξαρτώνται από την 
αξιοπιστία των συνεργαζόµενων φορέων, οι οποίοι σχετίζονται µε τα θέµατα των ατόµων 
µεγαλύτερης ηλικίας και έχουν την κατάλληλη επαγγελµατική επάρκεια. Αυτοί οι φορείς 
παίζουν συχνά το ρόλο του «φύλακα των πυλών» του πεδίου δράσης του προγράµµατος. Η 
συµµετοχή τους είναι απαραίτητη στο πρόγραµµα από την αρχή, ακριβώς για το λόγο οτι 
µπορούν να δυσκολέψουν την πρόσβαση στην οµάδα στόχο. Εάν αυτές οι επαφές δεν 
αναζητηθούν, είναι πιθανόν οι εν λόγω φορείς να γίνουν ανταγωνιστές ή εχθροί του 
πρόγραµµατος.  

Οι σηµαντικότεροι φορείς του πεδίου δράσης θα πρέπει να συγκαλεστούν σε ένα επίσηµο 
δίκτυο συνεργασίας. Σε αυτό το δίκτυο συνεργασίας συζητούνται τα διάφορα στάδια του 
προγράµµατος, όπως π.χ. η έρευνα, η οργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης, η οργάνωση 
των συναντήσεων κλπ. Επίσης παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις των συµµετεχόντων και 
αποφασίζονται τα επόµενα βήµατα.  

Η θεσµική δικτύωση εξασφαλίζει πόρους σε µορφή χώρων, εξοπλισµού, συντονιστών, 
προσωπικού, ειδικών γνώσεων κ.α. Ειδικά στην περίπτωση των χώρων πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψιν οι αναστολές ειδικά των ατόµων που ανήκουν στις µεγαλύτερες 
ηλικιακές οµάδες π.χ. αν ο χώρος είναι γνωστός, εύκολα προσβάσιµος (ασανσέρ, χωρίς 
σκάλες), υπάρχει καλός φωτισµός, τότε είναι ευκολότερη η αποδοχή. Οι ώρες των 
συναντήσεων θα πρέπει να γίνονται όταν υπάρχει ακόµα φώς και δυνατότητες µετακίνησης, 
συνήθως µεταξύ 15.00 και 18.00 για το αίσθηµα της ασφάλειας και της καλύτερης 
συµµετοχής. Για την αποδοχή των µορφών µάθησης είναι σηµαντική η συνέχεια του 
κοινωνικού δικτύου µάθησης. Συναντήσεις κάθε 4 ή 6 εβδοµάδες αποδείχθηκαν χρήσιµες. 
Κατά περίπτωση µπορεί να γίνονται πιο συχνά. Μια γραπτή πρόσκληση για τη συνάντηση ή 
ένα προσωπικό τηλεφώνηµα συνηστάται.  
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Οι δηµοσιοποιήσεις είναι πολύ σηµαντικές για την εξασφάλιση του προγράµµατος. Άρθρα 
για την εξέλιξη του προγράµµατος στις εφηµερίδες, στα περιοδικά, στα ενηµερωτικά 
φυλλάδια των συνεργαζόµενων φορέων, τοπικές εφηµερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση 
συµβάλλουν στη διάδοση του προγράµµατος και την εισροή νέων µελών στις οµάδες. 
Επίσης, συµµετοχή σε εκδηλώσεις της πόλης, αφίσες και πόστερ σε περίπτερα 
πληροφόρησης µπορούν να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον.  

Μια αναννεωµένη καλή ιστοσελίδα συµβάλλει στην κατανόηση του προγράµµατος από τους 
δικτυωµένους φορείς. Η οµάδα στόχος χρησιµοποιεί το µέσο αυτό πολύ περιορισµένα.   
 
 

2. Ειδικές συνθήκες µάθησης για µεγαλύτερα άτοµα 
 

Μια βασική προϋπόθεση που διαφοροποιεί τη µάθηση σε µεγαλύτερες ηλικίες από τις 
νεότερες, είναι οι εµπειρίες. Οι εµπειρίες µπορούν  όµως να είναι διφορούµενες: από τη µία 
µπορούν π.χ. να διευκολύνουν στη διαφοροποίηση του τι είναι σηµαντικό και τι ασήµαντο, 
από την άλλη όµως µπορούν αν λειτουργήσουν σαν εµπόδιο για νέες γνώσεις. Η εµµονή στα 
αποδεδειγµένα συχνά οδηγεί σε µια παραπλανητική σιγουριά. Η στροφή προς κάτι νέο και η 
αποστροφή του γνωστού, συχνά δεν έιναι εύκολη υπόθεση. ∆ιότι η µάθηση σε µεγαλύτερες 
ηλικίες σηµαίνει και «µεταµάθηση». Τα µεγαλύτερα άτοµα πρέπει να αποφασίζουν σε έναν 
κόσµο γρήγορων αλλαγών ξανά και ξανά εκ νέου τι από τις παλιές γνώσεις πρέπει να µείνει, 
τι πρέπει να ξεπεραστεί και τι να συνδυαστεί µε το νέο, ώστε να αποκτήσει ποιοτικά νέο 
επίπεδο. 

Η µάθηση ιδιαίτερα σε µεγαλύτερες ηλικίες είναι πολύ περισσότερο από µόρφωση σε 
τυπικές διαδικασίες µάθησης σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Ακριβώς σε αυτές τις ηλικίες παίζει 
σπουδαίο ρόλο η µη τυπική και άτυπη µάθηση. Για παράδειγµα, τα άτοµα µεγαλύτερων 
ηλικιών ενδιαφέρονται να µάθουν για το ποιά θα ήταν η ιδανική κατοικία σε αυτήν την 
ηλικία, τη στιγµή που δίνουν αξία στην κοινωνική ζωή και όταν ίσως θα χρήζουν βοήθειας 
και φροντίδας.  
 
Αν θέλει κανείς να προσεγγύσει την οµάδα στόχο των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας που είναι 
αποµακρυσµένοι από διαδικασίες µάθησης, η συσχέτιση µε τη βιογραφία, την προσωπική 
κατάσταση και ζωή και µε το χώρο διαβίωσης έχει ιδιαίτερη σηµασία.   Ειδικά τα άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας έχουν κίνητρο να εµπλακούν σε διαδικασίες µάθησης όταν προσδοκούν 
ότι από αυτό θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Μάθηση για τη µάθηση, χωρίς 
συγκεκριµένα οφέλη, είναι δώρο άδωρο για τη συγκεκριµένη οµάδα στόχο. Η µάθηση στις 
µεγαλύτερες ηλικίες δε σχετίζεται µε το καθήκον και την υποχρέωση. Κανένας δάσκαλος, 
κανένας εργοδότης, κανένα πτυχίο, κανένας κακός βαθµός, δεν εξαναγκάζει για µάθηση. 
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Μονάχα το καθαρό ενδιαφέρον κινεί τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας οικειοθελώς να στραφούν 
σε κάποιο θέµα και να το διεργαστούν νοητικά.  Αυτό θα µπορούσε να είναι οι νέες µορφές 
κατοικίας για µεγαλύτερα άτοµα, η κατανόηση των αναγκών των εγγονών, το αίσθηµα της 
ασφάλειας στη γειτονιά ή ακόµα και η ερώτηση αν είναι σωστή η αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης. Οι µαθητικές απαιτήσεις σε µεγαλύτερες ηλικίες είναι έτσι πολύπλοκες και 
ποικίλες. 
 
Ο εθελοντισµός για µάθηση σε µεγαλύτερες ηλικίες οδηγεί στην διδακτική µέθοδο της 
αυτοοριζόµενης µάθησης. Με βάση αυτή τη µέθοδο, ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει το 
διδακτικό του πρόγραµµα λιγότερο στο γραφείο του, αλλά στην ουσία περισσότερο µαζί µε 
τους «µαθητές» του, καταγράφοντας τα θέµατα που βασίζονται στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντά τους. Σκοπός είναι να δηµιουργηθούν από κοινού µε τους συµµετέχοντες  
«µαθητές» κοινωνικά δίκτυα, µέσα στα οποία τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας να µπορούν να 
µάθουν. Εδώ προκύπτουν νέες µορφές µάθησης, όπως π.χ. η µάθηση στο χώρο διαβίωσης. 
Εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους κατάλληλους χώρους των συναντήσεων-
µαθηµάτων κλπ. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το φύλο των συµµετεχόντων. Το γεγονός 
ότι συνήθως οι γυναίκες λαµβάνουν µέρος σε τέτοιες µαθητικές διαδικασίες, συνηστά διπλή 
προσοχή: Από τη µία τα θέµατα θα πρέπει να σχετίζονται µε την καθηµερινότητα και τη ζωή 
των γυναικών που λαµβάνουν µέρος, από την άλλη πρέπει να δηµιουργηθούν στρατηγικές 
για την εισροή και ανδρών στα κοινωνικά δίκτυα µάθησης 
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Συνεργαζόµενοι φορείς 
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