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Πρόλογος 

Το Digital@dults.eu είναι μια διεθνής στρατηγική 

σχέση συνεργασίας  Erasmus + 

Digital@dults.euproject για την καινοτομία και την 

ανταλλαγή άριστων μεθόδων και πρακτικών. Το 

έργο στοχεύει στη διάδοση ορθών πρακτικών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης 

εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν 

ψηφιακές δεξιότητες, ιδιαίτερα στη χρήση 

κοινωνικών δικτύων, που εφαρμόζονται στην αγορά 

εργασίας, σε μειονεκτούντες ενήλικες. Περιλαμβάνει 

7 οργανισμούς από την Ιταλία, τη Γερμανία, την 

Ισπανία, τη Νορβηγία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και 

τη Σλοβενία. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, όλοι οι εταίροι θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο οι ευρωπαίοι γείτονές μας εργάζονται με ηλεκτρονικά και προσωπικής επαφής εκπαιδευτικά 

σχήματα και με τον τρόπο χρήσης των πολλαπλών εκπαιδευτικών μεθόδων στα δικά τους μαθήματα. 

Συμμετέχοντας, όλα τα μέλη θα λάβουν μέρος σε μια ευρωπαϊκή μεταφορά τεχνογνωσίας στον τομέα της 

ψηφιακής διδασκαλίας και μαθησιακών προσεγγίσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κέντρων εκπαίδευσης 

ενηλίκων και των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Ιστοσελίδα του Digital@dults.euέργου: http://digitaladults.eu/ 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής της Επιτροπής για τη διά βίου μάθηση. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης "αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η 

εκπαίδευση των ενηλίκων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας, προάγοντας την 

κοινωνική συνοχή, παρέχοντας στους πολίτες τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξεύρεση νέων θέσεων 

εργασίας και βοηθώντας την Ευρώπη να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης" 

(Συμπεράσματα του Συμβουλίου 22 Μαΐου 2008). Μια πρόσφατη διεθνής έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες 

των ενηλίκων αποκαλύπτει στην πραγματικότητα ότι τα αποτελέσματα της Ευρώπης είναι χειρότερα από 

αυτά των πολλών ανταγωνιστών της. Το ένα πέμπτο των ενηλίκων στην ΕΕ έχει πολύ χαμηλά επίπεδα 

γραμματισμού και αριθμητικών υπολογισμών, ενώ το ένα τέταρτο δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ένας ενήλικος στους τέσσερις στερείται των ψηφιακών 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ικανοποιητική συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή, καθώς και 

στην καθημερινή ζωή. 

Τον Νοέμβριο του 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Συμβούλιο «Η ανανεωμένη 

ευρωπαϊκή ατζέντα για την εκπαίδευση ενηλίκων» (EAAL), η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη για όλους τους 

ενήλικες να ενισχύουν τακτικά τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ικανότητες μέσω ευέλικτης και 

υψηλής ποιότητας μάθησης ανά πάσα στιγμή με στόχο τα αποτελέσματα. 

Το πρόγραμμα Digital@dults.eu γεννήθηκε για να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες: έλλειψη προσφοράς και 

ποιοτικές ευκαιρίες μάθησης με βάση τις ατομικές ανάγκες των ενηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον, δυσκολία 

στην πρόσβαση σε μαθήματα για τη βελτίωση των επιπέδων δεξιοτήτων μέσω άτυπης και μη τυπικής 

μάθησης για ενηλίκους , χαμηλή ζήτηση, κίνητρα και συμμετοχή των ενηλίκων,όσον αφορά την εξέλιξη προς 

την κατεύθυνση της επίτευξης υψηλότερων προσόντων, δυσκολίες στον εντοπισμό ποιοτικών μαθησιακών 

διαδρομών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μεμονωμένων ενηλίκων μαθητών και τέλος, την δυσκολία 

mailto:Digital@dults.eu
http://digitaladults.eu/
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των εκπαιδευτών να προσαρμοστούν και να επιμορφωθούν σε νέες μεθόδους και τις βέλτιστες πρακτικές 

που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ως εκ τούτου, η ιδέα της συλλογής 

βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη για να έχει μια γενική εικόνα των μεθοδολογιών που 

χρησιμοποιούνται στη χώρα του εταίρου του έργου για τις ΤΠΕ και την κοινωνική ένταξη έχει ως στόχο την 

επίτευξη σχετικών και υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την εφαρμογή και τη μεταφορά 

καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, , σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση τις ανάγκες των μεμονωμένων 

μαθητών με χαμηλές δεξιότητες και με λιγότερα προσόντα στο ψηφιακό περιβάλλον μέσω άτυπης και μη 

τυπικής μάθησης. 

Αυτό το πρόγραμμα θέλει να προσφέρει σε όλους, ιδιαίτερα στους ενήλικες, τη δυνατότητα να διευρύνουν 

τις ικανότητές τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, μέσω της αυξημένης ποιότητας ζωής και της 

ευελιξίας στην επαγγελματική ζωή. 

 

Εγχειρίδιο 

Το παρόν εγχειρίδιο είναι μια συλλογή συγκριτικών μελετών στην Ευρώπη σχετικά με τις μεθόδους 

προσέγγισης και διδασκαλίας στον τομέα των ΤΠΕ για τους μειονεκτούντες ενήλικες που απευθύνεται σε 

όλους, αλλά κυρίως σε μειονεκτούντες ενήλικες, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που 

εργάζονται με ενηλίκους, τοπικές αρχές, , τα κέντρα απασχόλησης, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους 

επαγγελματίες και τους ερευνητές. 

Το περιεχόμενό του αποτελεί την υποστηρικτική θεωρία για τη βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής κατάρτισης 

προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την 

αποτελεσματική ενσωμάτωση των ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρώτα που θα μεταφερθεί σε τοπικό 

επίπεδο μετά την περίοδο κατάρτισης. 

Ευχόμαστε σε όλους τους αναγνώστες να αντλήσουν συμπεράσματα για τις δικές τους δράσεις στον τομέα 

της εκπαίδευσης ενηλίκων από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ. Παρακαλούμε πάντως να 

σημειώσετε ότι οι πληροφορίες μας είναι από το 2020 και ότι ορισμένες φορές υπήρξαν αλλαγές στα 

αποτελέσματα των ερευνών. 

Η συντακτική ομάδα σας εύχεται κάθε επιτυχία με αυτό το εγχειρίδιο. Φεβρουάριος 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

digital@dults 

Καλές πρακτικές στην 
εκπαίδευση ενηλίκων στις ΤΠΕ 
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1 Έρευνες στην Ευρώπη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα των ΤΠΕ με 

ιδιαίτερη έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα που εφαρμόζονται στην αγορά 

εργασίας 

 

1.1 Διδασκαλία ενηλίκων με ελλείψεις 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:VolkshochschuleSchrobenhausen, Germany 

Ιστοσελίδα : https://www.vhs-sob.de 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το VolkshochschuleSchrobenhausene. V. είναι ένα τυπικό γερμανικό ανοιχτό πανεπιστήμιο για ενήλικες, που 

βρίσκεται στην πόλη Schrobenhausen στις αγροτικές περιοχές μεταξύ του Μονάχου και της Ingolstadt στη 

Βαυαρία. 

Στο VolkshochschuleSchrobenhausen προσφέρονται περισσότερα από 450 μαθήματα περίπου 250 

καθηγητών δύο φορές το χρόνο, με περίπου 5500 συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενους) εγγεγραμμένους κατά 

τη διάρκεια του έτους. 

Υπάρχουν όλα τα είδη μαθημάτων που προσφέρονται, παραδείγματος χάριν: Εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

Γερμανικά για μη γερμανόφωνους, βασικά 

μαθήματα στον τομέα της πληροφορικής, ανάγνωση και γραφή, αριθμητική, επεξεργασία εικόνας και 

πληροφορικής, νομική και οικονομική κατανόηση, μαθήματα για τη φύση και την οικολογία, μαθήματα 

ραπτικής και μαγειρικής, χορός και αθλητισμός, μαθήματα για την υγεία, για οικοδόμηση και ανακαίνιση. 

Όλοι οι ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν στα μαθήματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ηλικία, την 

αναπηρία, τις ψυχικές επιδόσεις, το φύλο ή την εθνικότητα, τους ανθρώπους που επιθυμούν να επιστρέψουν 

στη δουλειά ή που θέλουν ή πρέπει να ανανεώσουν τις γνώσεις τους με βάση την προηγούμενη εκπαίδευσή 

τους. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Βήμα προς βήμα με το Android σε Tablet και Smartph  one 

Όποιος κατέχει ένα smartphone ή ένα tablet πιθανότατα εργάζεται με το λειτουργικό σύστημα Android. Τα 

βασικά στοιχεία της λειτουργίας μπορούν να βρεθούν γρήγορα, αλλά αυτοί που πραγματικά κυριάρχησαν 

στο Android, μπορούν να αντλήσουν πολύ περισσότερα οφέλη από το tablet ή το smartphone και δεν χάνουν 

πλέον περιττό χρόνο ενώ δοκιμάζουν το σύστημα "trial and error" (δοκιμής και λάθους). 

https://www.vhs-sob.de/
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Σε αυτό το μάθημα ο δάσκαλος RaimundKaindl δίνει μια γενική εικόνα των πολλαπλών δυνατοτήτων: 

διεπαφή χρήστη, βασικές ρυθμίσεις, δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλοήγηση στο 

Internet, προγράμματα αρχικής οθόνης, ρύθμιση WLAN, χρήση Bluetooth 

Μέθοδος διδασκαλίας: Βασισμένη στη δράση 

Η διδασκαλία προσανατολισμένη στη δράση στον τομέα της πληροφορικής είναι μια ολιστική και ενεργός 

διδασκαλία στην οποία τα θέματα δράσης που συμφωνούνται μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών 

καθορίζουν την οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας. Ο στόχος είναι να εξισορροπηθεί η «το κεφάλι, η 

καρδιά και το χέρι», δηλαδή η γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική μάθηση των μαθητών. Δεν είναι 

ένα διδακτικό μοντέλο, αλλά απλώς μια διδακτική-μεθοδική έννοια. 

1η δυνατότητα: Η καθοδηγούμενη από την πράξη διδασκαλία στον τομέα της πληροφορικής για τους 

ενήλικες συνήθως ξεκινά από μια συγκεκριμένη κατάσταση στην άσκηση (πρώτο βήμα), για να αντλήσει από 

αυτό (δεύτερο βήμα) έναν γενικό νόμο ή για να εξηγήσει μια γενική αρχή (επαγωγική προσέγγιση). 

Δεύτερη δυνατότητα: Η διδασκαλία με γνώμονα τη δράση στον τομέα της πληροφορικής για ενηλίκους θα 

μπορούσε επίσης να είναι εκπαιδευτική  μάθηση. Ο δάσκαλος εξηγεί για πρώτη φορά το θέμα (όπως έχει 

επιλεχθεί), τη νομιμότητα του πλαισίου, και στη συνέχεια ασχολείται με μεμονωμένες περιπτώσεις με τη 

μορφή ασκήσεων ή παραδειγμάτων (επαγωγική προσέγγιση). 

Και οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας  προσανατολισμένης  δράσης χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στην πορεία 

που περιγράφεται παραπάνω. 

Στο τέλος του μαθήματος, οι ενήλικες μαθητές λένε: Όχι μόνο γνωρίζουμε πώς λειτουργεί κάτι, μπορούμε να 

το κάνουμε οι ίδιοι επειδή είχαμε μαθήματα προσανατολισμένης δράσης. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα; 

Ο κ. RaimundKaindl είναι ένας νέος δάσκαλος, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για τα smartphones και τα 

Tablets. 

 Διδάσκει στο σχολείο ενηλίκων VHSSOB με μεγάλη επιτυχία. Οι μαθητές του είναι κυρίως ηλικιωμένοι ή 

άνεργοι. Διδάσκει πολύ πρακτικά και με βάση στη δράση. Διδάσκει σε συνεδρίες στην τάξη σε μικρές 

ομάδες. Κάθε συμμετέχων φροντίζεται ξεχωριστά. 

Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν την πρακτικότητα αυτού του τύπου διδασκαλίας για το έργο μας. 

Τμήματα του μαθήματος μπορούν να είναι υποδειγματικά για τη διδασκαλία των ενηλίκων στο έργο μας, 

ειδικά η πρώτη μέθοδος δράσης με προσανατολισμό (παραδείγματα): Η διδασκαλία με γνώμονα την δράση 

στον τομέα της πληροφορικής για ενηλίκους ξεκινά συνήθως από μια συγκεκριμένη κατάσταση στην 

άσκηση 

(πρώτο βήμα), να αντλήσει από αυτό (δεύτερο βήμα) έναν γενικό νόμο ή να εξηγήσει μια γενική αρχή 

(επαγωγική προσέγγιση). 

Για παράδειγμα, κάποιος μαθαίνει σχεδίαση στον υπολογιστή με το ποντίκι. Σχεδιάζει ένα σπίτι από αυτά τα 

στοιχεία: ορθογώνιο, γραμμή, ελεύθερο σχέδιο, κουκίδες, εκκόλαψη σε απλό πρόγραμμα, π.χ. "MSPaint". Στη 

συνέχεια, ο δάσκαλος και ο φοιτητής γενικεύουν τη γνώση έτσι ώστε να μπορεί κανείς να τραβήξει με τον 

ίδιο τρόπο σε άλλα προγράμματα, π.χ. στο "MSWORD". 

 

 

 



13 

European Erasmus+ Project - digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

1.2 Διδασκαλία ενηλίκων, οι οποίοι είναι αρχάριοι που μαθαίνουν υπολογιστές 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:VolkshochschuleninBerlin, Germany 

Website: https://www.vhsit.berlin.de/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι οι κύριοι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Βερολίνο. Στην 

ένωση, τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων εκπληρώνουν τη συνολική σύμβαση αστικής κατάρτισης. 

Εξασφαλίζουν στους πολίτες μια ποικιλόμορφη εκπαιδευτική προσφορά για τη διά βίου μάθηση. Προωθούν 

την κοινωνική ένταξη και τις ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές διαδικασίες και τη συν-

δημιουργία τους. 

Η εκπαίδευση είναι η πρώτη ύλη της κοινωνίας μας. η εκπαίδευση όλων εξασφαλίζει το μέλλον του 

δημοκρατικού μας κράτους. Η εκπαίδευση βασίζεται σε αξίες, σε πολλαπλό κανόνα και σε ηθική 

διαμεσολάβησης που δεν αποκλείει κανέναν και εξετάζει τις διαφορετικές ανάγκες πολλών. Τα κέντρα 

εκπαίδευσης ενηλίκων του Βερολίνου σήμερα και, βεβαίως, στο μέλλον, είναι οι πιο σημαντικοί φορείς και 

φορείς της φιλελεύθερης ιδέας της εκπαίδευσης για όλους. Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές 

αντικατοπτρίζονται σε ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται επίσης και στο μέλλον  , το οποίο ανοίγει όλες τις 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ευκαιρίες. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Λέσχη υπολογιστών 

Μια από τις δραστηριότητες του κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων Volkshochschulen στο Βερολίνο είναι ένας 

σύλλογος ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η λέσχη ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να μάθουν και να βιώσουν τον 

υπολογιστή στον ελεύθερο χρόνο τους. Υπάρχει ένα θέμα εστίασης στο μάθημα και πολύς χρόνος για 

ασκήσεις και ερωτήσεις. 

Μέθοδος διδασκαλίας: Ανακαλύπτοντας τη μάθηση 

Ανακαλύπτοντας τη μάθηση (γνωστή και ως Ερευνητική Μάθηση) είναι μια μέθοδος απόκτησης γνώσεων 

καθώς και φυσικών και τεχνικών δεξιοτήτων. Το επίκεντρο της μελέτης έγκειται στον μαθητή και όχι στη 

διαμεσολάβηση του δασκάλου. Η προέλευσή του τα τελευταία χρόνια, ο ερευνητής είχε μάθει στις ζωντανές 

προτάσεις διδασκαλίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν επίσης για νεώτερες ηλικίες. 

Η ανακάλυψη της μάθησης επικεντρώνεται σε ερεθίσματα μάθησης ή ρυθμίσεις μάθησης που παρακινούν 

την αυτο-ενεργό μάθηση. Η τακτική επανεξέταση των υφιστάμενων γνώσεων και, αν είναι απαραίτητο, η 

αντικατάστασή τους με τις τρέχουσες πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση στη σημερινή 

κοινωνία της γνώσης. 

Παράδειγμα: Ο υπολογιστής είναι το ιδανικό εργαλείο για τη "μάθηση μέσα από την ανακάλυψη», διότι δίνει 

άμεσα πληροφορίες σχετικά με το εάν η δραστηριότητα ήταν επιτυχής ή όχι. Ένα απλό παράδειγμα είναι η 

σήμανση του κειμένου για να το κάνει "bold". Κάποιος αφήνει τους μαθητές να δοκιμάσουν ένα 

ολοκληρωμένο κείμενο, πώς να επισημάνει και με ποιες εντολές μπορεί κανείς να αλλάξει το κείμενο. Αυτό 

θα είναι γρήγορο και επιτυχημένο μέσω της μάθησης της ανακάλυψης έτσι ώστε στο τέλος του μαθήματος, η 

αρχή της αλλαγής των χαρακτηριστικών κειμένου με τους μαθητές έχει επεξεργαστεί από κοινού. Ο 

σπουδαστής μπορεί πάντα να εφαρμόσει αυτή την αρχή αργότερα επειδή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο 

σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα. 

Ο δάσκαλος είναι ένας συντονιστής και δίνει προτάσεις και στο τέλος του μαθήματος, γίνεται περίληψη των 

διδαχθέντων. 

https://www.vhsit.berlin.de/
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Είναι δυνατή η χρήση αυτής της μεθόδου με παιδιά και εφήβους, καθώς και για ενήλικες. Αυτή η μέθοδος 

λειτουργεί ιδιαίτερα καλά για ενήλικες που έχουν ελάχιστες ή καθόλου προηγούμενες γνώσεις. 

Αυτή η μέθοδος είναι επίσης καλή για την εκμάθηση των ΤΠΕ, επειδή ο υπολογιστής αποκρίνεται άμεσα 

μέσω της οθόνης και υποδεικνύει αν η εντολή ήταν επιτυχής ή όχι. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα; 

Αυτή η μέθοδος είναι πολύ κατάλληλη για το έργο μας, διότι δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις και το 

μαθησιακό αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλο λόγω της στιγμιαίας ανάδρασης από τον υπολογιστή. 

Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή και 

των βασικών στοιχείων της χρήσης ορισμένων προγραμμάτων, π.χ. MSWORD. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Διδασκαλία Ενηλίκων, που είναι αρχάριοι που μαθαίνουν OnlineMarketing 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων VolkshochschuleninBerlin, Germany 

Ιστοσελίδα : https://www.vhsit.berlin.de/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι οι κύριοι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Βερολίνο. Στην 

ένωση, τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων εκπληρώνουν τη συνολική σύμβαση αστικής κατάρτισης. 

Εξασφαλίζουν στους πολίτες μια ποικιλόμορφη εκπαιδευτική προσφορά για τη διά βίου μάθηση. Προωθούν 

την κοινωνική ένταξη και τις ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές διαδικασίες και τη συν-

δημιουργία τους. 

Η εκπαίδευση είναι η πρώτη ύλη της κοινωνίας μας. η εκπαίδευση όλων εξασφαλίζει το μέλλον του 

δημοκρατικού μας κράτους. Η εκπαίδευση βασίζεται σε αξίες, σε πολλαπλό κανόνα και σε ηθική 

διαμεσολάβησης που δεν αποκλείει κανέναν και εξετάζει τις διαφορετικές ανάγκες πολλών. Τα κέντρα 

εκπαίδευσης ενηλίκων του Βερολίνου σήμερα και, βεβαίως, στο μέλλον, είναι οι πιο σημαντικοί φορείς και 

φορείς της φιλελεύθερης ιδέας της εκπαίδευσης για όλους. Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές 

αντικατοπτρίζονται σε ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στο μέλλον, το οποίο ανοίγει όλες τις 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ευκαιρίες. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Μάρκετινγκ  κοινωνικών μέσων για αρχάριους 

Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις εκστρατείες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης από 

διαφορετικές βιομηχανίες. 

Περισσότεροι από 35 εκατομμύρια επισκέπτες στη Γερμανία χρησιμοποιούν τακτικά κοινωνικά δίκτυα όπως 

το Facebook, το Twitter και το YouTube για να καταγράφουν ειδήσεις, να πάνε για ψώνια ή να αναπτύξουν τη 

σταδιοδρομία τους. Για τις επιχειρήσεις, καθίσταται όλο και πιο σημαντικό να αναπτυχθούν στρατηγικές 

https://www.vhsit.berlin.de/
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κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη δική τους ομάδα στόχου και να συμπεριληφθούν στο 

μάρκετινγκ. 

Xάρη σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες θα μάθουν 

πώς να χρησιμοποιούν ένα σχέδιο περιεχομένου για να 

προετοιμάσουν θέματα, γεγονότα και προϊόντα 

αλληλεπιδραστικά. Ποιους κανόνες και νόμιμες παγίδες 

πρέπει να γνωρίζουν όλοι όταν συμμετέχουν στην 

κοινωνική δικτύωση; Πώς εντοπίζονται ελκυστικά θέματα 

και γράφονται προφίλ για κοινωνικά δίκτυα; Και πώς 

αντιμετωπίζετε κρίσιμες θέσεις στις πύλες αξιολόγησης; 

Χρησιμοποιώντας εργαλεία παρακολούθησης για την 

ανάλυση της μετρήσιμης επιτυχίας των έργων 

κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, ανάλογα με τις ανάγκες, το μάθημα θα εκπαιδεύσει για να αναγνωρίζετε 

πώς διαμορφώνονται τα διαδικτυακά κείμενα, πώς να βελτιστοποιήσετε το εταιρικό προφίλ και πώς να 

αναπτύξετε έννοιες. 

Προαπαιτούμενα: ασφαλής βασική γνώση PC και Internet. 

Εκπαιδευτική μέθοδος: Συνεργατική μάθηση 

Η συνεργατική μάθηση αναφέρεται σε ρυθμίσεις μάθησης όπως είναι οι εργασίες εταίρων και ομάδων που 

απαιτούν μια σύγχρονη ή ασύγχρονη (μέσω υπολογιστή), συντονισμένη, συν-εποικοδομητική δραστηριότητα 

των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη μιας κοινής λύσης σε ένα πρόβλημα ή μια κοινή κατανόηση μιας 

κατάστασης. 

Η συνεργατική μάθηση συνιστάται ιδιαίτερα για ενήλικες που έχουν ήδη επαγγελματικές γνώσεις και θέλουν 

να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καθώς η συνεργασία στη μάθηση σημαίνει επίσης μάθηση για 

συνεργασία στην εργασία. 

Ιδιαιτερότητες της συνεργατικής μάθησης: 

• Ο καθένας είναι υπεύθυνος για την εκμάθηση μέσα στην ομάδα καθώς και τη δική του(εκμάθηση). 

• Δύο επίπεδα ευθύνης: η ευθύνη ολόκληρης της ομάδας για την επίτευξη των στόχων της ομάδας και, 

δεύτερον, η ευθύνη κάθε μέλους της ομάδας να κάνει το μερίδιό της στο έργο. 

• Και τα δύο επίπεδα ευθύνης πρέπει να ενσωματωθούν στη συνεργατική διδασκαλία. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τη μέτρηση και την αναφορά της απόδοσης κάθε μέλους και την απόδοση των ανταμοιβών σε επίπεδο 

ομάδας. Μελέτες δείχνουν, ωστόσο, ότι η συσχέτιση με ομάδες και η διαπροσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μαθητών παράγει μόνο υψηλότερα επίπεδα επίτευξης όταν η θετική εξάρτηση είναι σαφώς δομημένη. 

Τι  μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Η ιδέα της εξέτασης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης 

για το διαφημιστικό τους περιεχόμενο και η επίδρασή 

τους στις επιλογές των ανθρώπων είναι καινοτόμος και 

σημαντική. 

Στο σχέδιό μας, η μέθοδος της συνεργατικής μάθησης 

είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτρέψει την εξοικείωση στην εκπαίδευση 

ενηλίκων με μερικά θέματα. 
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1.4 Πτυχίο στο Microsoft Office 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:Areadne  Lifelong Learning Center 

Ιστοσελίδα : https://www.areadne.eu/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το Areadne είναι διαπιστευμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα (Αρ. Αρ. 2101309) που ειδικεύεται 

σε επαγγελματικά προγράμματα εκμάθησης και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για τους ΝΕΕΤ, 

τους επαγγελματίες και το ευρύ κοινό. 

Προσφέρουν  διαδικτυακά μαθήματα και μαθήματα με φυσική παρουσία στα ελληνικά και στα αγγλικά σε 

διάφορα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων (ισοδύναμο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων). Τα 

μαθήματά τους περιλαμβάνουν γλώσσες, ΤΠΕ, κατάρτιση εκπαιδευτικών, μελέτες τουρισμού, επιχειρηματική 

διοίκηση και πολλά άλλα. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση ή άλλα πρακτικά 

στοιχεία. Επιπλέον, σχεδιάζουν ή αξιολογούν μαθήματα για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς. Το 

εκπαιδευτικό κέντρο τους είναι πλήρως προσβάσιμο από άτομα με ανάγκες. 

Η Areadne δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης με διαδικτυακά και μαθήματα  με φυσική 

παρουσία στα ελληνικά και τα αγγλικά σε διάφορα επίπεδα των Ελληνικών Πλαισίων Προσόντων. 

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους διδασκαλίας, όπως θεωρητική προσέγγιση στα μαθήματα με 

εγχειρίδια ή πρακτικές ασκήσεις και άλλα πρακτικά στοιχεία. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα των ΤΠΕ – πτυχίο στο Microsoft Office 

Το Areadne προωθεί τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μέσω του διαλόγου 

μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. 

Ο οργανισμός προσεγγίζει την εκπαίδευση των ΤΠΕ με διαλέξεις στην τάξη χρησιμοποιώντας προβολείς, 

βίντεο, εγχειρίδια και πρακτικές ασκήσεις σε υπολογιστή ή αυτοματοποιημένες δοκιμές προσομοίωσης. 

Ένα παράδειγμα αυτής της μεθοδολογίας είναι ο βαθμός στον οποίο οι βασικές ενότητες των Microsoft 

Windows διδάσκονται στους ενήλικες. Αυτό το πρόγραμμα βασίζεται σε αυτοματοποιημένο τεστ, με 

διαλέξεις που χρησιμοποιούν προβολείς και μαθήματα βίντεο. 

Τα μαθήματα γίνονται στις αίθουσες υπολογιστών του Areadne. Οι εκπαιδευόμενοι είναι πολίτες της 

Καλαμάτας ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίοι χρειάζονται πτυχίο ΤΠΕ για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό 

τους, ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης ή επειδή θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις τους. 

Οι τάξεις των μαθημάτων αποτελούνται από 6 μαθητές διαφορετικών ηλικιών. Το πρόγραμμα μαθημάτων 

έχει δομηθεί με τρόπο ώστε να ολοκληρωθούν  τα μαθήματα σε 50 ώρες, από το άνοιγμα του υπολογιστή  

έως τη λήψη ιστοσελίδων και για τη δημιουργία αρχείων γραφείου της Microsoft. 

 Το πρώτο μάθημα ξεκινά με μια γενική αναφορά στον 

υπολογιστή, πώς λειτουργεί και τι είναι το 

MicrosoftOffice. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής, με τη 

βοήθεια του προβολέα, κάνει μια εισαγωγή στο πρώτο 

μέρος του προγράμματος που είναι το διαδίκτυο και το 

Microsoft Office Outlook. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

αρχίζουν να λύουν τις αυτόματες δοκιμασίες με τη 

βοήθεια του δασκάλου ή των βίντεο που έχουν τις λύσεις 

των δοκιμών. 

https://www.areadne.eu/
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Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τα υπόλοιπα τμήματα του βαθμού που είναι τα Microsoft Office Word, 

Excel, PowerPoint, Access και Windows. 

Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα περάσουν εξετάσεις για να λάβουν το πιστοποιητικό 

ΤΠΕ. Οι μαθητές στο τέλος της δοκιμής αξιολόγησαν τον τρόπο διδασκαλίας. Είπαν ότι αυτή η μέθοδος ήταν 

αποτελεσματική επειδή τους βοήθησε να μάθουν πιο γρήγορα και εύκολα. 

Πολλοί από τους εκπαιδευόμενους, αφού έλαβαν το πιστοποιητικό, βρήκαν μια δουλειά στην οποία 

χρησιμοποίησαν αυτό που διδάχτηκαν στην τάξη. Μερικοί από αυτούς είναι δάσκαλοι που χρησιμοποίησαν 

όσα έμαθαν στην τάξη προς όφελος των δικών τους μαθημάτων. 

Έτσι, αυτή η μέθοδος χρήσης ενός εκπαιδευτή καθώς και τα αυτοματοποιημένα τεστ ήταν επιτυχής. 

Μέθοδος διδασκαλίας 

Η μέθοδος διδασκαλίας των ΤΠΕ του κέντρου δια Βίου Εκπαίδευσης Areadne μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για το projectdigital@dutls.eu. Η ψηφιακή εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί στόχο και των δύο. 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Areadne θέλει να βρει μεθόδους και τακτικές για τη βελτίωση της ψηφιακής 

εκπαίδευσης των ενηλίκων. Χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους, όπως κατάρτιση πρόσωπο με πρόσωπο 

σε συνδυασμό με τεχνολογικές μεθόδους όπως αυτοματοποιημένα τεστ. 

Για το λόγο αυτό, για τις ψηφιακές ηλεκτρονικές μορφές (digital@dults.eu) θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές μέθοδοι σε συνδυασμό με τεχνολογικά εργαλεία. 

Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί αυτοματοποιημένο τεστ με ερωτήσεις σχετικά με τους υπολογιστές 

και τα προγράμματα τους. 

Μπορεί να χωριστεί σε δύο επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο μπορεί να υπάρχουν ερωτήσεις που θα εισαγάγουν 

τους εκπαιδευόμενους στον κόσμο της τεχνολογίας των πληροφοριών με απλές ερωτήσεις. Και στο δεύτερο 

επίπεδο μπορεί να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το Microsoft Office. Μπορείτε επίσης 

να δημιουργήσετε βίντεο με λύσεις των τεστ βήμα προς βήμα. 

Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαρκώς όχι μόνο για προγράμματα γραφείου της 

Microsoft αλλά γενικά για ψηφιακή εκπαίδευση. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα; 

Αυτό το παράδειγμα ασχολείται με μια ειδική κατηγορία 

πολιτών που έχουν πολύ χαμηλές δεξιότητες στις ΤΠΕ, 

τουλάχιστον στην Ελλάδα. 

Σε αυτό το θέμα το παραπάνω παράδειγμα θα προσθέσει 

στο ψηφιακό πρόγραμμα για ενήλικες τη γνώση για το 

πώς να χειριστεί άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

ποιες στρατηγικές για τη διδασκαλία των ενηλίκων ήταν 

αποτελεσματικές γι 'αυτούς. 
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1.5 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Facebook? 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:Areadne Lifelong Learning Center 

Ιστοσελίδα: https://www.areadne.eu/ 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα των ΤΠΕ - Πώς να χρησιμοποιήσετε το 

Facebook; Τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. 

Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων μπορούν να διευκολύνουν τη μάθηση επειδή οι 

εκπαιδευόμενοι αισθάνονται άνετα με ένα λιγότερο επίσημο και φιλικό περιβάλλον. Παράλληλα, αυξάνεται 

η ενεργός συμμετοχή, η θετική συμπεριφορά, η κριτική σκέψη και η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. 

Το Facebook ως εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει ένα κατάλληλο κοινωνικό, οργανωτικό και 

εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο είναι εύκολο στη χρήση από τους συμμετέχοντες. Ανάμεσα στα διάφορα 

κοινωνικά δίκτυα, η Areadne LLC επέλεξε το Facebook, καθώς στην Ελλάδα είναι ο πιο γνωστός και 

χρησιμοποιημένος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης για ενήλικες (ειδικά άνω των 40 ετών). 

Οι κύριες εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα είναι η συνεργασία σε ομάδες, 

καταιγισμός ιδεών και οι ερωτήσεις-απαντήσεις. 

Τα μαθήματα γίνονται στις αίθουσες υπολογιστών του Areadne. Οι μαθητές είναι πολίτες της Καλαμάτας 

ηλικίας άνω των 40 ετών που θέλουν να μάθουν αυτό το νέο τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι νέοι 

τόσο συχνά. Οι τάξεις αποτελούνται από 6 μαθητές διαφορετικών ηλικιών. 

 Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει δομηθεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε τα μαθήματα να ολοκληρωθούν σε 10 

ώρες, από τη δημιουργία ενός λογαριασμού 

facebook έως την αναζήτηση φίλων και την 

ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τους. 

Τα μαθήματα αρχίζουν με γενική αναφορά στο 

διαδίκτυο. Τα θέματα όπως το διαδίκτυο, το πώς 

λειτουργεί και τι μπορούμε να κάνουμε με το 

Διαδίκτυο καλύπτονται. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής, 

με τη βοήθεια του προβολέα, κάνει μια εισαγωγή 

στο πρώτο μέρος του προγράμματος που είναι οι 

υπηρεσίες Διαδικτύου. 

Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτής με ερωτήσεις και ιδέες προσπαθεί να μάθει για τη γνώση που έχει κάθε 

σπουδαστής σχετικά με το διαδίκτυο και τι θέλει να κάνει στο διαδίκτυο. 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι σχηματίζουν μια μικρή ομάδα για να συζητήσουν τα παραπάνω θέματα. 

Μετά από αυτό ο εκπαιδευτής κάνει μια εμπλουτισμένη παρουσίαση για τα κοινωνικά μέσα και ειδικά για το 

Facebook. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ένα λογαριασμό στο Facebook με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτή. Αρχίζουν να ψάχνουν φίλους. αρχικά τους συμμαθητές τους και προσθέτουν ο ένας 

τον άλλον. Στη συνέχεια μαθαίνουν να διαβάζουν, να στέλνουν και να ανταποκρίνονται σε μηνύματα. 

Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για τα υπόλοιπα μαθήματα σχετικά με την εκμάθηση του Facebook. Ο 

στόχος είναι στο τέλος των μαθημάτων οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν μέσω του Facebook και να 

αισθάνονται άνετα με αυτό το εργαλείο. 

https://www.areadne.eu/
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Στο τέλος του προγράμματος, οι μαθητές σχολίασαν τη μέθοδο διδασκαλίας ως αποτελεσματική επειδή τους 

βοήθησαν να μάθουν γρήγορα και εύκολα. Η χρήση των παρουσιάσεων, των ερωτήσεων και της ομαδικής 

εργασίας κράτησε το ενδιαφέρον τους. 

Είπαν επίσης ότι όλη η διαδικασία των μαθημάτων τους αύξησε το ηθικό τους και τους έφερε πιο κοντά στη 

νέα γενιά. Πολλοί από τους εκπαιδευόμενους, αφού ολοκλήρωσαν τα μαθήματα, κράτησαν το λογαριασμό 

τους στο Facebook και χρησιμοποίησαν αυτό που έμαθαν στην τάξη. Έτσι, αυτή η μέθοδος χρήσης ενός 

εκπαιδευτή καθώς και η εργασία σε ομάδες ήταν επιτυχής. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Η μέθοδος διδασκαλίας των ΤΠΕ του κέντρου δια Βίου Εκπαίδευσης Areadne μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για το έργο digital@dutls.eu. 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Areadne θέλει να βρει μεθόδους και τακτικές για τη βελτίωση της ψηφιακής 

εκπαίδευσης των ενηλίκων. Η μέθοδος εργασίας σε ομάδες αποδείχθηκε χρήσιμη για τη διδασκαλία των ΤΠΕ 

σε ενήλικες. 

Για τον λόγο αυτό, οι παραδοσιακές μέθοδοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με 

τεχνολογικά εργαλεία, π.χ. η χρήση απαντήσεων σε ερωτήσεις ή η εργασία σε ομάδες, ενώ το να μάθουν μια 

εφαρμογή ΤΠΕ, θα βοηθήσει τους ενήλικες να κατανοήσουν καλύτερα την αξία της εφαρμογής και πώς θα τη 

χρησιμοποιήσουν. 

Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαρκώς όχι μόνο για το Facebook, αλλά γενικά και 

για την ψηφιακή εκπαίδευση. 

Αυτό το παράδειγμα ασχολείται με μια κοινή υπόθεση στην Ελλάδα, η οποία είναι ενήλικες συνήθως πάνω 

από 40 που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι. Σε αυτό το θέμα, το παραπάνω παράδειγμα θα προσθέσει στο 

πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης ενηλίκων τις γνώσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των 

ανθρώπων και ποιες στρατηγικές για τη διδασκαλία των ενηλίκων θα ήταν αποτελεσματικές γι’ αυτούς. 

 

1.6 Ηλεκτρονική Εκπαίδευση για Ενήλικες 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:Centerin Alhaurín  de La Torre 

Ιστοσελίδα:http://franciscofontalba.blogspot.com/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού: 

Οι φοιτητές αυτού του κέντρου στο AlhauríndeLaTorre μαθαίνουν για διαφορετικές έννοιες σχετικά με τις 

ηλεκτρονικές συσκευές, προκειμένου να μπορούν να υποβάλουν αργότερα αίτηση για εργασία που 

σχετίζεται με αυτό και να μοιραστούν την εμπειρία τους σε ένα blog. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Μάθημα για τις δεξιότητες πληροφορικής 

Το Κέντρο στο AlhauríndeLaTorre διδάσκει διαφορετικές δεξιότητες στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και των ηλεκτρονικών βασικών στοιχείων στους μαθητές, όλοι τους είναι ενήλικες που σταμάτησαν τις 

σπουδές τους ή ποτέ δεν τους τελείωσαν, για να συνηθίσουν στον υπολογιστή δημιούργησαν ένα blog όπου 

οι μαθητές πρέπει να είναι ενεργά κάθε εβδομάδα για να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή και στη 

συνέχεια να αρχίσουν να μαθαίνουν πώς να δουλεύουν με τα κύρια προγράμματα του υπολογιστή και 

συγκεκριμένα πράγματα όπως το γραφικό σχέδιο. Επίσης, μαθαίνουν να ψάχνουν για εργασία στο διαδίκτυο 

ανάλογα με τον ηλεκτρονική τους περιοχή, αφού βάλουν όλες τις πληροφορίες σε ένα blog για να 

μοιραστούν με άλλους ανθρώπους. 

mailto:digital@dutls.eu
http://franciscofontalba.blogspot.com/
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Η διαδικασία μάθησης σε αυτή τη μέθοδο κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ ενός δασκάλου και ενός μαθητή. 

Και οι δύο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της μελέτης και είναι ένα πλήρες αντίθετο με 

την προσέγγιση που επικεντρώνεται στον εκπαιδευτικό. Ο δάσκαλος είναι σαν προπονητής στους μαθητές. 

Είναι σημαντικό να εξηγηθεί το νέο υλικό και να ενθαρρυνθεί η κατανόηση του. Ο καθηγητής εξηγεί πώς να 

χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, πώς να ανοίγετε και να τροποποιείτε έγγραφα Word και excel, πώς να έχετε 

πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.λπ. 

Στη συνέχεια, όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται στο blog που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, για να 

μοιράζονται τα αποτελέσματα με άλλους ενήλικες. 

Τα κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι το blog που δημιουργείται από τον δάσκαλο, για να συνδεθεί 

ο φοιτητής με τα κοινωνικά μέσα και να μοιραστούν όλες τις πληροφορίες με άλλους ενδιαφερόμενους. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα; 

Απλοποιώντας αυτή τη μέθοδο, θα μπορούσαμε να την προσαρμόσουμε πολύ εύκολα στο 

projectdigital@dutls.eu, καθώς θα είναι καλό να διδάξουμε πώς να δημιουργήσουμε ένα blog για να 

μοιραστούμε με άλλα άτομα τα αποτελέσματα μιας μαθησιακής συνεδρίασης. 

Όλοι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι παρόμοιο στις οργανώσεις τους για να διδάξουν στους ανθρώπους να 

βρουν εργασία μέσω διαδικτύου ή να χρησιμοποιούν τα βασικά προγράμματα από τον υπολογιστή και για το 

δάσκαλο να δημιουργήσει ένα blog για να μοιραστεί αυτό που κάνει. 

 

1.7 Ψηφιακή παιδεία για ηλικιωμένους 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:Universidad der Salamanca 

Ιστοσελίδα:http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/viewFile/7508/7539 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το Universidad der Salamanca χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να βοηθήσει τους ενήλικες που δεν ξέρουν 

να ξεπεράσουν εμπόδια. Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν υπολογιστές σε διαφορετικούς τομείς και πώς 

να αποκτήσουν εργασία όπου μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα όσα έμαθαν, όπως για παράδειγμα: 

χειρισμός βασικών εργαλείων: ποντίκι, πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτής. 

Η δεξιοτεχνία του νέου περιβάλλοντος: λειτουργικά συστήματα, σύστημα αποθήκευσης από αρχεία και 

φακέλους κ.λπ. 

Η σχέση μεταξύ των δύο παραγγελιών. Είσοδος και έξοδος. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: ψηφιακός αλφαβητισμός για ηλικιωμένους 

Αυτό το σεμινάριο βασίζεται στην εμπειρία των μαθητών, ότι μπορεί να μην σχετίζεται αναγκαστικά με την 

επιστήμη των υπολογιστών. καθώς και στην προοδευτική συσσώρευση γνώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους 

ακόλουθους παράγοντες: Προηγούμενη οργάνωση. 

Κάθε συνεδρία πρέπει να έχει μια σύντομη επισκόπηση της προηγούμενης συνεδρίας, ενεργοποιώντας έτσι 

τα διανοητικά συστήματα των μαθητών, προετοιμάζοντάς τους για την τάξη της ημέρας. Και μια καθολική 

περίληψη του θέματος της ημέρας. Γνώση και προηγούμενες εμπειρίες. Είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί 

η μνήμη στον μαθητή και στον φοιτητή. 

Η νέα γνώση βασίζεται μόνο στους πυλώνες που κατέχει κάθε άτομο και αυτοί είναι: η δική τους ζωή και  οι 

προηγούμενες γνώσεις. Προσομοιώστε το γενικό πλαίσιο, ενεργοποιήστε ξανά τη μνήμη μέσω ερωτήσεων 

http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/view
http://revistas.usal.es/index.php/eks/article/viewFile/7508/7539


21 

European Erasmus+ Project - digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

όπως το θυμάστε πότε; Και με αυτό τον τρόπο η νέα έννοια συνδέεται με την προηγούμενη στο μυαλό των 

μαθητών, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση και τη διατήρηση αυτών των εννοιών. Ας δούμε, για 

παράδειγμα, ζευγάρια στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως παρόμοια στο εργαστήριο ψηφιακής παιδείας 

ενηλίκων που διευκολύνουν την ενεργοποίηση, την εξήγηση, τη σχέση και την κατασκευή πνευματικών 

θεμάτων μεταξύ της γνώσης που κατέχουν οι μαθητές και της νέας που θέλουμε να διδαχθούν. 

Θύρες ανάγνωσης / εγγραφής: βύσμα USB: αρσενικό / θηλυκό, μόνο μία θέση είναι σωστή, αν πιέσουμε, 

σπάμε τη συσκευή. 

Παράθυρο. Κλείσιμο κουμπιών ελαχιστοποίηση / μεγιστοποίηση, επαναφορά. 

Βιβλιοδέτης. Υποφάκελο Αρχείο: Με ένα απλό κιβώτιο, ένα φάκελο ή ένα ντουλάπι αρχειοθέτησης, 

αρχειακά πλαστικά και folios, η έννοια είναι συνήθως πιο ξεκάθαρη από την κλασική παρομοίωση του 

δέντρου, αν και μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη: Κορμός, κλαδιά, φύλλα. Παρομοίωση: ρωσικές κούκλες. 

Cut-Paste: Η Piaget θα έχει πολλά να πει για αυτό. Ένα παιδί ορισμένης ηλικίας δεν γνωρίζει την εξαφάνιση, 

για παράδειγμα, της ρωσικής κούκλας μέσα σε μια άλλη. 

Αυτή είναι η περικοπή και η επικόλληση. Μια έννοια μεταφοράς που πολλές φορές είναι δύσκολο να 

εξηγηθεί. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η πραγματικότητα ενός αυθεντικού βιοτεχνικού εργαστηρίου, ενός 

κολάζ με περιοδικά και εφημερίδες. Κοπή με ψαλίδι, επικόλληση κλπ. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμεύσουν ως 

βάση για μελλοντικές έννοιες απλής, πολλαπλής επιλογής, επιλογής κειμένου, φωτογραφικό ρετουσάρισμα 

εικόνων κ.λπ.. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα; 

Μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιο παρόμοιο 

εργαστήριο με τη δουλειά τους με ενήλικες από τις πόλεις 

μας, κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο για να 

αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες. 

Μπορούμε να μάθουμε από τον τρόπο που χρησιμοποιούν 

διαφορετικές μεθόδους για μάθηση και να κρατούν τους 

πάντες στο ίδιο στάδιο μάθησης. 

 

1.8 Νέες μέθοδοι μάθησης με βάση τις ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων Károly Eszterházy  Universityof  Eger 

Ιστοσελίδα :https://uni-eszterhazy.hu 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το Πανεπιστήμιο Károly Eszterházy του Eger υπηρετεί τους φοιτητές του με μια ευρεία ποικιλία 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τέσσερις πανεπιστημιουπόλεις που βρίσκονται σε τέσσερις πόλεις της 

περιοχής. Εκτός από τα παραδοσιακά πεδία των τεχνών, των επιστημών και των ανθρωπιστικών επιστημών, 

όπως η παιδαγωγική, οι φυσικές επιστήμες, οι δημιουργικές τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, παρέχει 

προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και εκπαιδεύσεις σε τομείς που ανταποκρίνονται σε νέες 

απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης, δημιουργώντας παράλληλα δρόμους για ατομική επιτυχία και εκπλήρωση . 

Σκοπός τους είναι να παράσχουν τις σύγχρονες γνώσεις που θα επιτρέψουν στους μαθητές να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κέντρα έρευνας και γνώσης στο 

πλαίσιο του banner Eszterházy διευκολύνουν την ακαδημαϊκή ανάληψη επιστημονικής έρευνας καθώς και τις 

πρακτικές ανάγκες διαφόρων οργανισμών και εταιρειών της περιοχής. 

https://uni-eszterhazy.hu/
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Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Νέες μέθοδοι μάθησης με βάση τις ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων. 

Το έργο "Νέες μέθοδοι μάθησης με βάση τις ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά κέντρα ενηλίκων" αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση ενηλίκων και στην προώθηση της καινοτομίας, της ανταλλαγής 

εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ διαφόρων τύπων οργανισμών με εμπειρία στη μάθηση των ΤΠΕ. Ο 

πρωταρχικός στόχος είναι να επιτραπεί στους εμπλεκόμενους οργανισμούς να αναπτύξουν και να 

ενισχύσουν δίκτυα, να αυξήσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιραστούν 

και να αντιμετωπίσουν ιδέες, πρακτικές και μεθόδους στον τομέα των ΤΠΕ. 

Για να γίνει αυτό, οι συμμετέχοντες σε αυτό το έργο θα χρησιμοποιήσουν συμμετοχικές προσεγγίσεις και 

μεθοδολογίες βασισμένες σε ΤΠΕ, σε συνδυασμό με ένα πιο σύγχρονο, δυναμικό, αφοσιωμένο και 

επαγγελματικό περιβάλλον μέσα στον οργανισμό: έτοιμοι να ενσωματώσουν καλές πρακτικές και νέες 

μεθόδους σε καθημερινές δραστηριότητες. 

Στόχος αυτού του έργου είναι η αύξηση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων, η βελτίωση της 

κατανόησης των πρακτικών, των πολιτικών και των συστημάτων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση της 

νεολαίας σε όλες τις χώρες. 

Ανοικτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια ψηφιακή εποχή - θα δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που 

προωθούν καινοτόμους μεθόδους και παιδαγωγικές μεθόδους, συμμετοχική διακυβέρνηση όπου χρειάζεται, 

αναπτύσσουν εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία καθώς και δράσεις που υποστηρίζουν την αποτελεσματική 

χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη 

νεολαία. Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη συνεργειών με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και την 

προώθηση νέων τεχνολογιών ως οδηγών βελτίωσης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των πολιτικών για 

τη νεολαία. 

Η επέκταση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, ιδίως στην αποτελεσματική διδασκαλία της 

παιδείας, της αριθμητικής και των ψηφιακών δεξιοτήτων σε άτομα με χαμηλή ειδίκευση ή χαμηλής 

ειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής χρήσης των ΤΠΕ. 

Ερωτήσεις σχετικά με το έργο: Ποιος, μεταξύ των 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων, έχει πρόσβαση σε ποιες 

μορφές ΤΠΕ στο σπίτι, στον εργασιακό χώρο και σε 

σημεία της ευρύτερης κοινότητας; Ποίος είναι ο 

σκοπός χρήσης των ΤΠΕ για τους ενήλικες σε αυτούς 

τους πληθυσμούς και πώς χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για 

τη ζωή τους γενικότερα; Πώς μαθαίνουν οι ενήλικες 

να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ για 

δραστηριότητες επίσημης και άτυπης μάθησης; Τι 

μαθαίνουν οι ενήλικες μέσω της δέσμευσής τους σε 

περιβάλλον ΤΠΕ? 

Το έργο αυτό ήταν μια βραβευμένη βέλτιστη πρακτική σε έναν εθνικό διαγωνισμό πανεπιστημίων στην 

Ουγγαρία που ασχολούνταν με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

1.9 Μείωση του ψηφιακού χάσματος - κατάρτιση και καθοδήγηση των ενηλίκων 

«χαμηλής τεχνογνωσίας» 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεωνKreateam Association Eger 

Ιστοσελίδα:www.kreateam-ngo.org 

http://www.kreateam-ngo.org/
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Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Η Kreateam είναι μια έμπειρη ΜΚΟ από την Ουγγαρία που ασχολείται με τη διαχείριση της εκπαίδευσης και 

την εκπαίδευση ενηλίκων. Έχουν πολλά έργα που ασχολούνται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την 

ηλεκτρονική μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να δοθούν 

ευκαιρίες στους νέους ενήλικες να εφαρμόσουν στις δουλειές τους και άλλες ιδέες. Η βασική λειτουργία του 

KreaTeamAssociation είναι να επικεντρωθεί στις ευκαιρίες για νέους και ενήλικες (NEETs) να παρέχουν 

υπηρεσίες που προωθούν την επέκταση της γνώσης τους στους τομείς της οικοδόμησης κοινότητας, της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων, αντιμετώπισης του αντίκτυπου της ένταξης στην ΕΕ και τα λοιπά…. 

Για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου αναζήτησαν πόρους, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές 

εκδηλώσεις, διοργάνωσαν εκδηλώσεις και έργα, σε συνεργασία με δημόσιους, κοινωνικούς και οικονομικούς 

φορείς. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Μείωση του ψηφιακού χάσματος - Κατάρτιση και καθοδήγηση των 

ενηλίκων «χαμηλής ειδίκευσης στον τομέα της πληροφορικής» 

Ο γενικός στόχος αυτού του μαθήματος, που γεννήθηκε από ένα εθνικό σχέδιο, είναι η αύξηση της ψηφιακής 

ικανότητας του πληθυσμού, η οποία είναι απαραίτητη για την απασχόληση, παρέχοντας έτσι ένα 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την οικονομία, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 

αυξάνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των απασχολουμένων . Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι 

προσανατολισμένο στην πρακτική και είναι εύκολο να μάθει κάποιος επιτρέπει σε άτομα με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το World Wide Web. Η εκπαίδευση παρέχει 

μια σταθερή βάση χρηστών και αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών εξετάσεων. 

Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την εκπαίδευση συμβάλλουν στη διατήρηση της επαφής, της διοίκησης 

και της απόκτησης γνώσεων σε έναν υπολογιστή, tablet ή smartphone, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και 

αυξάνοντας τις πιθανότητες τοποθέτησης θέσεων εργασίας. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

• Επικέντρωση στα προβλήματα (Επιλέγει εργαλεία εφαρμογής για τη σταδιακά διευρυνόμενη σειρά 

εργασιών ή επεκτείνει τις χρησιμοποιούμενες έννοιες και λειτουργίες από το απαιτούμενο εργαλείο.), 

• Επικέντρωση στην εφαρμογή (διδάσκει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός 

συγκεκριμένου τύπου εγγράφου με τη σειρά της δομής και της επέκτασής του), 

• Επικέντρωση στο μενού (Διδάσκει τη γνώση εφαρμογών μέσω μιας εφαρμογής ή πιο συγκεκριμένα μέσω 

των στοιχείων του μενού της εφαρμογής), 

• Επικέντρωση στις λειτουργίες (ορίζει τις γενικές λειτουργίες ενός συστήματος εφαρμογών, π.χ. ρύθμιση, 

διόρθωση, εκτύπωση, μορφοποίηση κ.λπ. για επεξεργαστές λέξεων και στη συνέχεια συνδέει συγκεκριμένα 

στοιχεία γνώσης με αυτά). 

• Επικέντρωση στην έννοια (Καθορίζει τις έννοιες που χρησιμοποιούνται από ένα σύστημα εφαρμογής, π.χ. 

κυψέλη, γραμμή, στήλη, μπλοκ, φύλλο κλπ.για υπολογιστικά φύλλα και στη συνέχεια αναλύει τις συναφείς 

λειτουργίες). 

• Επικέντρωση σε υποτιθέμενα εργαλεία (ορίζει την συνεχώς διευρυνόμενη σειρά υποτιθέμενων εργαλείων, 

π.χ. παραδοσιακή μηχανική γραφομηχανή, ηλεκτρονική γραφομηχανή με διορθωτική λειτουργία, 

ηλεκτρονική γραφομηχανή με λειτουργία μορφοποίησης γραμμών κλπ. για επεξεργαστές λέξεων και στη 

συνέχεια συζητά τις απαραίτητες γνώσεις για κάθε επίπεδο.). 
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 Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Το κύριο αποτέλεσμα αυτού του έργου ήταν το γεγονός 

ότι καθώς η διδασκαλία των ΤΠΕ δεν μπορεί να 

υπερηφανεύεται με μακρά ιστορία, στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια και η 

διαμόρφωσή τους δεν είναι τόσο συνειδητή, αλλά μάλλον 

ενστικτώδης, πράγμα που οδηγεί επίσης στο γεγονός ότι 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν μία 

μόνο μέθοδο αλλά ένα είδος μείγματος μεθόδων, όπου 

κυριαρχεί μια από αυτές τις μεθόδους. Αυτή η 

μεθοδολογική «αβεβαιότητα» εξασφαλίζει επίσης ότι 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι ικανοί να διδάσκουν με επιτυχία ακόμα και όταν χρησιμοποιούν μια 

μέθοδο με την ένδειξη αρνητική παρακάτω. Η αρνητική ετικέτα μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από το γεγονός 

ότι αυτές οι μέθοδοι δεν εξασφαλίζουν "αυτόματα" καλή διδασκαλία. Επιπλέον, είναι εύκολο να διδάξουμε 

πολύ άσχημα όταν βασιζόμαστε σε αυτές. 

Η εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου αυτού του έργου θα είναι χρήσιμη για την υλοποίηση του έργου 

μας. 

 

1.10 Διδασκαλία και μάθηση βασισμένη στις ΤΠΕ και Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων MiskolciUniversity 

Ιστοσελίδα:www.uni-miskolc.hu 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το Πανεπιστήμιο του Miskolc είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη 

Βόρεια Ουγγαρία. Η αποστολή της δήλωσε ότι η αποστολή του Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει την 

ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στη μάθηση μέσω της διεθνούς αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα σε ένα 

περιβάλλον ισότητας, ανοχής και αμοιβαίου σεβασμού, ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική, οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη στη Βόρεια Ουγγαρία και σε όλο τον κόσμο. " Μια προσεκτική εξέταση 

αυτής της δήλωσης αποκαλύπτει την ανάγκη του πανεπιστημίου να αντιμετωπίσει θέματα σχετικά με την 

εκπαίδευση ενηλίκων και την ενσωμάτωση και χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση και υποστήριξη της χρήσης 

υπολογιστών στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης 

Το πανεπιστήμιο Miskolci προσφέρει ένα συνδυασμό τεχνολογικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και 

ψυχαγωγικών ευκαιριών που βασίζονται στις ΤΠΕ για τους ενήλικες σπουδαστές του. Το πρόγραμμα 

προσέγγισής του περιλαμβάνει συνεχή ανταπόκριση στις ανάγκες της ευρύτερης κοινότητας της Βόρειας 

Ουγγαρίας με πρωτοποριακά μαθήματα εξωσχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Το πανεπιστήμιο Miskolci υλοποιεί την εκπαίδευση ενηλίκων κυρίως μέσω του Ινστιτούτου Δια Βίου 

Μάθησης. Τα υπάρχοντα προγράμματα περιλαμβάνουν τα εξής :Εξωσχολικές Σειρές Μαθημάτων, 

Πιστοποιητικά και διπλώματα, Προπτυχιακά μαθήματα, Μεταπτυχιακά μαθήματα, Μαθήματα πρόσβασης, 

Βραβεία ανώτερων στελεχών του CityandGuilds. 

Τα Εξωσχολικά μαθήματα είναι ανοιχτά σε όλους τους ενήλικες. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις εισόδου. 

Ορισμένα μαθήματα προσφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα και ορισμένες μαθήματα διατίθενται για τη 

χορήγηση πιστοποιητικού. Όλα τα μαθήματα πιστοποιητικών είναι διαθέσιμα με μειωμένη απασχόληση. Οι 

http://www.uni-miskolc.hu/
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απαιτήσεις εισόδου διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο του μαθήματος και απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες 

φοιτητές. Κατά κανόνα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές εμπειρίες καθώς και τα τυπικά προσόντα. Η διάρκεια 

του μαθήματος είναι συνήθως ένα έως δύο χρόνια. 

Τα προπτυχιακά μαθήματα διατριβής είναι διαθέσιμα ως αρθρωτά προγράμματα μερικής απασχόλησης. Τα 

μαθήματα αυτά καλύπτουν τους τομείς: Διοίκησης και επιχειρηματικών σπουδών, Περιβαλλοντικές 

επιστήμες, Ανθρωπιστικές επιστήμες και συνδυασμένες σπουδές 

Είναι σχεδιασμένα κατά κύριο λόγο για να καλύψουν τις ανάγκες των ενηλίκων φοιτητών που δεν έχουν την 

ευκαιρία για πλήρη φοίτηση. Μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται στους τομείς: Διοίκηση Οργάνωσης, 

Δια Βίου Μάθηση, Μελέτες της Μετανάστευσης της Ιρλανδίας, Μάθηση βασισμένη στην εργασία, 

Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας, Μάθηση με Η / Υ, Επικοινωνία της Επιστήμης. 

Πολλά από τα μαθήματα είναι διαθέσιμα σε τοποθεσίες όπως οι άλλες πανεπιστημιουπόλεις και σε 

τοποθεσίες συνεργαζόμενων σχολών επιμόρφωσης. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα της ίδρυσης αυτού του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων είναι ότι οι 

εμπειρογνώμονες του Πανεπιστημίου έχουν αναγνωρίσει τις σημαντικότερες προκλήσεις της μάθησης που 

βασίζεται στις ΤΠΕ: ο φόβος της τεχνολογίας, η έλλειψη οικονομικής επάρκειας στη χρήση της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Την έλλειψη επίγνωσης σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τη διδασκαλία / εκμάθηση 

με βάση τις ΤΠΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η κατάλληλη εκμετάλλευσή τους. Έλλειψη ολοκληρωμένης και 

υψηλής ποιότητας συλλογής ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης για τη στήριξη της διδασκαλίας, της 

μάθησης και της έρευνας. Περιορισμένη πρόσβαση στο κύριο δίκτυο πληροφοριών και στις υπηρεσίες του 

στους εκπαιδευόμενους. 

Ασφάλεια: Δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διδασκαλίας και εκμάθησης και του 

Διαδικτύου με αυθεντική πρόσβαση στις απαιτούμενες πηγές, επιτρέποντας τη διεξαγωγή εμπιστευτικών 

συναλλαγών εύκολα και με ασφάλεια. 

Ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών 

που βοηθούν τα ιδρύματα να διερευνήσουν και να 

εκμεταλλευτούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια, νομικά και 

αποτελεσματικά, μαζί με άλλες εφαρμογές πληροφορικής 

για μάθηση, διδασκαλία, έρευνα και ηλεκτρονικό 

επιχειρείν. 

Συνεργασία: η ανάγκη ενθάρρυνσης της εκτίμησης του 

παγκόσμιου χαρακτήρα των ΤΠΕ και των συναφών 

εφαρμογών για την προώθηση της συνεργασίας για 

αποτελεσματικό διεθνή ανταγωνισμό. 

Τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση που 

σχετίζονται με τους ενηλίκους με βάση τις ΤΠΕ διερευνώνται σε αυτό το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα 

αυτά θα είναι πολύτιμα λόγω της διεθνούς μας συνεργασίας. 

 

1.11 Οι Δράσεις του MondoDigitale 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: DIGITAL WORLD FOUNDATION 

Ιστοσελίδα:www.mondodigitale.org/it 

http://www.mondodigitale.org/it
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Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE(FMD) –Digital World Foundation 

World Foundation - εργάζεται για μια κοινωνία της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς που συνδυάζει την 

καινοτομία, την εκπαίδευση, την ένταξη και τις θεμελιώδεις αξίες. Η αποστολή του DWF είναι να προωθήσει 

την ανταλλαγή γνώσεων, την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική ένταξη, με προσοχή στις κατηγορίες 

που απειλούνται με αποκλεισμό (ηλικιωμένοι, μετανάστες, νέοι άνεργοι κλπ.). Από τα εργαστήρια ψηφιακής 

παιδείας έως τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, από το Διαδίκτυο των πραγμάτων μέχρι την 

επιχειρηματικότητα, σε τρόπους για να μάθετε για τις δυνατότητες του ψηφιακού να αναπτυχθεί η 

επιχείρησή σας. η εκπαιδευτική προσφορά του Ιδρύματος είναι πολύ ευρεία: 

•  Επιβλητικές εμπειρίες κατάρτισης με τη χρήση τεχνολογικών πακέτων, αφήγηση σε κοινωνικά μέσα και, σε 

συνεργασία με το Facebook και τους Free Formers, κατάρτιση αφιερωμένη στην καινοτομία, μάρκετινγκ 

κοινωνικών μέσων και παρουσία στο διαδίκτυο. 

• Ειδικά ραντεβού με το "She means Bysiness", το παγκόσμιο πρόγραμμα Facebook, το οποίο δημιουργήθηκε 

στην Ιταλία με τη συνεργασία του FondazioneMondoDigitale, για να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές 

εμπειρίες των γυναικών. 

• Εργαστήρια, νέοι, επαγγελματίες και εταιρείες που μοιράζονται τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους με 

διαδραστικές συνομιλίες, μαρτυρίες που εμπνέουν και πρακτικά εργαστήρια για να προβληματιστούν 

σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας μέσω μαθημάτων κατάρτισης σε ψηφιακά και 

κοινωνικά δίκτυα. 

• Μηνιαίες συναντήσεις για την παρουσίαση ιστοριών επιτυχίας, συζήτηση για το θέμα των ψηφιακών 

δεξιοτήτων και δικτύωση. 

• Καλοκαιρινές ακαδημίες /κατασηνώσεις, ανοικτά στην ιθαγένεια, να εξερευνήσουν τα νέα σύνορα της 

τεχνολογίας και να ανακαλύψουν αναδυόμενους τομείς και επαγγελματικά προφίλ: από την ψηφιακή 

αφήγηση στα blogging και τα κοινωνικά μέσα 

Το Ίδρυμα ξεκίνησε δραστηριότητες σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την κοινωνική και ψηφιακή 

ένταξη, με έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης: μερικά βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, άλλα 

αποτελούν πιλοτικές δράσεις, πολλά βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν ξεκινήσει ή βρίσκονται σε δράση. Οι 

δραστηριότητες στοχεύουν κυρίως σε ηλικιωμένους για ενεργό γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Παππούδες και γιαγιάδες στοΔιαδίκτυο 

Οι δράσεις του MondoDigitale σχεδιάζονται και υλοποιούνται ως εργαλεία κοινωνικής καινοτομίας, 

δημιουργώντας «υβριδικές συμμαχίες» σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με σκοπό να 

δημιουργήσουν ευεργετικούς κύκλους οφέλους για ολόκληρη την κοινότητα. 

Το Ίδρυμα προωθεί τη συμμετοχή των ανθρώπων παντού, με διαφορετικές μεθοδολογίες (συνεργατική 

μάθηση, κοινωνική μάθηση, μάθηση με έργο κτλ.), Διάλογο και σύγκριση μεταξύ διαφορετικών γενεών και 

πολιτισμών. 

Η πρόταση για την εκπαίδευση στις ΤΠΕ 

αναπτύσσεται μέσω βασικών και προηγμένων 

τάξεων ηλεκτρονικών υπολογιστών, γωνιών στο 

διαδίκτυο σε κέντρα ηλικιωμένων, εγχειριδίων, 

βίντεο, tutorials και blogs. 
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Για την εκπαίδευση ενηλίκων ΤΠΕ,  το FMD χρησιμοποιεί διαλέξεις στην τάξη. 

Ένα παράδειγμα αυτής της μεθοδολογίας είναι το εθνικό πρόγραμμα «Παππούδες και γιαγιάδες στο 

Διαδίκτυο» το οποίο είναι κατασκευασμένο για να βοηθά τους ηλικιωμένους να εξοικειωθούν με τα 

σημερινά τεχνολογικά εργαλεία. Το μοντέλο βασίζεται σε μια συνεργατική, συνεταιριστική και 

εξατομικευμένη μεθοδολογία διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, η διδακτική δράση του νέου δασκάλου μπορεί να 

εξατομικεύσει την εκπαίδευση βαθμολογώντας την με τις ανάγκες του ενήλικα μαθητή. 

Τα μαθήματα γίνονται στις αίθουσες υπολογιστών των σχολείων όλων των επιπέδων. Οι συμμετέχοντες είναι 

οι πολίτες της επικράτειας άνω των 60 ετών που μπορούν να είναι οι πραγματικοί παππούδες των μαθητών ή 

να εγγραφούν στα κοινωνικά κέντρα για ηλικιωμένα άτομα ή σε άλλες ενώσεις. Για κάθε σχολείο που 

ακολουθεί την πρωτοβουλία, σχηματίζονται 20/25 κατηγορίες ηλικιωμένων. Οι δάσκαλοι είναι τα παιδιά 

σχολείων που συντονίζονται από έναν δάσκαλο που είναι ειδικός στην πληροφορική και την τηλεματική. Η 

διδακτική σχέση είναι καθηγητής  κάθε δύο ηλικιωμένους. 

Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ολοκληρώνει τα βασικά του υπολογιστή σε 

15 μαθήματα, από το άνοιγμα του υπολογιστή στην περιήγηση στο Internet, από τη χρήση μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κοινωνικά δίκτυα. Η παρουσίαση των διαφόρων περιφερειακών που 

μπορούν να συνδεθούν με τον Η / Υ (φωτογραφική μηχανή, σαρωτής κ.λπ.) είναι επίσης μια ευκαιρία να 

βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους και τους ενήλικες να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών 

(κινητή τηλεφωνία, ψηφιακή επίγεια τηλεόραση, iPod, IPTV, και τα λοιπά.). Κάθε ενότητα εμπλουτίζεται με 

μια εργασία πολυμέσων που οι εκπαιδευτές και οι παππούδες συνθέτουν για να εξασκηθούν με τον 

υπολογιστή: από την επεξεργασία ενός online λεξικού των παλιών παιχνιδιών στο ψηφιακό φωτογραφικό 

άλμπουμ με τις παλιές φωτογραφίες. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Η στρατηγική που χρησιμοποιείται από το Digital World Foundation ισχύει επίσης για το 

projectdigital@dults.eu. Πρώτον, επειδή οι στόχοι είναι συνηθισμένοι: να προωθηθούν και να διαδοθούν οι 

ορθές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της κατάρτισης εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορούν να 

προσφέρουν ψηφιακές δεξιότητες, σε μειονεκτούντες ενήλικες. Στην πραγματικότητα, ακόμη και το Digital 

World Foundation έχει επεκταθεί σε πολλές χώρες με έργα που έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλα κοινωνικά 

και οικονομικά πλαίσια. 

Το DWF χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές στη δραστηριότητά του, πρώτα τις παραδοσιακές, όπως τα 

μετωπικά μαθήματα στα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τη χρήση χάρτινων εγχειριδίων και 

οδηγιών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο μάθημα έχουν επίσης μαθήματα βίντεο και μαθήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης που μπορούν να παρακολουθούνται από απόσταση. 

Για το λόγο αυτό, για το digital@dults.eu μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακά εργαλεία επικοινωνίας 

σε συνδυασμό με καινοτόμα εργαλεία επικοινωνίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 

ψηφιακό εγχειρίδιο το οποίο μπορούν να παρέχουν οι σύλλογοι ή οι εκπαιδευτές στους συμμετέχοντες στο 

μάθημα. Αυτό το εγχειρίδιο θα μπορούσε να χωριστεί σε ένα βασικό επίπεδο και ένα πιο προηγμένο, για να 

ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων-μαθητών, σε συνδυασμό με ένα CD πρακτικών 

μαθημάτων βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα έχουν πάντοτε ευκολες κατευθυντήριες 

γραμμές για να συμβουλευτούν. 

Μετά την "SheMeansBusiness" της DWF, μεγάλα ψηφιακά επιχειρηματικά γεγονότα θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν σε όλο τον κόσμο, διαμορφώνοντας τις διάφορες συναντήσεις ανάλογα με τις ανάγκες 

των χρηστών. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να οργανώσετε συνομιλίες με ψηφιακούς επιχειρηματίες που 

ξεκίνησαν τις καριέρες ενηλίκων τους, τις νοικοκυρές που κατάφεραν να συνεργαστούν με κοινωνικά δίκτυα 

ή ηλικιωμένους που έγιναν ειδικοί στο blogging. Αυτά τα μακροσκοπικά γεγονότα, πέραν της μεγαλύτερης 
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προβολής του digital@dults.eu, θα δώσουν στους συμμετέχοντες μεγάλες προοπτικές προσωπικής και 

επαγγελματικής ανάπτυξης. 

 

1.12 IT μαθήματα που ονομάζονται "Nonnoclic" 

 Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: AuserTrani  

Ιστοσελίδα:www.ausertrani.it 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το Auser είναι ένας οργανισμός εθελοντικής και κοινωνικής προαγωγής που διοργανώνεται σε όλη την Ιταλία 

με πάνω από 300 καταστήματα και ασχολείται με την προώθηση της ενεργού γήρανσης των ηλικιωμένων, 

την ανάπτυξη του εθελοντισμού, τις δραστηριότητες κοινωνικής προώθησης, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη 

διεθνή αλληλεγγύη σε σχέση με τους ηλικιωμένους και τις σχέσεις μεταξύ των γενεών. Υποστηρίζει τους 

ανθρώπους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Ο Auser Trani σέβεται την αποστολή και τους στόχους του 

εθνικού Auser και χωρίζεται σε τρία τμήματα: Auser Volunteering, Auser Youngsters και Pink Auser. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Μαθήματα ΤΠΕ "Nonnoclic" 

Η AuserTrani διοργανώνει κάθε χρόνο βασικά και προηγμένα μαθήματα πληροφορικής με τίτλο "Nonnoclic", 

τα οποία, μέσω μιας γέφυρας γενιάς, μειώνουν το πρόβλημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού, το οποίο είναι 

πολύ κοινό στους ηλικιωμένους. 

Τα μαθήματα ξεκινούν με την απλή διαδικασία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του υπολογιστή και 

αναπτύσσονται σε διάφορα στάδια. Στο τέλος κάθε κύκλου μαθημάτων οι συμμετέχοντες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν αυτόματα τον υπολογιστή και να ακολουθήσουν δραστηριότητες κειμένων 

(χρησιμοποιώντας το Word) και διαδραστικό (χρησιμοποιώντας το PowerPoint) καθώς και χρησιμοποιώντας 

κοινωνικά κανάλια, συγκεκριμένα το Facebook, το Instagram και το Skype. Για την κατάρτιση των 

συμμετεχόντων, το Auser χρησιμοποιεί τους καθιερωμένους επαγγελματίες στον κλάδο, στοιχεία όπως 

διαχειριστές κοινωνικών μέσων, webmarkers, ειδικοί SEO καθώς και εθελοντές εμπειρογνώμονες 

πληροφορικής. 

Για να επιτρέψει μεγαλύτερη εξειδίκευση, ο Auser έχει επινοήσει μαθήματα σε βάθος, όπως: 

• Μάθημα παππούδων για να επιτρέψει στους ηλικιωμένους να χρησιμοποιούν τα διάφορα ηλεκτρονικά 

εργαλεία με αρμονικό τρόπο 

• Πρόγραμμα Influencer του παππού για να επιτρέψει στους ηλικιωμένους να χρησιμοποιήσουν το Instagram 

σε βάθος και να γίνουν οι πρώτοι υποστηρικτές του οργανισμού 

• Πρόγραμμα μαθήματος Grandpa Blogger για την εκπαίδευση των ηλικιωμένων για να γράψουν άρθρα 

σχετικά με διάφορα θέματα που θα συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα 

Έχει ξεκινήσει μια σειρά πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση των ενηλίκων και των ηλικιωμένων για τη χρήση 

των κοινωνικών μέσων. Εκτός από τα μαθήματα που περιγράφηκαν παραπάνω (εκστρατεία παππούδων, 

μάθημα παππού του Influencer κλπ.) Οργανώθηκαν σεμινάρια και συζητήσεις κατάρτισης σχετικά με τη 

χρήση των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, 

μιλήσαμε για το πώς άλλαξε η σχεσιακή και συναισθηματική δυναμική λόγω της ανάπτυξης των κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης στη συνάντηση με τίτλο: "Η αγάπη την εποχή των κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης". 

http://www.ausertrani.it/
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Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, με αυτή την έννοια, φέρει τον τίτλο "#iperconnected", σχετικά με 

τα προβλήματα του cyberbullying και του sexting που μπορεί μερικές φορές να κρύβονται πίσω από τα 

κοινωνικά μέσα. Επιπλέον, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη γνώση, πραγματοποιήθηκαν εξατομικευμένες 

συμβουλές σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών μέσων. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Οι δραστηριότητες του Auser Trani είχαν θετικές επιπτώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες στο έργο. Στην 

πραγματικότητα, κάθε χρόνο υπάρχουν πολλές προσχωρήσεις και οι προηγούμενοι μαθητές ανυπομονούν 

να ξεκινήσουν τα πιο εξελιγμένα μαθήματα. Αυτό είναι ένα νικητήριο μοντέλο που μπορεί να 

αναπαραχθεί και από άλλες ενώσεις, οργανώσεις και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Το Auser είναι διαθέσιμο 

για δωρεάν υποστήριξη και βοήθεια. Πιστεύουμε ότι μια πολύ παρόμοια στρατηγική μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για το digital@dults.eu. 

Χωρίς να παραμελούν τα παραδοσιακά μέσα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μίγμα μεταξύ των 

παραδοσιακών εργαλείων επικοινωνίας και των καινοτόμων εργαλείων. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό βιβλίο και κοινωνικά μέσα, τα οποία οι σύλλογοι ή οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να θέσουν στη διάθεση των συμμετεχόντων στο μάθημα, ιδίως των ηλικιωμένων. 

Προφανώς, δημιουργούνται δύο επίπεδα από ένα πλήρες ηλεκτρονικό βιβλίο: ένα βασικό επίπεδο και ένα 

πιο προηγμένο, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των ηλικιωμένων φοιτητών. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν πάντοτε οδηγίες να συμβουλεύονται εύκολα  με offline συμβουλές. 

Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε από αυτό το έργο να τονίσουμε ότι στον ψηφιακό κόσμο ο καθένας μπορεί 

να επιτύχει αποτελέσματα ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης, απλώς να πιστέψει και να διερευνήσει σε 

βάθος τα θέματα χάρη στην υποστήριξη πιο έμπειρων και ικανών ανθρώπων. Το πρόγραμμα 

digital@adults.eu θα μπορούσε να ξεκινήσει από το πρόγραμμα AuserTrani για να τονώσει τους 

ηλικιωμένους να εμπλακούν και να καταπολεμήσουν το πρόβλημα του ψηφιακού αναλφαβητισμού οι ίδιοι. 

Από πρακτική άποψη, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σεμινάρια με την παρουσία παγκοσμίως 

γνωστών εμπειρογνωμόνων στον τομέα, αλλά και απλών ανθρώπων που ξεκίνησαν από το μηδέν και 

χρησιμοποιούν πολύ καλά υπολογιστές και Διαδίκτυο και έχουν κατορθώσει  μικρές επιτυχίες. 

 

1.13 Εκπαιδευτικά μαθήματα για τη χρήση Tablets για ηλικιωμένους 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:Ανώτερο 

Ίδρυμα Onlus της Ιταλίας 

Ιστοσελίδα: www.fondazionesenioritalia.it 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων της 

ένωσης 

Το ιταλικό Ίδρυμα Senior Onlus γεννήθηκε από την 

εμπειρία της Feder Anziani Senior Italia. Η Senior  Italia 

Feder Anziani είναι η Ένωση που προστατεύει τα 

δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, 

με στόχο την ενίσχυση του ρόλου τους στην κοινωνία. Μέσω της χρηματοδότησης και της πραγματοποίησης 

ερευνών, μελετών, διασκέψεων και χορηγίας ενημερωτικών έργων, η Senior Italia Feder Anziani 

ευαισθητοποιεί και επικεντρώνεται στα θέματα προτεραιότητας που αφορούν τον κόσμο της τρίτης ηλικίας. 

Με περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια μέλη σε όλη την Ιταλία, προωθεί πρωτοβουλίες για την επιβεβαίωση 

ενός νέου τρόπου ζωής που οδηγεί τους ηλικιωμένους στην υγιή μακροζωία. 

http://www.fondazionesenioritalia.it/
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Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Μάθημα - Διδάξτε στους ηλικιωμένους πώς να χρησιμοποιούν ένα 

Tablet 

Τα μαθήματα επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να εξοικειωθούν με τον τεχνολογικό εξοπλισμό σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, ακόμη και από το μηδέν. Αυτός ο τύπος μαθημάτων έχει σχεδιαστεί για διάφορους 

λόγους, στην πραγματικότητα, τα tablets είναι πολύ παρόμοια με τα smartphones που τώρα έχουμε ο 

καθένας μας στις τσέπες μας, επιπλέον, πιστεύουμε ότι τα tablets είναι πιο εύχρηστα από τους υπολογιστές. 

Το μάθημα χωρίζεται σε πολλές συναντήσεις. 

Όπως και με οποιοδήποτε μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή κάτι παρόμοιο που απευθύνεται στους 

ηλικιωμένους τα τελευταία χρόνια, ένας από τους στόχους των συμμετεχόντων είναι ακριβώς να αποκτήσουν 

κυριότητα και εξοικείωση με τη χρήση των κοινωνικών μέσων. Στα τελευταία μαθήματα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά μέσα, κυρίως το Facebook και το Instagram, και να δημιουργήσουν (για 

όσους δεν έχουν) ένα ειδικό κοινωνικό προφίλ. Επιπλέον, τα κοινωνικά μέσα χρησιμοποιούνται για την 

προώθηση πρωτοβουλιών. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Τα μαθήματα απευθύνονται κυρίως στους ηλικιωμένους, αλλά μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. 

Πιστεύουμε ότι μια πολύ παρόμοια στρατηγική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το digital@dults.eu 

παράλληλα με τα παραδοσιακά εργαλεία. Μπορείτε να σκεφτείτε τη δημιουργία ενός απλού περιληπτικού 

οδηγού για τον τρόπο χρήσης του tablet και να συνδυάσετε αυτή την πρωτοβουλία με εβδομαδιαία 

ραντεβού στα οποία οι εθελοντές του οργανισμού βοηθούν τους ηλικιωμένους πώς να χρησιμοποιούν 

tablets . 

Αυτό το παράδειγμα μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς ακόμη και τα tablets, όπως και οποιοδήποτε 

άλλο ψηφιακό εργαλείο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, τους ηλικιωμένους ξεκινώντας ακόμα  

και από το μηδέν. Επιπλέον, η χρήση δισκίων και κάθε άλλης συσκευής με σύνδεση στο Internet σάς 

επιτρέπει να προσεγγίζετε εύκολα και να επικοινωνείτε με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 

 

1.14 Εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων για εκπαιδευόμενους ενηλίκους 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: KompetanseNorge 

Ιστοσελίδα: https://www.kompetansenorge.no 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων της ένωσης 

Το όραμα της Νορβηγίας (Kompetanse Norge) είναι η δια βίου μάθηση για μια οικονομία και κοινωνία χωρίς 

αποκλεισμούς. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι ενήλικες, είτε εργάζονται είτε όχι, έχουν πρόσβαση στην 

κατάρτιση δεξιοτήτων που χρειάζονται. Συγκεντρώνουν συνεπώς τη γνώση και υποβάλλουν συστάσεις στις 

κυβερνητικές αρχές και σε άλλα μέρη προκειμένου να επιτύχουν την ανάπτυξη πολιτικής για τις δεξιότητες. 

Ο κύριος στόχος του έργου SkillsNorway είναι να αυξήσει την ποιότητα της διδασκαλίας και να διασφαλίσει 

ότι τα άτομα θα αποκτήσουν μια εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, έτσι ώστε κάθε ενήλικας να 

μπορεί να αποκτήσει το επίπεδο βασικών ικανοτήτων που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις της σημερινής εργασίας και την καθημερινή ζωή. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Προγράμματα εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες 

εκπαιδευόμενους 

https://www.kompetansenorge.no/
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Στη Νορβηγία, οι μέσες βαθμολογίες επάρκειας των ατόμων ηλικίας 16-65 ετών σε δεξιότητες γραμματισμού 

και αριθμητικής είναι σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που συμμετέχουν στην 

έρευνα για τις δεξιότητες για ενήλικες (PIAAC: Διεθνής αξιολόγηση των ικανοτήτων των ενηλίκων). Μόνο το 

6,9% του ενήλικου πληθυσμού (ηλικίας 16-65 ετών) δεν αναφέρει προηγούμενη εμπειρία με υπολογιστές ή 

δεν διαθέτει πολύ βασικές δεξιότητες πληροφορικής. 

Παρόλο που η Νορβηγία είχε υψηλή βαθμολογία στην έρευνα PIAAC για τις δεξιότητες των ενηλίκων σε 

σύγκριση με άλλες χώρες, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ενήλικες των οποίων οι βασικές δεξιότητες 

πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι στατιστικές δείχνουν ότι περίπου 400 000 ενήλικες κινδυνεύουν, καθώς ο 

αριθμός των ατόμων με χαμηλές βασικές δεξιότητες αυξάνεται με την ηλικία. Οι μετανάστες, ιδίως που δεν 

προέρχονται από τις δυτικές χώρες, έχουν χαμηλό βαθμό λόγω χαμηλών επιπέδων εκπαίδευσης, υψηλού 

ποσοστού ανεργίας ή χαμηλού επιπέδου κοινωνικών παροχών. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες μαθητές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 

χρήσης ψηφιακών εργαλείων, μέσων και πόρων με αποτελεσματικό και υπεύθυνο τρόπο, για την επίλυση 

πρακτικών καθηκόντων, την εξεύρεση και επεξεργασία πληροφοριών, τη σχεδίαση ψηφιακών προϊόντων και 

την επικοινωνία περιεχομένου. 

Η κατοχή ψηφιακών δεξιοτήτων στο επίπεδο 1-2 σημαίνει ότι είναι σε θέση να συνδέουν ψηφιακές 

πληροφορίες όταν απαιτείται και να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και να εξοικειώνονται με απλές 

προφυλάξεις κατά τη χρήση του Διαδικτύου. 

Η κατοχή ψηφιακών δεξιοτήτων στο επίπεδο 3 σημαίνει ότι είναι σε θέση να σχετίζονται ενεργά με ψηφιακές 

πληροφορίες και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε ένα νέο περιβάλλον  νέες καταστάσεις. Τα 

ψηφιακά εργαλεία και οι υπηρεσίες είναι γνωστά και χρησιμοποιούνται. 

Η κατοχύρωση ψηφιακών δεξιοτήτων στο επίπεδο 4 σημαίνει να είναι ένας αντανακλαστικός χρήστης 

πολύπλοκων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Η παραγωγή προσωπικών πληροφοριών βασισμένων στις 

ΤΠΕ προσαρμόζεται στην κατάσταση και βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Οι στόχοι ικανότητας για βασικές δεξιότητες 

περιγράφουν την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων σε 

τρία επίπεδα: επίπεδο 1-2, επίπεδο 3 και επίπεδο 4. Τα 

επίπεδα δείχνουν τα πρώτα τέσσερα από τα σύνολα 

πέντε επιπέδων στο Πλαίσιο βασικών δεξιοτήτων. 

Επιπλέον, οι ατομικές δεξιότητες χωρίζονται σε 

διαφορετικούς τομείς. Οι ενήλικες έχουν συχνά 

αποκλίνουσες δεξιότητες και πολλοί θα είναι ισχυροί σε 

ορισμένες περιοχές από άλλους. 

Συνεπώς, οι συμμετέχοντες μπορούν να απαιτήσουν κατάρτιση σε διαφορετικά επίπεδα στις διάφορες 

περιοχές. Το σημαντικότερο είναι ότι κάθε συμμετέχων θα μπορούσε να εργαστεί με τους στόχους 

ικανότητας που αντιστοιχούν στις προκλήσεις που σχετίζονται με αυτόν. Σε συνέχεια των εργασιών της με 

τους στόχους αρμοδιότητας, η Vox (Νορβηγική Υπηρεσία για τη Δια Βίου Μάθηση) έχει διατυπώσει 

παραδείγματα για το πώς οι ενήλικες χρησιμοποιούν τις δεξιότητες στην πράξη. Τα παραδείγματα 

προέρχονται από διαφορετικά πλαίσια και καταστάσεις στην καθημερινή ζωή των ενηλίκων. Σκοπός τους 

είναι να δώσουν ιδέες και να εμπνεύσουν τον δάσκαλο, και πρέπει να βρεθούν τοπικά παραδείγματα που 

αφορούν τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 
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Μέθοδοι διδασκαλίας: Εκπαίδευση βασισμένη στην πράξη 

Η πρακτική εκπαίδευση είναι μια εκπαίδευση που συνδέεται με την πραγματικότητα των συμμετεχόντων 

στην εργασία και στην καθημερινή ζωή. Βασίζεται σε θέματα τα οποία οι συμμετέχοντες θεωρούν συναφή 

και εστιάζουν σε στρατηγικές που εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή όλων. Η κατάρτιση με γνώμονα την 

πρακτική μπορεί να έχει κίνητρο, καθώς η εκπαίδευση είναι συγκεκριμένη και βασισμένη στην πράξη και 

καθιστά το μαθησιακό περιεχόμενο ευκολότερο να κατανοηθεί και να χρησιμοποιηθεί. 

Η εκπαίδευση με βάση την πρακτική βασίζεται σε αυθεντικό υλικό, θέματα και παραδείγματα από την 

καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων και αυτό χρησιμοποιείται με τρόπους που είναι όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στην πραγματική ζωή. Είναι επίσης σημαντικό για τους συμμετέχοντες να αισθάνονται ότι τα θέματα 

με τα οποία εργάζονται είναι σημαντικά. Μελέτες αποδεικνύουν ότι αυτό αυξάνει την πιθανότητα 

συμμετοχής και διατήρησης των δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος. 

(Jacobson, 2003). 

Παρόλο που οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τις νέες δεξιότητες πέρα από την εκπαίδευση, πρέπει να 

πιστεύουν ότι αυτό είναι δυνατό. Οι Wahlgren και Aarkrog (2012) υποστηρίζουν ότι οι ενήλικες δεν 

μεταφέρουν κατ’  ανάγκη αυτό που έχουν μάθει στην κατάσταση της κατάρτισης σε πρακτική χρήση σε άλλες 

καταστάσεις. Δεν είναι πάντοτε αρκετό για το δάσκαλο να μιλήσει με τους συμμετέχοντες για τη δυνατότητα 

μεταφοράς αυτού που μαθαίνουν. Πολλοί συμμετέχοντες χρειάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα 

μεταφοράς δεξιοτήτων, ασκήσεις σκέψης για ευκαιρίες μεταφοράς και δυνατότητα δοκιμής των δεξιοτήτων 

τους σε διαφορετικές πρακτικές καταστάσεις. 

Μπορεί να είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν μαθήματα που συνδέονται με περιορισμένο χώρο ή περιοχή 

θεμάτων και τα οποία συγκεντρώνουν μαζί συμμετέχοντες με παρόμοια ενδιαφέροντα και στόχους. Η χρήση 

καθημερινών ψηφιακών δεξιοτήτων, η συμπλήρωση εγγράφων που εκδίδονται από δημόσιους φορείς κ.λπ. 

μπορεί επίσης να είναι κατάλληλη ως βάση για την κατάρτιση. Επιπλέον, η κατάρτιση σε ψηφιακές 

δεξιότητες μπορεί να υποστηρίξει την είσοδο στην αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση μπορεί να βασιστεί σε 

επαγγέλματα που οι συμμετέχοντες οραματίζονται για τον εαυτό τους ή στα οποία επιθυμούν να 

επιστρέψουν. 

Εάν οι συμμετέχοντες εργάζονται ή συνδυάζουν κατάρτιση με εύρεση εργασίας, υπάρχουν πολλά που 

μπορούν να γίνουν για να αξιοποιηθεί ο χρόνος στην  εργασία τους για τη μέγιστη εκμάθηση και άσκηση των 

δεξιοτήτων. Είναι σημαντικό να εμπλέκεται ο χώρος εργασίας τους και ο υπεύθυνος εργασίας τους να είναι 

υπεύθυνος για τη διευκόλυνση της μάθησης κατά τις ώρες εργασίας και ότι ο συμμετέχων αμφισβητείται στο 

σωστό επίπεδο. 

Επιπλέον, εάν υπάρχει συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, αυτό θα συμβάλει στην εξασφάλιση 

της προτεραιότητας των εργασιών με ψηφιακές δεξιότητες κατά τις περιόδους εργασίας και ότι θα διατεθούν 

οι αναγκαίοι πόροι σε αυτό. Η στάση των εποπτών και των συναδέλφων τους στα μέτρα κατάρτισης μπορεί 

επίσης να επηρεάσει το κίνητρο και τη συμμετοχή των συμμετεχόντων. 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf 

InterAct Handbook: http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm 

 

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/6c78ef4022c948348f473f322e00a07d/guidelines_competence_goals.pdf
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
http://www.statvoks.no/interact/handbook_on_cd/handbook_uk.htm
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1.15 Βελτίωση δεξιοτήτων ΤΠΕ 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: AndragoškizavodLjudskauniverzaVelenje 

Ιστοσελίδα:http://www.lu-velenje.si/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το AndragoškizavodLjudskauniverza προσφέρει σύγχρονες και υψηλής ποιότητας γνώσεις για προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη με ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως: δημοτικό σχολείο για ενήλικες, 

επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, εκπαίδευση γλωσσών 

και ΤΠΕ κ.α. Προσφέρουν δωρεάν διδασκαλία στο ανεξάρτητο κέντρο εκμάθησης. 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: μαθήματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ΤΠΕ 

AndragoškizavodLjudskauniverzaVelenje προσφέρει διάφορα μαθήματα ΤΠΕ, στα οποία οι συμμετέχοντες 

βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των ΤΠΕ. Τα μαθήματα είναι τα εξής: βασικό μάθημα ΤΠΕ, το 

οποίο έχει ατομική προσέγγιση και όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για το περιβάλλον των Windows, τα 

βασικά του Word, το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προσφέρουν επίσης μαθήματα 

MicrosoftWord και MicrosoftExcel, τα οποία απαιτούν προηγούμενη γνώση. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ανάμεσα σε μαθήματα MicrosoftPowerPoint 12 ωρών και σε μαθήματα 8 

ωρών που καλύπτουν την περιοχή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, του Διαδικτύου, του Skype, του Facebook 

και άλλων κοινωνικών δικτύων. Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα μάθημα 

ψηφιακής φωτογραφίας για αρχάριους, ένα 8ωρο πρακτικό εργαστήριο όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν 

πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, πώς να ανεβάζουν εικόνες στον υπολογιστή και 

πώς να χρησιμοποιούν τα προγράμματα υπολογιστών για την επεξεργασία των εικόνων. Ένα άλλο 

εργαστήριο με τίτλο Επεξεργασία των εγγράφων και των διπλωμάτων. Μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους 

μαθημάτων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό. 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις ΤΠΕ: διαλέξεις, ερμηνείες, επίδειξη, οπτικοποίηση, επανάληψη, 

επικοινωνία, συνεργασία, μελέτες περιπτώσεων, κίνητρο, αξιολόγηση, συμβουλευτική. 

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική μέθοδο για την αγορά εργασίας: επίδειξη, οπτικοποίηση, 

επανάληψη, επικοινωνία, αξιολόγηση. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Ο ιστότοπος του οργανισμού προσφέρει μια σύνδεση με το δωρεάν υλικό στο διαδίκτυο, όπου οι 

συμμετέχοντες μπορούν να βρουν διάφορες ταινίες για να δουλεύουν με υπολογιστές. 

Τα μαθήματα είναι πολύ βασισμένα στην πρακτική, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

1.16 Αναζήτηση πολιτιστικού γεγονότος 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεωνLjudskaUniverzaRogaškaSlatina 

Ιστοσελίδα:http://www.lu-rogaska.si/ 

http://www.lu-velenje.si/
http://www.lu-rogaska.si/
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Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

LjudskaUniverza Η RogaškaSlatina είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ενηλίκων για την κοινότητα στην τοπική και ευρύτερη περιοχή για περισσότερα από 56 χρόνια. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου καλύπτουν 10 επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν τόσο 

σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (όπως catering, 

μαγειρική, πωλήσεις, οικονομία, παιδική μέριμνα, μεταφορές, τουρισμός). 

Η οργάνωση έχει προσφέρει πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες του ενήλικου πληθυσμού για περαιτέρω κατάρτιση και εκπαίδευση. Ο τομέας της ανεπίσημης 

εκπαίδευσης καλύπτεται με την παροχή διαφόρων σεμιναρίων, μαθημάτων, διαλέξεων, λογοτεχνικών 

βραδιών και πολλά άλλα. 

Η LjudskaUniverzaRogaškaSlatina προσφέρει επίσης άλλες μορφές κατάρτισης, όπως προγράμματα 

προσωπικής ανάπτυξης, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους ανέργους και τους ηλικιωμένους, 

γλωσσικά ή λογιστικά μαθήματα. Διοργάνωσαν εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικά και διδακτικώς 

στερημένα σύνολα ενηλίκων, όπως οι μετανάστες, οι άνεργοι και οι αλλοδαποί. 

Το LjudskaUniverzaRogaškaSlatina διοργανώνει επίσης μια Πανεπιστημιακή περίοδο για την τρίτη ηλικία, 

όπου προσφέρουν διάφορες δραστηριότητες δια βίου μάθησης σε άτομα άνω των 55 ετών (π.χ. γλωσσικά 

μαθήματα, μαθήματα ηλεκτρονικής παιδείας, ομάδες σπουδών, δραστηριότητες υγιεινού τρόπου ζωής κ.α.). 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Διδάξτε στους ενηλίκους πώς να αναζητήσουν πληροφορίες online 

Η κύρια ιδέα της δραστηριότητας ήταν να διδάξει στους ενηλίκους πώς να αναζητήσουν πληροφορίες στο 

Διαδίκτυο και να δουλέψουν με εργαλεία που βοηθούν στην αναζήτηση, δείχνοντας περισσότερους τρόπους 

για να βρουν πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες αναζητούσαν πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη τους (ή 

αλλού). Διδάσκονταν πώς να ορίζουν λέξεις-κλειδιά για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων καθώς και 

ποιες ετικέτες θα χρησιμοποιούσαν και πότε. Ταυτόχρονα, διδάχθηκαν διαφορετικά προγράμματα 

περιήγησης και δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης και τις διαφορές μεταξύ τους. Για καλύτερη κατανόηση του 

ονόματος διεύθυνσης στο Διαδίκτυο, οι συμμετέχοντες εισήχθησαν στη βασική μορφή μιας διεύθυνσης 

Διαδικτύου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης πολιτιστικών εκδηλώσεων: 

μέσω πολιτιστικών καταλόγων, επισκέψεων ιστοτόπων των θεσμών του πολιτισμού. Εκπαιδεύτηκαν με 

σκοπό να βρουν το πολιτιστικό γεγονός του δικού τους ενδιαφέροντος. Στο τέλος μοιράστηκαν με τους 

άλλους πώς έφθασαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας ήταν τα ακόλουθα: 
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• Δυνατότητα αναζήτησης πολιτιστικού γεγονότος  στη 

• δική σας πόλη (ή αλλού) στο Διαδίκτυο 

• Δυνατότητα συνεργασίας με προγράμματα περιήγησης, μηχανές αναζήτησης και τον ορισμό λέξεων-

κλειδιών 

• Γνώση σχετικά με διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων περιήγησης και μηχανών αναζήτησης 

• Γνώση σχετικά με πολιτιστικούς καταλόγους / πολιτισμό 

• ιστοσελίδες των ιδρυμάτων 

• Γνώση σχετικά με τη βασική μορφή των διευθύνσεων Internet 

• Εξοπλισμός: υπολογιστές με πρόσβαση στο Internet, προβολέα δεδομένων 

• Υλικά υποστήριξης: λίστα καταλόγων και πολιτιστικών ιδρυμάτων, παρουσίαση με βασικές 

πληροφορίες και γραφικά 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Είναι μια καλή μέθοδος για το πώς να ενθαρρύνετε τους ενήλικες να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες για να 

αναζητούν  τις απαραίτητες πληροφορίες στο Διαδίκτυο. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

digital@dults 

Καλές πρακτικές για 
μεθόδους κοινωνικής ένταξης 
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3 Έρευνες στην Ευρώπη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενηλίκων στον τομέα των ΤΠΕ με 

ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές και τις μεθόδους κοινωνικής ένταξης 

 

3.1 Οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν πώς να χειρίζονται τα χρήματα online 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:VolkshochschuleMünchen (Germany), Department of Seniors 

Education 

Ιστοσελίδα:https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

 Το "Κέντρο Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ενηλίκων" των 

κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων στο Μόναχο είναι ένα 

τμήμα στο οποίο εξετάζονται οι ανάγκες των 

ηλικιωμένων (ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών), 

σύμφωνα με το σύνθημα: 

"Είτε θέλετε να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο ή να 

ανανεώσετε τα γνωστά πράγματα: χωρίς επιδόσεις 

και πίεση χρόνου δώστε στο μάθημα με ομοιδεάτες 

την περιέργειά σας". 

Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: Οι ηλικιωμένοι 

μαθαίνουν να διαχειρίζονται χρήματα στο διαδίκτυο 

Περίπου 17 εκατομμύρια άτομα στη Γερμανία είναι άνω των 65 ετών - το ένα πέμπτο του πληθυσμού. Δεν 

πρέπει όλοι να μείνουν πίσω από την προοδευτική ψηφιοποίηση. Αυτό όμως απαιτεί όλο και περισσότερα 

από τους ηλικιωμένους . 

Μερικές ωθήσεις ενός κουμπιού - και τα χρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί. Αλλά εκεί αρχίζει το πρόβλημα για 

πολλούς ηλικιωμένους. Επειδή όλο και περισσότερο πρέπει να ασχολούνται με τις εφαρμογές και να 

βρίσκουν λιγότερους και λιγότερους ανθρώπους στο πάγκο από πριν, που συμβουλεύουν και υποστηρίζουν. 

Κάτω από το σύνθημα "Αυτό είναι το πώς γίνεται", πολλοί άνθρωποι στο Farchant πήγαν πρόσφατα στους 

δρόμους. Τα επικείμενα κλεισίματα συζητούνται έντονα στην πόλη. Και τα μέλη της πρωτοβουλίας πολιτών 

προσπαθούν τα πάντα για να αποτρέψουν το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, έχουν συγκεντρώσει πάνω 

από 2000 υπογραφές. Οι τράπεζες αναζητούν τώρα έναν τρόπο να προσφέρουν προσωπική συμβουλή 

τουλάχιστον αρκετές φορές την εβδομάδα. 

Και όμως, δεν είναι εύκολο για τους ντόπιους του Μονάχου να κυριαρχήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες. Και 

πάλι, και πάλι το πρόγραμμα σταματά, και ένα παράδειγμα αυτού του θέματος είναι η μαρτυρία της 

BarbaraSchneider (80) "Στην αρχή, δεν μπορούσα να χειριστώ το ποντίκι γιατί πραγματικά έτρεμα και ήμουν 

πραγματικά φοβισμένη να το πιέσω, ενώ έγραφα σε γραφομηχανή πριν και εξακολουθώ να γράφω, αλλά 

ήταν ένα δυνατό  στοιχείο αναστολής που έχω ξεπεράσει τώρα ». 

Χάρη σε έναν υπομονετικό καθηγητή περιηγείται σε όλο και περισσότερες περιοχές στο Διαδίκτυο. Σε 

περίπτωση προβλημάτων, παίρνει συμβουλές στο μάθημα. 

Τα μαθήματα διαδικτύου δεν βοηθούν πάντοτε 

https://www.mvhs.de/programm/themen/senior
https://www.mvhs.de/programm/themen/senioren-volkshochschule/
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Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευση, 

και κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις. Το κέντρο 

εκπαίδευσης ενηλίκων στο Μόναχο προσφέρει ένα 

ξεχωριστό πρόγραμμα για ηλικιωμένους.  

 Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης - Μάθηση μέσω 

συνεργασίας 

Η εκμάθηση μέσω της πράξης είναι η πιο κοινή μορφή 

μάθησης στη διαδικασία της δια βίου μάθησης 

παράλληλα με τη μάθηση από το μοντέλο. Ιδιαίτερα οι 

ηλικιωμένοι, που έχουν μεγάλη εμπειρία ζωής αλλά δεν 

έχουν μάθει νέα μοντέλα και τεχνικές, μπορούν να εξαλείψουν τα υπάρχοντα ελλείμματα με την εκμάθηση 

μέσω της δράσης στην κοινότητα. 

Το προαναφερθέν έργο του Volkshochschule München έχει δύο στόχους: 

Οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν νέες τεχνικές για να χειρίζονται τα χρήματα. Για αυτό πρέπει επίσης να μάθουν τα 

βασικά της τεχνολογίας των υπολογιστών. Δεδομένου ότι αυτοί οι ηλικιωμένοι δεν μαθαίνουν μόνοι τους, 

μπορούν να συνεργαστούν με την ομάδα και να δημιουργήσουν νέες σχέσεις. Αυτός είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για την ένταξη των ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι γίνονται πιο ασφαλείς όταν ασχολούνται με 

υπολογιστές, επιτρέποντάς τους να διαχειριστούν τη ζωή τους χωρίς βοήθεια. 

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNCEC) περιγράφει 

σωστά τις προσπάθειες που απαιτούνται για την ένταξη των ηλικιωμένων. 

Η πρόκληση: Οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και πιο υγιείς από ποτέ και έχουν τη δυνατότητα να 

συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνία, ακόμη και στα γηρατειά τους. Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι συχνά 

απειλούνται από τον αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση και τις διακρίσεις. 

Συνιστώμενες στρατηγικές 

• Ενίσχυση των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων στην πολιτική 
• Προώθηση της συμμετοχής των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας 
• Προώθηση της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης για τους ηλικιωμένους, ιδίως σε νέες τεχνικές 

και σε νέα μέσα 
• Αναγνώριση ηλικιωμένων ως ομάδα καταναλωτών με ειδικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις 
• Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ηλικιωμένων όσον αφορά τη στέγαση, τις δημόσιες 

συγκοινωνίες και τις πολιτιστικές δραστηριότητες 
• Προώθηση των σχέσεων μεταξύ γενεών μέσω της θετικής κάλυψης των μέσων ενημέρωσης και των 

εκστρατειών δημόσιας εικόνας 
• Προώθηση της πολιτικής συμμετοχής των ηλικιωμένων και ενίσχυση του ρόλου του εθελοντισμού 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα 

• Καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους 
• Αυξημένη κοινωνική συνοχή στην κοινωνία στο σύνολό της 
• Την επίτευξη μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες 

 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Στο έργο μας, μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα ότι οι ενεργές και προσιτές ευκαιρίες, 

μπορούν να απευθύνονται και να παρακινούν τους ηλικιωμένους άμεσα. 



39 

European Erasmus+ Project - digital@dults - 2018-1-IT02-KA204-048064 

 

 

Όπως δείχνουν στο παρακάτω κείμενο από το VolkshochschuleMünchen (Μόναχο, Γερμανία), οι εφημερίδες 

του Τμήματος Παιδικών Ηλικιωμένων: 

"Τέλος, οι ηλικιωμένοι έχουν χρόνο να μάθουν! Είτε θέλετε να δοκιμάσετε κάτι νέο είτε να ανανεώσετε το 

οικείο: Χωρίς πίεση χρόνου ή προσπάθειας, θα ενδώσετε στην περιέργειά σας σε μια πορεία με τους 

ομοϊδεάτες. Νέα επιθυμία για μάθηση! Η επιθυμία να μάθουν μαζί χωρίς πίεση τον χρόνο ή την απόδοση - 

αλλά όχι χωρίς προπόνηση. Σε μικρές ομάδες μπορείτε να μάθετε με τον δικό σας ρυθμό. " 

 

 

 

 

3.2 Δημιουργία καφέ εκπαίδευσης 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: HamburgerVolkshochschule 

Ιστοσελίδα:https://www.vhs-hamburg.de 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Πιστοποιημένη βασική και συνεχής εκπαίδευση για ενήλικες - Το Volkshochschule είναι ο μεγαλύτερος 

πάροχος της πόλης Η δημοκρατία χρειάζεται εκπαίδευση: Το HamburgerVolkshochschule ιδρύθηκε το 1919 

με αυτό το σύνθημα και είναι ένα σύνθημα που είναι τόσο επίκαιρο όσο ήταν πριν από έναν αιώνα. Η 

ικανότητα να συνεχίσετε να μαθαίνετε, ανεξάρτητα από την κατάσταση του εισοδήματος ή της προσωπικής 

ζωής, σημαίνει να είστε σε θέση να συμμετέχετε στην κοινωνία. 

Σήμερα, με 100.000 συμμετέχοντες ετησίως σε πάνω από 8000 εκδηλώσεις (μαθήματα, προγράμματα και 

άλλες προσφορές), το VHS είναι ο μεγαλύτερος πάροχος της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων του Αμβούργου. 

Υπάρχει κάτι για όλους στους οκτώ θεματικούς τομείς - Γλώσσες, Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα, Πολιτισμός και 

Δημιουργικότητα, Υγεία και Περιβάλλον, Πληροφορική και Καριέρα, Κοινωνία και Πολιτική, Βασική 

Εκπαίδευση, Πολυμέσα και Φωτογραφία. 

Η πολιτιστική ποικιλομορφία ζωντανεύει καθημερινά σε περισσότερες από 250 τοποθεσίες σε όλη την πόλη. 

Όλα στα VHS ενθαρρύνουν το διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Γνωρίσματα 

γίνονται ανάμεσα σε  οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών και μαγειρικά σκεύη. Οι φιλίες σχηματίζονται 

μεταξύ των καβαλέτων και των ραπτομηχανών. Η πολύγλωσση επικοινωνία πραγματοποιείται σε χαλάκια 

γιόγκα και σε χορωδίες. 

Ως δημόσιο ίδρυμα, το HamburgerVolkshochschule έχει εκπαιδευτική εντολή από το Υπουργείο Σχολείων και 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτή η εντολή περιλαμβάνει μαθήματα ένταξης, γλώσσας και προσανατολισμού 

μεταναστών. 

Μαθήματα και προσόντα για μαθητές, φοιτητές, ηλικιωμένους, μειονεκτούντα άτομα, μετανάστες και 

αναλφάβητους. 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας ξεπερνούν τα γεωγραφικά και κοινωνικά όρια. E-Learning προγράμματα και 

webinars γνώσεις δικτύου και να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση από οπουδήποτε.  

https://www.vhs-hamburg.de/
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Παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής: μαθήματα σε καφετέριες μάθησης 

Εκπαιδευτικές καφετέριες για ενήλικες με ελλείμματα πληροφορικής Μάθηση καφέ - Karoviertel και 

καφετέριες εκμάθησης μόνο για γυναίκες - καφέ πληροφορικής 

για γυναίκες. Το NWT Girls Club Long Striepen.  

Σε αυτά τα μαθήματα οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν 

πώς να διαβάζουν και να γράφουν στον Η / Υ και σε απευθείας 

σύνδεση, ανεξάρτητα, με το δικό τους ρυθμό στην εκπαιδευτική 

πύλη www.ich-will-lernen.de της Γερμανικής Ένωσης 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ανάγνωση, γραφή, αριθμητική ή για την 

αποφοίτηση των μεγάλων σχολείων επαναλαμβάνοντας τα 

βασικά στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα μαθηματικά. Εάν οι 

μαθητές έχουν ερωτήσεις, ένας ειδικός υπεύθυνος του θέματος 

θα χαρεί να βοηθήσει. Οι νεοφερμένοι λαμβάνουν έναν κωδικό πρόσβασης και εισάγονται στο πρόγραμμα. 

Είναι λοιπόν δυνατό να αποκτήσετε και άλλα μαθήματα PC. Η εγγραφή δεν απαιτείται. Η συμμετοχή είναι 

δωρεάν. 

Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης: Ολιστικότητα 

Η ολιστικότητα στην παιδαγωγική αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη συνιστώσα των έννοιών βασισμένων 

στην δράση. Αρχικές προσεγγίσεις υπάρχουν ήδη με την ιδέα της στοιχειώδους εκπαίδευσης, μάθησης με το 

κεφάλι, την καρδιά και το χέρι. Με βάση τη μεταρρυθμιστική παιδαγωγική, η ολιστική μάθηση τονίζει όχι 

μόνο τις παραδοσιακά προνομιούχες νοητικές-πνευματικές πτυχές αλλά και τις σωματικές και 

συναισθηματικές πτυχές: η ολιστική μάθηση μαθαίνει με όλες τις αισθήσεις, μαθαίνοντας με τη διάνοια, το 

μυαλό και το σώμα. 

Αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση εξετάζει το ακόλουθο παράδειγμα: PC Learning Café 

Σε μια απλή ατμόσφαιρα, οι συμμετέχοντες μπορούν να καθίσουν με ένα φλιτζάνι καφέ και ένα κομμάτι κέικ 

στο PC και να μάθουν. Οι ερωτήσεις σας θα απαντηθούν από άλλους συμμετέχοντες ή από δάσκαλο. Το 

ιδιαίτερο πράγμα για αυτά τα μαθήματα είναι ότι δεν υπάρχει καταναγκασμός και όλα τα μαθησιακά 

επιτεύγματα βασίζονται στην προηγούμενη γνώση. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα; 

Δεν πρέπει να υποτιμάται, ποια πλεονεκτήματα έχει μια τέτοια ολιστική μάθηση: 

• Η εκμάθηση είναι προαιρετική. 

• Η μάθηση είναι διασκεδαστική. 

• Η εκμάθηση δεν είναι ο μόνος σκοπός των συναντήσεων. 

• Μια συνάντηση σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα βοηθά στην κοινωνική ένταξη. 

• Ο εκπαιδευόμενος καθορίζει τον δικό του ρυθμό εκμάθησης θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που 

τον  ενδιαφέρουν. 

• Ο εκπαιδευόμενος καθορίζει τον χρόνο και τη διάρκεια της ίδιας της μάθησης. 
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3.3 Εκπαίδευση ενηλίκων στις ΤΠΕ στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων Σχολή Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας 

Ιστοσελίδα: http://sde-kalam.mes.sch.gr/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Η Σχολή Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας εδρεύει στην Καλαμάτα. Το σχολείο απευθύνεται σε άτομα που δεν 

έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο και τους δίνει τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε περιβάλλον φιλικό προς τους 

ενήλικες όπου οι μέθοδοι διδασκαλίας σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται ειδικά με βάση τη θεωρία της 

εκπαίδευσης των ενηλίκων. 

Σκοπός του σχολείου είναι να παρέχει βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να αντιμετωπίζει τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, να ενισχύει την αίσθηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και να προωθεί την κοινωνική ένταξη. 

Οι σπουδές διαρκούν δύο χρόνια και διεξάγονται σε μικρές ομάδες (έως 20 φοιτητές). Η κύρια διαφορά με 

άλλα είδη σχολείων είναι ότι σε αυτό δεν χρησιμοποιούνται βιβλία και οι σπουδαστές εργάζονται κυρίως σε 

ομάδες. Οι φοιτητές παρακολουθούν 5 περιόδους μαθημάτων ανά ημέρα. 

Μέθοδος κοινωνικής ένταξης: 

• Ένα πειραματικό τμήμα είκοσι μαθητών από ευπαθείς ομάδες (π.χ. Ρομά, μαθητές ηλικίας 50+ που 
δεν είναι εξοικειωμένοι με υπολογιστές και διαδίκτυο) σχεδιάστηκε για να τους εξοικειώσει με τα 
προγράμματα γραφείου της Microsoft. Αυτό ήταν μέρος της εκπαίδευσης πληροφορικής που 
προσφέρει το ΣΔΕ της Καλαμάτας στους μαθητές της. 

• Πρώτον, οι μαθητές διδάσκονται τα βασικά στοιχεία του γραφείου της Microsoft, του Word, του Excel 
και με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

• Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του δασκάλου, εργάστηκαν σε ομάδες και σκέφτηκαν για πιθανές 
χρήσεις των προγραμμάτων του MicrosoftOffice (λέξη, excel). Σκοπός αυτού του στόχου ήταν να 
καταστήσει κατανοητό την αξία της χρήσης των υπολογιστών στη ζωή τους. 

• Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παραπάνω ορθή πρακτική ήταν να αντιμετωπίσουμε τις 
καθημερινές ανάγκες του συμμετέχοντα και στη συνέχεια να κάνουμε λίγα βήματα κάθε μέρα για να 
τις καλύψουμε με τη χρήση της τεχνολογίας. 

• Οι μαθητές έμαθαν, μεταξύ άλλων, πώς να: 
• να γράψουν ένα βιογραφικό σημείωμα χρησιμοποιώντας ήδη προετοιμασμένα πρότυπα 
• καταγραφή των δαπανών τους σε ένα υπολογιστικό φύλλο excel 
• να γράψουν μια επίσημη φόρμα 
• Δημιουργία λίστας επαφών 
• να αναζητήσουν μια λέξη ή μια φράση σε ένα μεγάλο κείμενο 
• Προσθήκη εικόνων σε ένα έγγραφο 

Το πρόγραμμα διήρκεσε δύο μήνες (2 ώρες ανά εβδομάδα) και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Οι 

συμμετέχοντες κατάφεραν να χειριστούν τη Microsoft σε πολύ καλό επίπεδο. Αισθάνθηκαν ικανοποιημένοι 

από τον εαυτό τους και πίστευαν ότι με αυτό τον τρόπο είχαν έρθει πιο κοντά στους άλλους ανθρώπους στον 

κοινωνικό τους κύκλο. Αναφέρουν ότι η μη γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους έκανε να αισθάνονται 

λιγότερο ικανοί και τώρα είναι πιο σίγουροι. 

Πολλές προκλήσεις έχουν δημιουργηθεί σε όλο το πρόγραμμα. Το κυριότερο ήταν να είναι σε θέση να πείσει 

τους συμμετέχοντες ότι η ηλικία τους δεν τους εμποδίζει να μάθουν και ότι αν θέλουν να μάθουν μπορούν. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Αυτό το παράδειγμα ασχολείται με μια ειδική κατηγορία πολιτών που έχουν πολύ χαμηλές δεξιότητες στις 

ΤΠΕ, τουλάχιστον στην Ελλάδα. 

http://sde-kalam.mes.sch.gr/
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Σε αυτό το θέμα, το παραπάνω παράδειγμα θα προσθέσει στο πρόγραμμα ψηφιακών ενηλίκων τη γνώση 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με χαμηλή αυτοεκτίμηση και τις στρατηγικές για τη 

διδασκαλία των ενηλίκων που είναι αποτελεσματικές γι 'αυτούς. 

 

3.4 Οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να βρίσκουν φίλους μέσω του Facebook 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Areadne 

Ιστοσελίδα: www.areadne.gr 

Μέθοδοι κοινωνικής ένταξης: Ηλικιωμένοι μαθητές &Facebook 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Προστασίας Ηλικιωμένων της Καλαμάτας δημιουργήθηκε ένα πειραματικό 

τμήμα από είκοσι ηλικιωμένους φοιτητές για να τους εξοικειώσει με εργαλεία κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης, ιδιαίτερα το Facebook. 

Αρχικά άρχισαν να μαθαίνουν ποια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι είναι το Facebook και με ποιους 

τρόπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του δασκάλου, όλοι δημιούργησαν το δικό τους λογαριασμό στο Facebook. 

Μετά από αυτό είχαν την ευκαιρία να κάνουν ο ένας τον άλλο ως φίλους στο Facebook. Έμαθαν να 

αναζητούν φίλους στο διαδίκτυο, να κάνουν αιτήματα φιλίας και να δέχονται αιτήματα που έστειλαν άλλοι. 

Έμαθαν να γράφουν μηνύματα και να τα στέλνουν καθώς και να κάνουν βιντεοκλήσεις, να στέλνουν 

φωτογραφίες, βίντεο και αυτοκόλλητα. 

Το πρόγραμμα διήρκεσε δύο μήνες και τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Οι συμμετέχοντες κατάφεραν να 

χειριστούν το Facebook σε πολύ καλό επίπεδο. αισθάνθηκαν ικανοποιημένοι από τον εαυτό τους και 

πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο είχαν έρθει πιο κοντά στη νεολαία. 

Το μάθημα ξεκίνησε το 2015. Πολλές προκλήσεις έχουν δημιουργηθεί σε όλο το πρόγραμμα. Το κυριότερο 

ήταν να είναι σε θέση να πείσει τους συμμετέχοντες ότι η ηλικία τους δεν τους εμποδίζει να μάθουν και ότι 

αν θέλουν να μάθουν μπορούν. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Αυτό το παράδειγμα ασχολείται με μια ειδική κατηγορία πολιτών που έχουν πολύ χαμηλές δεξιότητες στις 

ΤΠΕ, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Σε αυτό το θέμα, το παραπάνω παράδειγμα θα προσθέσει στο πρόγραμμα 

ψηφιακών ενηλίκων τη γνώση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων με χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

τις στρατηγικές για τη διδασκαλία των ενηλίκων που είναι αποτελεσματικές γι 'αυτούς. 

 

3.5 Μετασχηματιστική μάθηση  μέσω αισθητικής εμπειρίας 

Όνομα του έργου: Το έργο «Μέσα από τα δικά μας μάτια» είναι μια εταιρική σχέση Erasmus + KA2 με τη 

συμμετοχή τεσσάρων χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Τουρκία). 

Ιστοσελίδα: http://tooe-project.eu/ 

Μέθοδος κοινωνικής ένταξης: "Μετασχηματιστική μάθηση μέσω αισθητικής εμπειρίας" 

Η συνεργασία ξεκίνησε από τα σχολεία και τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και τη δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν σχετικά με την ένταξη των νεοαφιχθέντων προσφύγων. Μερικοί από τους μη μετανάστες 

http://www.areadne.gr/
http://tooe-project.eu/
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φοιτητές δυσκολεύονται να δεχθούν πρόσφυγες στις τάξεις τους και λαμβάνει χώρα ριζοσπαστικοποίηση 

τόσο των ντόπιων νέων όσο και των ενηλίκων. 

Η «μετασχηματιστική μάθηση μέσω αισθητικής εμπειρίας» είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε από το 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και χρησιμοποιεί την τέχνη για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 

ανακαλύψουν ελαττώματα στις στάσεις τους. Η σύμπραξη δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο έργων 

τέχνης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή των αρνητικών αντιλήψεων προς τους 

πρόσφυγες. 

Στόχος αυτού του έργου είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων τέχνης από χώρες που 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης των προσφύγων (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία) καθώς και ένα 

συνοδευτικό εγχειρίδιο για τη χρήση αυτής της τέχνης για τη μετατροπή των αρνητικών στάσεων προς τους 

πρόσφυγες. 

Η μεθοδολογία που προτείνεται από το έργο μας μέσω των δικών μας οφθαλμών δοκιμάστηκε στο Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας. 

Οι εκπαιδευτές χρησιμοποίησαν τα σχέδια μαθήματος από την πλατφόρμα on-line έργων. Διάβασαν τη 

θεωρία μεθοδολογίας, εξέτασαν τη διαθέσιμη τέχνη και κατόπιν τροποποίησαν το σχέδιο μαθήματος για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους. 

Η μεθοδολογία επικεντρώνεται στη σημασία της συστηματικής παρατήρησης και της κριτικής ανάλυσης των 

αυθεντικών έργων τέχνης, στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής μάθησης. Η εν λόγω μεθοδολογία αποτελείται 

από έξι ξεχωριστά στάδια και οι βασικές της αρχές στηρίζονται στις ιδέες του Freire, της Mezirow, της Σχολής 

της Φρανκφούρτης και της τεχνικής Perkins: 

• • Καθορισμός της ανάγκης να εξεταστούν κριτικά οι δεδομένες υποθέσεις σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο ζήτημα. 

• • Εξέταση της συγκατάθεσης των συμμετεχόντων για περαιτέρω εξέταση του θέματος. 

 Στο δεύτερο στάδιο οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις 

απόψεις τους για το θέμα. Στη συνέχεια, στο τρίτο στάδιο 

καθορίζονται οι απόψεις που πρέπει να εξεταστούν. 

Στο τέταρτο στάδιο παρουσιάζεται μια επιλογή από έργα 

τέχνης και επιχειρείται η σύνδεσή τους με τα κρίσιμα 

ερωτήματα μέσα από ομαδική συνεργασία. Είναι πολύ 

σημαντικό να δοθεί προσοχή στη συσχέτιση μεταξύ του 

έργου τέχνης και της δυσλειτουργικής άποψης, καθώς 

επίσης και της κρίσιμης ερώτησης που καθορίστηκε στο 

προηγούμενο στάδιο. 

Στο στάδιο πέντε ακολουθεί η κριτική σκέψη μέσω της αισθητικής εμπειρίας. Τέλος, στο στάδιο έξι 

πραγματοποιείται επανεκτίμηση της διαδικασίας. 

Αυτή η προσέγγιση διαρκεί 3 ώρες διδασκαλίας. Με την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι 

συμμετέχοντες ήταν σε θέση να επιλέξουν τα έργα τέχνης που χρησιμοποίησαν για να εφαρμόσουν τη 

μέθοδο, να συνδέσουν τα έργα τέχνης με κρίσιμα ερωτήματα, να δείξουν όσα συλλέχθηκαν κατά τη 

συζήτηση της ομαδικής εργασίας, να αναγνωρίσουν και να προσδιορίσουν παραδοχές που θεωρούνται 

δεδομένες ζήτημα μετανάστευσης 
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Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Αυτό το παράδειγμα ασχολείται με την κρίση των προσφύγων που πλήττει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η 

συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιεί μια προσέγγιση που συνδυάζει τη θεωρία της εκπαίδευσης των 

ενηλίκων με τις τέχνες.  

 

3.6 Η ισπανική ως δεύτερη γλώσσα για τους ενήλικες μετανάστες  

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: ElcheAcoge 

Ιστοσελίδα: http://www.elcheacoge.org/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Η ισπανική ως δεύτερη γλώσσα για τους μετανάστες ενηλίκων, που αναπτύχθηκε από την αρχή της οντότητας 

το 1994, προωθεί την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών που φτάνουν στο Elche 

Το Ίδρυμα Elche Acoge τιμήθηκε με το βραβείο Literacy της Unesco-Confucio για το έργο του υπέρ της 

εκπαίδευσης των μεταναστών. 

Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης: η ισπανική ως δεύτερη γλώσσα για το πρόγραμμα ενηλίκων 

μεταναστών 

Το έργο αυτό ήταν εφικτό χάρη στην συμμετοχή και συνεργασία της εθελοντικής ομάδας της οντότητας που 

έδωσε το χρόνο, τη γνώση και την ενσυναίσθηση για να διασφαλίσει ότι οι χιλιάδες άνθρωποι που κατά τη 

διάρκεια αυτών των 24 χρόνων συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατάφεραν να κατακτήσουν τη γλώσσα . 

Επιπλέον, το έργο αυτό είχε τη συνεργασία του Δήμου Elche, το οποίο έχει παραχωρήσει στην οντότητα ένα 

χώρο στη γειτονιά του Carrus, η οποία έχει επιτρέψει σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να πάνε και να 

μάθουν ισπανικά. Δημιούργησαν αυτό το έργο λόγω της αύξησης του μεταναστευτικού πληθυσμού στην 

πόλη, ξεκίνησαν το 1994 και προσπαθούν να βοηθήσουν στην ένταξη των μεταναστών στην κοινότητα με την 

εκμάθηση της γλώσσας. 

Ο αντίκτυπος σε αυτούς τους ενήλικες μετανάστες είναι θετικός λόγω της πιθανότητας να κερδίσουν με την 

εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας. Στην τοπική κοινότητα ο αντίκτυπος είναι πραγματικά 

καλός, γιατί η ποικιλομορφία στην πόλη αυξάνεται και δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους να 

βρουν δουλειά ή να επικοινωνούν, μαθαίνουν ισπανικά, ΤΠΕ, πώς να δημιουργούν βιογραφικό σημείωμα, 

νόμο στην Ισπανία κλπ. 

Ο αντίκτυπος στην κοινότητα είναι υψηλός, καθώς υπάρχουν και διαφορετικές δραστηριότητες όπου 

μοιράζονται τον πολιτισμό τους, χάρη στην ισπανική γλώσσα που έμαθαν, ενσωματώνονται στην κοινότητα, 

έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τους Ισπανούς στο μάθημα, να εμπλουτίσουν τις πολιτιστικές και 

κοινοτικές δραστηριότητες. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Μπορούμε να μάθουμε από την ιδέα της κοινότητας να βοηθήσουμε τους μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα 

για να συμμετάσχουν στην κοινωνία και να διδάξουμε τις ΤΠΕ ώστε να ενταχθούν ταχύτερα στην κοινωνία 

και στην κοινότητα. 

 

http://www.elcheacoge.org/
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3.7 Η φυλή του Gancho 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: FundaciónCepaim. Acción Integral con Migrantes 

Ιστοσελίδα:http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

(page number 98) 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Ο κύριος στόχος του Fundación Cepaim είναι να δημιουργήσει μια κοινοτική εμπειρία συμμετοχής, 

δυναμικοποίησης, συνύπαρξης μεταξύ των ανθρώπων, των πολιτισμών, των γενεών που υπάρχουν στη 

γειτονιά του S. Pablo, οι οποίες συμπληρώνουν εκείνες τις μεμονωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και / ή 

ομάδες που βρίσκονται ήδη λαμβάνουν χώρα στα σχολεία, κέντρα κατάρτισης, κέντρα αναψυχής παιδιών και 

κέντρα νεότητας, κλπ., με προοδευτική ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών παραγόντων, γειτονικών / 

οργανωμένων ή μη, εμπόρων, ξενοδόχων κλπ. σε μια ανοικτή και γενική διαδικασία συμμετοχής του 

μέγιστου αριθμού παραγόντων και τους πόρους της γειτονιάς, που εμπλουτίζεται και τελειοποιείται κάθε 

χρόνο. 

Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης: Ο Αγώνας 

Ο Αγώνας είναι μια διαδικασία: με διάρκεια ενός έτους, σε κύκλους που επαναλαμβάνονται και συνεχίζονται 

κάθε χρόνο. Η διαδικασία τελειώνει με την αξιολόγηση και επανενεργοποιείται στο τέλος, μετά από μια 

διαδικασία αντανάκλασης (από την οργάνωση και από κοινού με άλλους παράγοντες,βοηθούς, ομάδες, 

άτομα από τη γειτονιά στην Ομάδα Οδήγησης της Καριέρας και Επιτροπές Καριέρας) συγκαλούνται 

συνεδριάσεις γειτονίας, καθορίζουν και προγραμματίζουν τη διαδικασία χρονικά και γίνεται μια αρχική 

θεματική πρόταση με βάση την αξιολόγηση της προηγούμενης διαδικασίας. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στη γειτονιά, με ομάδες, με παράγοντες, με καλλιτέχνες, κλπ.,και μεταξύ 

τους, καθώς και με τη διοίκηση στα διάφορα επίπεδά της, με επιπτώσεις στη γειτονιά (κοινωνική δράση, 

πολιτισμός, στέγαση, γραφείο) και με τους παράγοντες  που εξαρτώνται από αυτά - το σχολικό εργαστήριο, 

τα σπίτια των νέων, το κέντρο αναψυχής κ.λπ. - και μοιράζονται ιδέες, προτάσεις και ιδέες. Ανάγκες που θα 

πρέπει να λυθούν για την πραγματοποίηση του προγράμματος. 

Η μηνιαία συνάντηση της γειτονιάς είναι ανοικτή και ανακοινώνεται μέσω σήμανσης και επικοινωνίας μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικών δικτύων (facebook, blog κ.λπ.). 4 έως 5 συναντήσεις 

πραγματοποιούνται καθ 'όλη τη διαδικασία που εντατικοποιείται το καλοκαίρι, όπου διεξάγεται μηνιαία 

συνάντηση, όπου μοιράζονται πληροφορίες για όλα όσα προωθούνται και προτείνονται από τις επιτροπές 

και οι οποίες διεξάγονται στα διάφορα κέντρα, με παράγοντες οι οποίοι παρουσιάζουν επίσης ιδέες και 

προτάσεις που παρέχουν περιεχόμενο και εμπλουτίζουν τη θεματική πρόταση. Η μέση συμμετοχή ανέρχεται 

σε 5 έως 40 άτομα που αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες ομάδες  τους. Το έργο αυτό δημιουργήθηκε το 2004 

και συνεχίζεται κάθε χρόνο. 

Στην Καριέρα, η ομλία και το μήνυμα καθώς και η 

αισθητική και η μορφή στην οποία θέλουν να 

εκφραστούν είναι σημαντικά. Είναι ο τρόπος 

επίτευξης των στόχων και να γίνει η ομιλία 

κατανοητή και προσβάσιμη σε όλους τους 

πολιτισμούς, τις γλώσσες, τις ευαισθησίες. Κάθε 

χρόνο ο Αγώνας έχει διαφορετικό θέμα, με 

κάποιες κοινές πτυχές μεταξύ όλων των εκδοχών 

των οποίων οι δυνατότητες δεν εξαντλούνται σε 

http://cepaim.org/wp-
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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καμία εκδοχή. Αντίθετα, οι θεματικές προτάσεις είναι πολύ ανοικτές, ευπροσάρμοστες και πλούσιες σε 

αποχρώσεις και αφηγηματικές δυνατότητες. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε στις πόλεις μας μια εκδήλωση για τους τοπικούς καλλιτέχνες (δεν έχει 

σημασία το είδος της τέχνης) να μοιραστούν εμπειρίες και να αφήσουν κάπου τις δημιουργίες τους κατά τη 

διάρκεια αυτού του γεγονότος έτσι ώστε οι άνθρωποι να το δουν κατά το υπόλοιπο έτος. 

 

3.8 Ενιαίο πρόγραμμα ένταξης 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: Fundación Cepaim .Acción Integral con Migrantes. 

Ιστοσελίδα: www.cepaim.org 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Ο Fundación Cepaim εργάζεται με τον πληθυσμό περιθωριακών γειτονιών με την παρουσία διαφορετικών 

εθνικών ομάδων και πολιτισμών (payaos, τσιγγάνων, μεταναστών) και χειρίζεται διαφορετικά προβλήματα 

αυτών των γειτονιών με τη συμμετοχή των γειτόνων τους. 

Εργάζεται με αυτή την έννοια εδώ και 4 χρόνια σε αυτές τις γειτονιές. Ξεκίνησε με μια διάγνωση της 

πραγματικότητας του ίδιου, από την επαφή με τους γείτονες και με τις υπάρχουσες δομές και οργανισμούς, 

από εκεί, έδωσε προτεραιότητα στις γραμμές εργασίας στις οποίες οι πρωταγωνιστές της όλης διαδικασίας 

ήταν οι γείτονες που συμμετείχαν στην ανάλυση και την ανίχνευση του προβλήματος , στον προγραμματισμό 

των δραστηριοτήτων για την επίλυσή του. 

http://www.cepaim.org/
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2014/01/cat%C3%A1logo-de-buenas-pr%C3%A1cticas.pdf
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Μέθοδοι κοινωνικής ένταξης: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ένταξης 

Σε αυτό το έργο συμμετέχουν εκατοντάδες άνθρωποι από αυτές τις γειτονιές και εθελοντές. 

Η κοινωνικοοικονομική φθορά των γειτόνων έχει άμεσα επακόλουθα στη συντήρηση της γειτονιάς, με 

τεράστια επιδείνωση και λόγω εγκατάλειψης από τις τοπικές αρχές: ανύπαρκτες ή πολύ φθαρμένες δομές 

των  δρόμων, αφήνοντας τις ευθύνες για τον καθαρισμό και τη συλλογή απορριμμάτων (η γειτονιά έχει ένα 

σοβαρό πρόβλημα απορριμμάτων), μαρτυρούν την ανασφάλεια των πολιτών ... που κάνουν την γειτονιά στην 

πραγματικότητα και έχουν ένα στίγμα γνωστό στην πόλη ως μια οριακή, φτωχή και εγκληματική γειτονιά. 

Ωστόσο, υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που ενδιαφέρονται να ξεπεράσουν αυτήν την κατάσταση 

αποκλεισμού και είναι πρόθυμες να καταβάλουν προσπάθειες για προσωπική και ομαδική προώθηση, 

ιδιαίτερα ομάδες γυναικών και νέων, καθώς και μονάδες συγγενών που προσπαθούν να ομαλοποιήσουν την 

κατάστασή τους στη γειτονιά. 

Το έργο αυτό λειτουργεί ήδη για 4 χρόνια. Υπάρχουν πολλά θετικά αποτελέσματα και, γενικά, εντοπίζεται μια 

επίγνωση  από τους γείτονες όσον αφορά την επίλυση συγκρούσεων σε διάλογο, συμμετοχή και οργάνωση 

για τη βελτίωση του περιβάλλοντος τους, μεταξύ άλλων. Ομοίως, διαπιστώνεται έλλειψη συνέχειας σε 

ορισμένα πεδία εργασίας λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού και της συνακόλουθης μείωσης του 

προσωπικού, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα επιτεύγματα να μην έχουν διατηρηθεί με την 

πάροδο του χρόνου, ιδίως σε σχέση με την πρόοδο που σημειώθηκε με την / τους ανήλικους. 

Οι αλλαγές στους ανθρώπους και τα περιβάλλοντα αποκλεισμού είναι αργές και προοδευτικές, οι γειτονιές 

εξακολουθούν να επιδεινώνονται και εγκαταλείπονται σε μεγάλο βαθμό από τις διοικήσεις, αλλά σιγά-σιγά 

παρατηρούνται νέες στάσεις στους γείτονες, η επιθυμία να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τη γειτονιά τους 

και να μην εγκαταλείψουν και μικρές βελτιώσεις στα κτίρια, δημιουργία αστικών κήπων, εξωραϊσμός 

επιφανειακών περιοχών κ.λπ. 

Υπάρχουν πολυάριθμες συζητήσεις και συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα: συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και σε θέματα του Πανεπιστημίου της Αλμερία, συνομιλίες στο IES, συναντήσεις με γείτονες από 

άλλες γειτονιές, συμμετοχή σε διασκέψεις και συνέδρια σε εθνικό επίπεδο κ.λπ. 

 

Τιμπορούμε  να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Μπορούμε να μάθουμε για τον τρόπο χρήσης  τους  ώστε να προσεγγίσουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και 

να αλλάξουμε την κατάστασή τους. 

 

3.9 Νέες δεξιότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση σε μειονεκτικούς οικισμούς 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: AgriaTiszk 

 

Ιστοσελίδα:www.agriatiszk.hu 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του 

οργανισμού 

Η οργάνωση της AGRIATISZK δημιούργησε επίσης κοινωφελείς 

λειτουργίες, οι οποίες παρέχουν σύνθετες υπηρεσίες στους 

σπουδαστές τους στον τομέα της επιλογής σταδιοδρομίας και της 

καθοδήγησης σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Το 

http://www.agriatiszk.hu/
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σημαντικό τους καθήκον είναι να αναπτύξουν ένα κοινό και ενιαίο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας για 

τους συμμετέχοντες. Η κοινή ανάπτυξη και συνεργασία βελτιώνει επίσης την αποτελεσματικότητα του 

κόστους των μελών. Συνολικά 3335 άτομα από τις συνεργαζόμενες σχολές του Eger συμμετέχουν στην 

επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Τα έξι ιδρύματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ΕΕΚ, 

επιτρέποντας στην AGRIATISZK να γίνει ένα καινοτόμο και επιτυχημένο κέντρο ΕΕΚ. Τα μέλη συμμετέχουν στα 

9-12. καθώς και στην μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Μέθοδος κοινωνικής ένταξης: Νέες δεξιότητες για την κοινωνική ενσωμάτωση σε μειονεκτικούς οικισμούς 

της επαρχίας Heves - σύγκριση των ευκαιριών της ΕΕ 

Το σχέδιο συνδέει τους βασικούς μοχλούς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής σε ένα ενιαίο 

πρόγραμμα στήριξης των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην Ουγγαρία, το νομό Heves. Στόχος 

του είναι να συγκεντρώσει όμοιες οργανώσεις σε ολόκληρη την περιοχή που επιθυμούν να ενταχθούν σε 

αυτό το πρόγραμμα και να συμβάλουν στον προσδιορισμό της μελλοντικής μορφής θέσεων εργασίας και 

δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η ομάδα στόχος αυτού του προγράμματος είναι οργανώσεις που εργάζονται με ευάλωτους νέους και 

ενήλικες. Η ομάδα-στόχος δεν ταιριάζει εύκολα στα 

κανονικά συστήματα μάθησης, καθώς πολλοί από 

αυτούς έχουν αρνητικές σχολικές εμπειρίες. Το 

κίνητρό τους είναι να επιτύχουν προσωπικούς 

στόχους για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής αντί 

να αποκτήσουν προσόντα ως εισιτήριο εισόδου 

στην αγορά εργασίας. Επομένως, η εκπαίδευση 

είναι μια δια βίου διαδικασία που στοχεύει στην 

αύξηση της ποιότητας ζωής. Τα αποτελέσματα αυτών 

των προγραμμάτων δεν καθορίζονται από άποψη 

ωφελειών γνωστικής μάθησης ή 

απασχόλησης αλλά, σε γενικές γραμμές, 

αφορά την κοινωνική ένταξη. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Θα μπορούσαμε να δούμε το έργο μιας ΜΚΟ που ήταν μέλος κοινοπραξίας - με στόχο να αναζητήσει τους 

μειονεκτούντες ενήλικες μικρών οικισμών του νομού Heves για να τους προσφέρει την κατάρτιση για τις 

ευκαιρίες του έργου. Η μεθοδολογία της επίσκεψης της ομάδας στόχου ήταν πολύ αποτελεσματική. θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί ως μέσον για να αυξηθεί το κίνητρο και η συμμετοχή στο έργο μας. 

 

3.10 Η ζωή σας, η επιλογή σας - ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και οικονομικής 

παιδείας νεαρών ενηλίκων NEET 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων Krea team Association Eger 

Ιστοσελίδα:www.kreateam-ngo.org 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Η Kreateam είναι μια έμπειρη ΜΚΟ από την Ουγγαρία που ασχολείται με τη διαχείριση της εκπαίδευσης και 

την εκπαίδευση ενηλίκων. Έχουν πολλά έργα που ασχολούνται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την 

ηλεκτρονική μάθηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να δοθούν 

http://www.kreateam-ngo.org/
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ευκαιρίες στους νέους ενήλικες να εφαρμόσουν τις ιδέες τους για δουλειά και άλλες έννοιες. Η βασική 

λειτουργία του Krea Team Association είναι να επικεντρωθεί στις ευκαιρίες για νέους και ενήλικες (NEETs) να 

παρέχουν υπηρεσίες που προωθούν την επέκταση της γνώσης τους στους τομείς της κοινωνικής 

οικοδόμησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, αντιμετώπισης του αντίκτυπου της ένταξης στην ΕΕ και τα λοιπά. 

Για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου συνάντησαν εταίρους, πραγματοποίησαν εκπαιδευτικές 

εκδηλώσεις, διοργάνωσαν εκδηλώσεις και έργα. Για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου συνεργάζονται 

δημόσιοι, κοινωνικοί και οικονομικοί οργανισμοί, ενώσεις για την επιτυχή λειτουργία του Συλλόγου και οι 

ομάδες-στόχοι του. 

Μέθοδοι κοινωνικής ένταξης: Σχεδιάστε τη ζωή σας, την επιλογή σας - Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και 

οικονομικής παιδείας νεαρών ενηλίκων NEET 

Η δια βίου μάθηση είναι μια σημαντική και χρήσιμη δραστηριότητα σε κάθε στάδιο της ζωής. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα όταν η ζωή ενός ατόμου αλλάζει ή παραμένει στις ίδιες συνθήκες διαβίωσής του και χρειάζεται 

περαιτέρω δεξιότητες για να αναπτύξει τις διάφορες ικανότητές του. Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται 

έμμεσα στους ενήλικες που έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας λόγω ορισμένων 

εξωτερικών παραγόντων, πρέπει να αλλάξουν τη ζωή τους για να επιτύχουν περεταίρω, να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις, να βρουν νέες θέσεις εργασίας και να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες. Η άμεση ομάδα στόχος είναι 

εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, προπονητές και επαγγελματίες κατάρτισης ενηλίκων που ασχολούνται ή θέλουν 

να αντιμετωπίσουν προβληματικούς ενήλικες που χρειάζονται βοήθεια, είναι εξοικειωμένοι με τα 

προβλήματά τους και είναι ανοιχτοί για να φιλοξενήσουν και να εφαρμόσουν νέες λύσεις. Μοναδικά, θέλει 

να ενθαρρύνει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων για τις δεξιότητες ζωής για νέες προκλήσεις και νέο 

εργασιακό περιβάλλον με επίκεντρο τον  οικονομικό εκπαίδευση που σχετίζεται με την επιτυχή ζωή. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι μια μεθοδολογική συλλογή 

βασισμένη σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία απευθύνεται κυρίως σε εμπειρογνώμονες που 

ασχολούνται με την έμμεση ομάδα στόχου (εκτός των 

ενηλίκων του εργατικού δυναμικού). Σκοπός αυτής της 

συλλογής είναι να δημιουργήσει ένα νέο εγχειρίδιο 

προσανατολισμένο στην πρακτική και φιλικό προς το 

χρήστη, το οποίο θα περιλαμβάνει μεθόδους 

κατάρτισης ενηλίκων που θα ανταποκρίνονται σε νέες 

προκλήσεις και πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής. Το 

επαγγελματικό υλικό περιλαμβάνει το ευρύτερο 

δυνατό περιεχόμενο, μέσα από βασικές γνώσεις των 

νοικοκυριών, της κοινωνίας και της ευημερίας, και 

εξοικονόμηση στον βιώσιμο τρόπο ζωής και τα 

ζητήματα μελλοντικού σχεδιασμού. 

Και επίσης, βιβλία άσκησης και πρακτική συλλογή εργασιών, τα οποία - στην πράξη - υποστηρίζουν τη 

χρηστικότητα. 

Το έργο αυτό είναι επωφελές για την αύξηση της εμπιστοσύνης και της θετικής στάσης σε ομάδες στόχους 

των οποίων οι εκπαιδευτές εμπλέκονται στο έργο, έχοντας επιτυχία στον έλεγχο της συμπεριφοράς τους στην 

καθημερινότητά τους, η αυτοεκτίμησή τους θα ανέλθει και θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Θα τους δώσει 

μια ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τη συμπεριφορά τους και τον αντίκτυπο στους άλλους, 

αυξάνοντας έτσι την κατανόησή τους στον αυτοέλεγχο, τη συνεργασία, να δίνουν και να δέχονται την 

αναπληροφόρηση με σωστό τρόπο. 
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Από την άλλη πλευρά, οι οργανώσεις που εργάζονται για την ανάπτυξη ικανοτήτων ενηλίκων θα έχουν 

πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μπορεί να αυξήσει τις πρακτικές τους για τη συλλογή αποτελεσμάτων, 

μπορεί να αυξήσει την ικανότητά τους να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. 

Το έργο αυτό θα δώσει μια μέθοδο για το ευρύ κοινό να βελτιώσει την κατανόηση της σχέσης μεταξύ των 

σημερινών επενδύσεων σε υπηρεσίες για ενήλικες με μεταβαλλόμενες καταστάσεις ζωής με τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην κοινωνία. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Το έργο αυτό είναι το πρώτο βήμα μιας πιο συντονισμένης προσπάθειας υποστήριξης που προέρχεται από 

την πρακτική που σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε βάσει των αποτελεσμάτων μας. Θεωρούμε ότι τα 

αποτελέσματα που θα διαμορφωθούν θα είναι χρήσιμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 

digital@dult.eu. 

 

 

 

3.11 Το Ίδρυμα Adecco για Ίσες Ευκαιρίες 

 Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων 

Ιστοσελίδα:www.fondazioneadecco.org 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το Ίδρυμα Adecco για τις Ίσες Ευκαιρίες ασχολείται με όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στον κόσμο 

της εργασίας. Στην πραγματικότητα, δεσμεύεται να καταστήσει προσβάσιμο τον κόσμο της εργασίας, 

σεβόμενο ταυτόχρονα τις αρχές της ισότητας ευκαιριών, του δικαιώματος στην εργασία, της κοινωνικής 

ένταξης, της ποικιλομορφίας και της μη διάκρισης. Το κοινό-στόχος είναι άτομα με αναπηρίες, νέοι με 

δυσκολίες στην είσοδο στην αγορά εργασίας, άτομα άνω των 40 ετών, μακροχρόνια άνεργοι, μειονεκτούντες 

γυναίκες και πρόσφυγες. Η Adecco πραγματοποιεί μαθήματα εκπαίδευσης εργασίας, παρέχοντας έτσι 

αποτελεσματικά εργαλεία για την εφαρμογή της πορείας ένταξης για την υποστήριξη των ίσων ευκαιριών. 

Τα τελευταία χρόνια, εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν φθάσει στην Ευρώπη που εγκαταλείπουν τον πόλεμο, 

την τρομοκρατία και τις διώξεις. Για το επαγγελματικό τους μέλλον, η Adecco έχει αναπτύξει συγκεκριμένες 

μεθόδους παρέμβασης όπως "Safein" και "Domus". Το Ίδρυμα ασχολείται με δραστηριότητες για την 

καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο 

χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, η αποστολή είναι η ανάπτυξη σχεδίων σε συνεργασία με εταιρείες, με 

δημόσιους φορείς και άλλες πραγματικότητες του ιδιωτικού κοινωνικού τομέα. 

Μέθοδοι κοινωνικής ένταξης: Η αποστολή του Ιδρύματος Adecco για τις Ίσες Ευκαιρίες 

Το Ίδρυμα Adecco για Ίσες Ευκαιρίες είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε με στόχο να καταστήσει 

τον κόσμο της εργασίας πιο περιεκτικό. Προσφέρει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες κατάρτισης 

σε μειονεκτούντα άτομα που δυσκολεύονται να βρουν εργασία, παρέχοντάς τους τα καταλληλότερα 

εργαλεία για την επίτευξη ίσων ευκαιριών. Το Έργο ξεκίνησε το 2001. 

http://www.fondazioneadecco.org/
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Η αποστολή του Ιδρύματος είναι η ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στον κόσμο της εργασίας. Ως εκ 

τούτου, η κύρια πρόκληση είναι η συμμετοχή εταιρειών στα σχέδιά τους. Ωστόσο, δεν είναι μια απλή 

επαγγελματική τοποθέτηση, αλλά μια πραγματική στρατηγική εταιρική σχέση στη δημιουργία μαθημάτων 

κατάρτισης, στιγμών προσανατολισμού και βιωματικών δραστηριοτήτων επικεντρωμένων στο θέμα της 

πολυμορφίας. Η άλλη μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει το Ίδρυμα είναι η στρατηγική του. Στην 

πραγματικότητα, έχει επιλεγεί ένα τριγωνικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θέτει τις εταιρείες και τις ενώσεις 

σε ένα δίκτυο το οποίο, για διάφορους λόγους, δεσμεύεται να βοηθήσει άτομα που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Ως εκ τούτου, η Adecco αποτελεί το σύνδεσμο και το 

σημείο επαφής μεταξύ εταιρειών και ιδρυμάτων κατάρτισης, σχολείων, δημόσιας διοίκησης ή μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών. Ως εκ τούτου, σε ένα όραμα του συστήματος, το Ίδρυμα αναπτύσσει έργα μαζί 

με ιδιώτες(εταιρείες και οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και δημόσιους θεσμούς (τοπικές αρχές, 

ιδρύματα), τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την υποστήριξη ατόμων και εταιρειών 

δημιουργώντας τις καλύτερες συνθήκες συνάντησης τους. Στόχος είναι να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και 

οι επιχειρήσεις για πλήρη ενσωμάτωση, προσδίδοντας αξία στην ποικιλομορφία, στο πλαίσιο του 

γενικότερου σχεδίου ζωής του ατόμου και του ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ως εκ 

τούτου, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να κατανοήσουμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες των 

μειονεκτούντων ενηλίκων για διάφορους λόγους και να τις τοποθετήσουμε στα εργασιακά πλαίσια 

αναφοράς. 

Για να κατανοηθεί καλύτερα ο αντίκτυπος που είχαν τα έργα του Ιδρύματος στην προσωπική και 

επαγγελματική ζωή των ενηλίκων, δημιουργήθηκε στην ενότητα "Ιστορίες ευκαιριών" όπου μπορείτε να 

διαβάσετε τις ιστορίες εκείνων που ήταν σε θέση να δημιουργήσουν ένα μέλλον που θα ξεπερνούσε 

δυσκολίες του παρόντος και του παρελθόντος. Μεταξύ αυτών μπορούμε να αναφέρουμε εδώ την ιστορία του 

Alain, ενός νεαρού μετανάστη που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, η οποία χάρη στην Adecco 

είχε συμβόλαιο με μια εταιρεία. Ή η εμπειρία της Penda, μιας μητέρας της Σενεγάλης, που προσλήφθηκε από 

την “Tiger” μετά την καριέρα της στην εκπαίδευση. Αυτές οι ιστορίες καταδεικνύουν, λοιπόν, πόσο 

σημαντικός είναι ο αντίκτυπος που έχει το Ίδρυμα στο μέλλον των ενηλίκων. 

 Το ίδρυμα είχε μεγάλο αντίκτυπο σε ολόκληρη την ιταλική κοινότητα.  

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Το ίδρυμα Adecco εμπλέκει εταιρείες με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

Διαλόγους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: δημιουργούνται χώροι για συναντήσεις και διάλογο με τους 

υπαλλήλους της εταιρείας για την ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως η ποικιλομορφία και η ένταξη. Οι 

διάλογοι διεξάγονται από τους εμπειρογνώμονες του Ιδρύματος μαζί με συμβούλους, μαρτυρίες και 

εκπροσώπους των ενώσεων. 

Δρόμοι εκπαίδευσης εργασίας: αναπτύσσεται μέσω μιας γνωστικής συνέντευξης, προσανατολισμού, 

ανάλυσης δεξιοτήτων και ανάγκης πρακτικής εξάσκησης, υποστήριξης για εργασία και παρακολούθησης. 

Οικογενειακό σχέδιο: ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων να προσανατολιστούν 

με μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην αναζήτηση απασχόλησης και να διαδώσουν μια κουλτούρα συνεκτικής 
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εργασίας εντός της επιχείρησης και της επικράτειας. Το σχέδιο αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τα μέλη της 

οικογένειας των εργαζομένων που δυσκολεύονται να βρουν εργασία. 

Τα έργα και η αποστολή του Ιδρύματος Adecco για τις Ίσες Ευκαιρίες αφορούν όλο το σύστημα των πολιτών: 

χρήστες, εταιρείες, ενώσεις και όλες τις πτυχές της επικράτειας. Μέχρι στιγμής αυτό το δίκτυο έχει φέρει 

απτά αποτελέσματα και σαφείς βελτιώσεις στη ζωή των ενηλίκων. Το Ίδρυμα αποτελεί παράδειγμα του 

τρόπου με τον οποίο, για κοινωνικά θέματα, το δίκτυο είναι θεμελιώδες για την επίτευξη των καθορισμένων 

στόχων. Επιπλέον, το Ίδρυμα προσφέρει συγκεκριμένη βοήθεια όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή του 

πολίτη και την κοινωνική ένταξη, καθώς καταφέρνει να τοποθετήσει πολλούς χρήστες σε καταστάσεις 

εργασίας. Για τους λόγους αυτούς, η στρατηγική αυτή θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για το 

digital@dults.eu για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ενηλίκων στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. 

 

3.12 Η γιαγιά και ο παππούς μαθαίνουν αγγλικά 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: Auser Trani 

Ιστοσελίδα:www.ausertrani.it 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το Auser είναι ένας οργανισμός εθελοντικής και κοινωνικής προαγωγής που διοργανώνεται σε όλη την Ιταλία 

με πάνω από 300 υποκαταστήματα και ασχολείται με την προώθηση της ενεργού γήρανσης των 

ηλικιωμένων, την ανάπτυξη του εθελοντισμού, προώθηση κοινωνικών δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση 

ενηλίκων, τη διεθνή αλληλεγγύη σε σχέση με τους ηλικιωμένους και τις σχέσεις μεταξύ των γενεών. 

Υποστηρίζει τους ανθρώπους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Το AuserTrani σέβεται την αποστολή και 

τους στόχους του εθνικού Auser και χωρίζεται σε τρία τμήματα: Auser Volunteering, Auser Youngsters και 

Pink Auser. 

Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης: Η γιαγιά και ο παππούς μαθαίνουν αγγλικά 

 Αριθμός ατόμων που 

συμμετέχουν στο έργο 30: 

28 εθελοντές φοιτητές, 1 

εκπαιδευτής, 1 υπεύθυνος 

έργου 

Το έργο γεννήθηκε λόγω των 

συνεχών αιτημάτων των 

παλαιότερων εθελοντών του 

σωματείου και της 

συνειδητοποίησης των 

συνεταιριστικών διευθυντών, 

ότι οι ηλικιωμένοι έχουν την 

ανάγκη να μάθουν τουλάχιστον 

τους βασικούς όρους της 

αγγλικής γλώσσας, ώστε να μην 

αισθάνονται αποκλεισμένοι από τον κόσμο.Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2018. 

Η κύρια πρόκληση για την εκτέλεση του ήταν να επιτρέψει σε ανθρώπους που δεν είχαν σπουδάσει ποτέ 

αγγλικά, κυρίως ηλικιωμένους. Επιπλέον, ενάντια στις προσδοκίες, δημιουργήθηκε μια συνέργεια και μια 

απίστευτη αρμονία μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών. 

http://www.ausertrani.it/
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Το έργο είχε σημαντικό αντίκτυπο στους ενήλικες και στους ηλικιωμένους, στην πραγματικότητα σήμερα 

μπορούν να κάνουν και να απαντούν σε βασικές ερωτήσεις και να ακούν ταινίες στα αγγλικά. 

Το σχέδιο επέτρεψε στην τοπική κοινότητα να έχει πιο δραστήρια και προετοιμασμένα ηλικιωμένα άτομα 

τουλάχιστον σε ένα βασικό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας. Αυτό εγγυάται ένα όφελος για ολόκληρη την 

κοινότητα, καθώς μπορεί με τη σειρά της να εκπαιδεύσει άλλους ανθρώπους ή να ενθαρρύνει τους φίλους 

και τους γνωστούς να συμμετάσχουν στα επόμενα μαθήματα. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Το AuserTrani συλλέγει συνεχώς νέες συνδρομές για να επιτρέψει σε άλλους ανθρώπους να συμμετάσχουν 

σε αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία και να διαιρέσουν τους συμμετέχοντες σύμφωνα με το αρχικό τους 

επίπεδο. 

Ένα παρόμοιο έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί στο digital@adults.eu για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή και 

εκμάθηση διαφόρων γλωσσών, όχι μόνο των αγγλικών, αλλά και των γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών και 

γερμανικών. 

 

3.13 Κοινωνικός Κήπος 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: Auser Trani 

Ιστοσελίδα:https://www.ausertrani.it 

Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης: Κοινωνικός Κήπος 

 Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στο έργο 30, εκ 

των οποίων: 

20 εθελοντές και μελλοντικοί κηπουροί 1 αγρονόμος, 

1 κτηνοτρόφος, κηπουρός, δάσκαλοι, 5 ειδικοί 

εθελοντές για το θέμα. 

Το έργο του κοινωνικού κήπου βρίσκεται σε εξέλιξη 

εδώ και πολύ καιρό, στην πραγματικότητα είναι μια 

πρωτοβουλία που χρησιμοποιείται και σε άλλες 

πόλεις για τη δημιουργία ενός δικτύου στοιχειώδους 

και χαμηλότερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

έχουν οργανώσει συναντήσεις με στόχο την 

κατανόηση του ανθρώπινου αντίκτυπου που μπορεί 

να έχει καλλιέργεια ενός κήπου λαχανικών μπορεί να έχει σε ένα άτομο ή σε μια ολόκληρη κοινότητα μεταξύ 

των νέων και των ηλικιωμένων και να προωθήσει τις αρχές της αλληλεγγύης, της πολιτικής συνύπαρξης και 

της βιωσιμότητας . 

Σε οικονομικό επίπεδο έγινε δυνατή χάρη σε μια ιδιωτική δωρεά. 

Το έργο αυτό ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017. Η κύρια πρόκληση ήταν να επιτρέψουμε σε ανθρώπους που 

δεν είχαν κάνει ποτέ καλλιέργεια να καλλιεργήσουν και να διαχειριστούν τον δικό τους κήπο. Μια άλλη 

πρόκληση ήταν να δημιουργηθεί αρμονία μεταξύ των διαχειριστών των διαφόρων κήπων και ένα κλίμα 

αρμονίας και συνεργασίας σαν να ήταν ιδανικοί 

συγκάτοικοι. Επιπλέον, σε αυτό το έργο έχουν 

συμπεριληφθεί μειονεκτούντα άτομα χάρη στη βοήθεια 

https://www.ausertrani.it/
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άλλων οργανώσεων όπως το CSM (Κέντρο Ψυχικής Υγείας) και το Κέντρο Jobel. 

Το έργο είχε σημαντικό αντίκτυπο στους ενήλικες, στην πραγματικότητα σήμερα είναι σε θέση να σπείρουν, 

να καλλιεργούν και να συγκομίζουν φρούτα ανεξάρτητα χωρίς εξωτερική υποστήριξη. Επιπλέον, 

δημιουργήθηκε μια σχέση φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εθελοντών κήπων λαχανικών ώστε 

διοργανώνουν μηνιαίες συνεδριάσεις κατάρτισης και διοίκησης. 

Το έργο διεξήχθη σε κέντρο που ανήκει στον δήμο Centro Polivalente Villa Guastamacchia, ο οποίος βρίσκεται 

στην περιοχή Centro του Trani και ως εκ τούτου έχει γίνει η υπερηφάνεια της γειτονιάς και ολόκληρης της 

πόλης. 

Τα μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Το έργο κοινωνικού κήπου του Auser Trani περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της τοπικής κοινότητας: 

Συλλόγους, εθελοντές, επαγγελματίες του κλάδου, σχολεία και τοπικές αρχές. Από ένα έργο που εκ πρώτης 

όψεως φάνηκε να συνδέεται με μια απλή σωματική δραστηριότητα, έχουμε προχωρήσει σε ένα έργο 360 ° 

που επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, θεμελιώδεις αρχές όπως η βιωσιμότητα και έχει τροφοδοτήσει τη 

δημιουργία στιγμών συγκέντρωσης, εκπαίδευσης και σύγκρισης. Το έργο μπορεί επίσης να αναπαραχθεί στο 

πλαίσιο του ditale@adults.eu για τη συμμετοχή άλλων τοπικών κοινοτήτων για την επίτευξη διαφόρων 

στόχων. 

 

3.14 Τοπικά Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων: KompetanseNorge 

Ιστοσελίδα: https://www.kompetansenorge.no 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Το όραμα της Νορβηγίας (Kompetanse Norge) είναι η δια βίου μάθηση για μια οικονομία και κοινωνία 

χωρίς αποκλεισμούς. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι ενήλικες, είτε εργάζονται είτε όχι, έχουν 

πρόσβαση στην κατάρτιση δεξιοτήτων που χρειάζονται. Συγκεντρώνουν συνεπώς τη γνώση και υποβάλλουν 

συστάσεις στις κυβερνητικές αρχές και σε άλλα μέρη προκειμένου να επιτύχουν την ανάπτυξη πολιτικής για 

τις δεξιότητες. 

Ο κύριος στόχος του έργου Skills Norway είναι να αυξήσει την ποιότητα της διδασκαλίας και να διασφαλίσει 

ότι τα άτομα θα αποκτήσουν μια εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, έτσι ώστε κάθε ενήλικας να 

μπορεί να αποκτήσει το επίπεδο βασικών ικανοτήτων που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις αυξημένες 

απαιτήσεις της σημερινής εργασίας και την καθημερινή ζωή. 

Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης: μαθήματα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας για 

ενήλικες 

Το Υπουργείο Παιδείας της Νορβηγίας έχει αναθέσει στο Όραμα της Νορβηγίας να βοηθήσει τα τοπικά 

κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων να δημιουργήσουν μαθήματα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων υψηλής 

ποιότητας για ενήλικες. Δεξιότητες Η Νορβηγία υποστηρίζει επί του παρόντος πιλοτικά έργα σε οκτώ κέντρα 

εκπαίδευσης ενηλίκων σε ολόκληρη τη χώρα για την ανάπτυξη μαθημάτων βασικών δεξιοτήτων. 

Η λεπτομερής τεκμηρίωση όλων των πτυχών αυτών των έργων έχει ως στόχο να ενθαρρύνει άλλα κέντρα 

εκπαίδευσης ενηλίκων και τοπικές αρχές να ξεκινήσουν παρόμοια μαθήματα κατάρτισης. Με την ανταλλαγή 

εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των ενηλίκων που λαμβάνουν 

κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων στη Νορβηγία. 

https://www.kompetansenorge.no/
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Οι βασικές δεξιότητες δεν είναι μόνο οι βάσεις για περαιτέρω μάθηση, αλλά είναι απαραίτητες για να 

συμμετέχουν ενεργά στην επαγγελματική ζωή και στην κοινωνία εν γένει. Οι βασικές δεξιότητες είναι 

απαραίτητες για να συμβαδίσουν με τις ανάγκες μιας ταχέως εξελισσόμενης αγοράς εργασίας σε συνεχή 

ζήτηση για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Η παροχή ποιοτικών μαθημάτων κατάρτισης είναι το κλειδί για 

την αύξηση της συμμετοχής. 

Πιλοτικά έργα 

Πιλοτικά έργα εκτελούνται σε όλη τη χώρα, στο Bergen, Molde και Kristiansund στη δυτική ακτή, Alstahaug 

και Rana στο Βορρά, Glåmdal στην Ανατολή και Sande και Tønsberg στο Νότο. Στόχος είναι να αναπτυχθούν 

μαθήματα κατάρτισης ανεξάρτητα από την οικονομική στήριξη προκειμένου να καταστούν βιώσιμα μετά το 

πέρας της περιόδου του έργου. Τα τοπικά προγράμματα λαμβάνουν μόνο μικρότερο ποσό για να μπορέσουν 

να απασχολήσουν ένα άτομο ως συντονιστή έργου μερικής απασχόλησης. Τα χρήματα μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων για την εκπαίδευση των ενηλίκων σε βασικές 

δεξιότητες. 

Μέτρηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων 

Η μέτρηση των επιπτώσεων για τον μεμονωμένο ενήλικα 

εκπαιδευόμενο μετά από ολοκληρωμένη εκπαίδευση 

αποτελεί σημαντικό μέρος των πιλοτικών σχεδίων. Οι 

βελτιώσεις στην αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και 

την προσωπική ικανότητα των μαθητών να επιφέρουν 

αλλαγές στη ζωή τους είναι οι πιο κοινές επιπτώσεις για 

τους ενήλικες που ασχολούνται με την κατάρτιση βασικών 

δεξιοτήτων. Χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικές όσο και 

ποσοτικές μεθόδους, η Skills Norway θα αναλύσει τα 

αποτελέσματα, τις επιπτώσεις και τα οφέλη για τα άτομα 

που συμμετείχαν στα πιλοτικά έργα. 

Ενσωμάτωση των μεταναστών 

Σε θέματα ενσωμάτωσης των μεταναστών, η SkillsNorway είναι φορέας παροχής γνώσεων για το Υπουργείο 

Παιδείας και Έρευνας και ένας εταίρος της Διεύθυνσης Ένταξης και Διαφορετικότητας (IMDi). 

Δεξιότητες Η Νορβηγία είναι ένα κέντρο ικανότητας και υποστηρικτής για την ανάπτυξη περιεχομένου και 

παιδαγωγικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με τη διδασκαλία νορβηγικής γλώσσας και κοινωνικές σπουδές 

σε ενήλικες μετανάστες. Αυτό περιλαμβάνει την ευθύνη για την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του 

εθνικού προγράμματος σπουδών στη νορβηγική γλώσσα και κοινωνικών μελετών για ενήλικες μετανάστες. 

Τιμπορούμεναμάθουμεαπόαυτότοπαράδειγμα? 

Δεξιότητες Η Νορβηγία έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των τελικών εξετάσεων στη 

νορβηγική γλώσσα και κοινωνικών μελετών για τους μετανάστες. Περαιτέρω αρμοδιότητες της SkillsNorway 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή μαθημάτων συνεχούς εκπαίδευσης για τους δασκάλους και τη 

σχολική διοίκηση που ασχολούνται με τη νορβηγική γλώσσα και την εκπαίδευση κοινωνικών σπουδών, τη 

διαπίστευση ιδιωτικών παρόχων αυτών των διδακτικών και την έναρξη της ανάπτυξης μεθόδων και υλικών 

διδασκαλίας. 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training 

 

https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/Local-training-services/Designing-basic-skills-training
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3.15 Κέντρο Διασυνδεσιμότητας 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων Medgeneracijskicenter Simbioza 

Ιστοσελίδα: http://www.simbioza.eu/sl/2018/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι η προώθηση της διαγενεακής συνεργασίας και η συνύπαρξη γενεών, η 

σύνδεση, η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η μεταφορά γνώσεων και εμπειριών. Επιδιώκουν την ενεργό 

συμμετοχή όλων, την ένταξη των νέων και των ηλικιωμένων που επιθυμούν να περάσουν ενεργά τον 

ελεύθερο χρόνο τους. Προσφέρουν διάφορες καθημερινές δραστηριότητες - μαθήματα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εκπαίδευση μνήμης, εκμάθηση ξένων γλωσσών και παρόμοια. 

Τις δραστηριότητες διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι μαζί με τους εθελοντές. Ο κύριος στόχος είναι να 

προσφέρει ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των γενεών και να ενθαρρύνει την ενεργό χρήση του 

ελεύθερου χρόνου. Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες ενθαρρύνουν την κοινωνική ένταξη των νέων και των 

ηλικιωμένων, μειώνοντας το επίπεδο μοναξιάς των ηλικιωμένων και αυξάνοντας την ποιότητα ζωής και 

αναγνωρίζοντας περισσότερο την έννοια της διαγενεακής συνεργασίας. 

Μέθοδοι κοινωνικής ένταξης: έργο "Simbioz @ e-pismenaSlovenija" 

Το κέντρο αλληλεγγύης Simbioza ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα ενός εθνικού προγράμματος «Simbioz @ 

e-pismenaSlovenija» το οποίο δημιουργήθηκε το 2011. Το έργο περιλάμβανε εβδομαδιαία μαθήματα ΤΠΕ σε 

όλη τη Σλοβενία, όπου οι νέοι εθελοντές δίδασκαν στους ηλικιωμένους βασικές έννοιες των ΤΠΕ και του 

Διαδικτύου. Το έργο συνέδεσε πάνω από 15.00 ηλικιωμένους και 9.000 νέους σε ολόκληρη τη Σλοβενία. Το 

πρόγραμμα Simbioza ανέπτυξε ένα μοντέλο για μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για ενήλικες, στα 

οποία οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν από τους νέους και μαθαίνουν τα βασικά της χρήσης των υπολογιστών σε 

μία εβδομάδα. 

Τα εργαστήρια ήταν δωρεάν και βασίστηκαν στη μεταφορά γνώσεων από νέους σε ηλικιωμένους. Μετά από 

πέντε χρόνια συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα 50.000 άτομα. Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος για αυτό 

το έργο, οι συντάκτες του προγράμματος αποφάσισαν να το καταστήσουν ένα τερματικό πρόγραμμα, το 

οποίο συνδέει όλες τις γενιές. Το 2017 οργάνωσαν τη διαγενεακή μάθηση με τίτλο 'Smart with Smart', στην 

οποία οι εθελοντές δίδασκαν στους ηλικιωμένους πώς να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα και τα tablets. 

Το σχέδιο είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Το κέντρο Medgeneracijski Simbioza έχει λάβει πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία. 

Διαπανεπιστημιακή συνεργασία, μεταφορά γνώσεων από νέους σε ηλικιωμένους. 

 

3.16 Σχέδιο ΒΕ: Ενεργοί ηλικιωμένοι εθελοντές 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:Razvojnoizobraževalnicenter Novomesto 

Ιστοσελίδα:http://www.ric-nm.si/si/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων του οργανισμού 

Η οργάνωση είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στη Σλοβενία με 

περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην εργασία με ενήλικες. Το ινστιτούτο ιδρύθηκε ως δημόσιο ισότιμο 

http://www.simbioza.eu/sl/2018/
http://www.ric-nm.si/si/
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όργανο από τον Δήμο Novomesto, τη μεγαλύτερη πόλη της νοτιοανατολικής Σλοβενίας. Σήμερα απασχολεί 27 

άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 130 τακτικούς εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθηγητές, 

μέντορες και ερευνητές. 

Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης για διάφορες 

ομάδες στόχους: Ως δημόσιοι φορείς, συνεργάζονται στενά με ένα ευρύ δίκτυο τοπικών, περιφερειακών και 

εθνικών εταίρων, όπως: δήμοι, υπουργεία, οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, το εμπορικό , βιομηχανικό 

και βιοτεχνικό επιμελητήριο, άλλους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ινστιτούτα και σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΜΚΟ, επιχειρήσεις κλπ. Με 

βάση το έργο τους, συνεργάζονται με ένα δίκτυο διεθνών εταίρων. 

Μέθοδοι κοινωνικής ένταξης: "Σχέδιο Be: Ενεργοί ηλικιωμένοι εθελοντές" 

Το Σχέδιο Be: Active Senior Volunteers είναι μια Erasmus + / στρατηγική Συνεργασία για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων που αναπτύχθηκε το 2015 και εστιάζεται στη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος για την 

προώθηση της Ενεργού Γήρανσης και της Δια Βίου Μάθησης μέσω της συμμετοχής σε εθελοντική εργασία, 

αντιμετωπίζοντας θέματα όπως την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, το περιβάλλον, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την 

κοινωνική ένταξη, μεταξύ άλλων. Σκοπός της είναι η προώθηση της ενεργού γήρανσης και της δια βίου 

μάθησης, βασισμένης σε στοιχεία: 

• Ενίσχυση της συμμετοχής στην εθελοντική εργασία και στις κοινοτικές δραστηριότητες ως βασική 
στρατηγική για την ενεργό γήρανση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 

• Ανάπτυξη και εδραίωση των ικανοτήτων των ενηλίκων εκπαιδευτικών για τη διάρθρωση των 
προγραμμάτων ενεργής γήρανσης των ηλικιωμένων. 

• Συμβολή με θετικό αντίκτυπο στην τοπική ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο, θεωρώντας τους 
ηλικιωμένους πολίτες ως βασικούς παράγοντες. 

• Συμβολή στην αίσθηση ότι ανήκουν στην Ευρώπη, ως ευρωπαίοι πολίτες, δημιουργώντας ένα 
πρόγραμμα με διακρατική συνιστώσα. 

Ένα πρακτικό παράδειγμα του τρόπου υποστήριξης των εθελοντών για την εύρεση των ζωτικών τους αξιών, 

που αναπτύχθηκαν μέσα στα πλαίσια του έργου είναι η πρακτική άσκηση: "ζωτικές αξίες" 

• Στόχος: Να υποστηρίξει τους εθελοντές να βρουν τις ζωτικές τους αξίες 
• Υλικά: Στυλό και χαρτί 
• Χρόνος: 10 λεπτά 
• Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
• Δημιουργήστε μια λίστα με 8 αξίες στη Ζωή 
• Δημιουργήστε μια νέα λίστα, τοποθετώντας τις τιμές κατά σειρά σπουδαιότητας 

Αφού τοποθετήσετε τη λίστα κατά σειρά προτεραιότητας: 

• επιλέξτε μεταξύ της πρώτης αξίας και της δεύτερης και γράψτε εκείνη που θα επιλέξετε σε μια νέα 
λίστα 

• να επιλέξετε μεταξύ της αξίας που δεν επιλέξατε πριν και της επόμενης στη λίστα και να γράψετε 
εκείνη που θα επιλέξετε στη νέα λίστα 

• συνεχίστε να κάνετε το προηγούμενο βήμα σε όλες τις αξίες 
• Οι πρώτες 4 αξίες σε αυτήν τη νέα λίστα είναι οι ζωτικές σας αξίες 

Αντικατοπτρίστε: 

• Όταν έπρεπε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2 σημαντικές αξίες, τι συνέβη; 
• Πώς πήρατε τις αποφάσεις; 
• Η τελική λίστα άλλαξε σε σχέση με εκείνη στην οποία γράψατε τις αξίες κατά σειρά προτιμήσεων; 
• Περιμένατε τις απαντήσεις αυτές; 
• Οι ζωτικές σας αξίες σας έχουν νόημα για εσάς; 
• Θεωρείτε σημαντικό το  να συνειδητοποιείτε κάτι τέτοοιο; 
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• Τι μπορείτε να κάνετε για να αισθανθείτε και να ζήσετε τις ζωτικές σας αξίες στη "ζωή" σας; 
• Αριθμός συμμετεχόντων: Περίπου. 15 σε κάθε συμμετέχουσα χώρα 

Το έργο αυτό έχει αντίκτυπο στους ενήλικες, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο αίσθημα συμμετοχής σε μια 

κοινότητα και έχοντας τη δυνατότητα να συμβάλλει ενεργά στην τοπική κοινότητα, μεγαλύτερη αίσθηση 

αυτοεκτίμησης. και στις τοπικές κοινότητες προωθώντας μια πιο ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην 

κοινότητα, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετέχει ένα άτομο ως εθελοντής. 

Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το παράδειγμα? 

Συνεργασία μεταξύ γενεών 

 

3.17 Εργαστήριο πολλαπλών πολιτιστικών ικανοτήτων ζωής 

Όνομα οργανισμού μελέτης περιπτώσεων:Ljudskauniverza Radovljica 

Ιστοσελίδα:https://www.lu-r.si/ 

Σύντομη περιγραφή των κύριων δραστηριοτήτων της ένωσης 

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Radovljica είναι φορέας παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων - επίσημης και άτυπης - 

στους δήμους Radovljica, Bled, Gorje και Bohinj. Συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και διεθνή προγράμματα. 

Μέθοδοι κοινωνικής ενσωμάτωσης: Έργο "Multi-Culti Life Skills Lab" 

Το έργο "Εργαστήριο πολλαπλών πολιτιστικών ικανοτήτων ζωής" αναπτύχθηκε για νέους με λιγότερες 

ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες ψυχοκοινωνικές καταστάσεις, φτώχεια, κοινωνικό 

αποκλεισμό, ειδικές ανάγκες και ανεργία. Στόχος μας ήταν να εργαστούμε για τις ικανότητες που θα 

βοηθήσουν τους νέους στη διαδικασία ένταξης στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Οι 

βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες ΕΕΥ αποτελούσαν ένα μέρος μιας μακρύτερης διαδικασίας εκμάθησης 

που θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις. Θέλαμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

νέων μέσω της ενδυνάμωσης που βασίζεται στην άτυπη μάθηση και τις θετικές εμπειρίες, να βελτιώσουν 

την αυτοεκτίμησή τους, να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης και να 

ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους. 

Ο κ. Zavod Manipura από τη Σλοβενία φιλοξένησε 14 βραχυπρόθεσμους εθελοντές από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Αλβανία και την Τουρκία για περίοδο 2 

μηνών και έναν μακροπρόθεσμο εθελοντή από την Αλβανία. Οι εθελοντές παρακολούθησαν ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων: εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για τη βελτίωση των ικανοτήτων ζωής, βοήθησαν 

στην ανακαίνιση του σπιτιού, έχτισαν μικρά ξύλινα σπίτια και απλά έπιπλα για το Κέντρο Νέων, φροντίζαν 

τον οικολογικό κήπο και τα ζώα. Συγχρόνως με την πρακτική εργασία, βοήθησαν να οργανωθούν, και 

συμμετείχαν στις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για παιδιά και για νέους όπως αθλητικές 

δραστηριότητες, παίζοντας παιχνίδια στη φύση και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες, διαφορες 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ελεύθερο χρόνο παιχνιδιού. Έκαναν πολλή δουλειά για την τοπική 

κοινότητα, όπως να περάσουν χρόνο με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να οργανώσουν δραστηριότητες για 

τα παιδιά στο τοπικό νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, να εργαστούν για τη διαπολιτισμική μάθηση για 

τη νεολαία σε διάφορους οργανισμούς και να βοηθήσουν στις εκδηλώσεις του οργανισμού μας και την 

τοπική κοινότητα. Ο μακροχρόνιος εθελοντής βοήθησε στο πρόγραμμα για τα παιδιά που εγκαταλείπουν το 

σχολείο στο LjudskauniverzaRadovljica. Υπήρξε μια πολύ έντονη διαπολιτισμική διαδικασία μάθησης, διότι 

φιλοξένησαμε εθελοντές από διαφορετικές χώρες την ίδια στιγμή. 

https://www.lu-r.si/
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Τέσσερις Σλοβένοι εθελοντές με ειδικές ανάγκες πραγματοποίησαν το EVS τους στον οργανισμό 

NadaciaKrajina Harmonie στη Σλοβακία, όπου βοήθησαν να οργανώσουν ένα διεθνές φεστιβάλ για την 

ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.  Δύο Σλοβένοι εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες πέρασαν ένα μήνα στον 

οργανισμό Ookull στην Εσθονία . Βοήθησαν με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για παιδιά και νέους σε 2 

διαφορετικά κέντρα νεότητας. 

Πρακτικά παραδείγματα 

26 εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες και ειδικές ανάγκες από τη Σλοβενία συμμετείχαν σε βραχυπρόθεσμα 

έργα ΕΕΥ σε διάφορους οργανισμούς υποδοχής στη Σλοβακία, τη Μακεδονία, την Εσθονία, τη Γεωργία, το 

Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Λετονία. Βοήθησαν τους φιλοξενώντας οργανισμούς με πολλές 

διαφορετικές εκδηλώσεις για τα παιδιά και τη νεολαία σε δυο διαφορετικά κέντρα νέων . 

Η "NadáciaKrajinaHarmonie" από τη Žilina στη Σλοβακία διοργάνωσε μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση για 

την προώθηση της ένταξης ατόμων με νοητική καθυστέρηση κάθε χρόνο. Οι εθελοντές με νοητικές αναπηρίες 

εντάχθηκαν στο έργο και συνέβαλαν στην προετοιμασία και υλοποίηση του φεστιβάλ που ονομάστηκε "Inter 

nos". Ένωσαν μουσικά, χορευτικά και θεατρικά εργαστήρια, συνέβαλαν στην προετοιμασία του τόπου και 

των σκηνικών και συμμετείχαν ενεργά στην παράσταση. 

Μια άλλη μεγάλη δυνατότητα για νέους με ειδικές ανάγκες προσέφερε ο οργανισμός φιλοξενίας CYAKrik από 

τα Σκόπια της πΓΔΜ. Οι εθελοντές της Σλοβενίας παρέμειναν 2 εβδομάδες εκεί και συμμετείχαν σε 

εργαστήρια χειροτεχνίας, αθλητικές δραστηριότητες, μαθήματα γλωσσών, πολιτιστικό παζάρι, κοινωνικό 

καφενείο και εργαστήρια στο τοπικό σχολείο για παιδιά με προβλήματα ακοής, οπτικής και νοητικής 

υστέρησης. 

Περίπου 30 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος, ο οργανισμός ήταν ένα έργο Erasmusplus, Βασική Δράση: 

Κινητικότητα της Μάθησης των Ατόμων, Είδος Δράσης: Κινητικότητα των Νέων. Δημιουργήθηκε το 2017 και ο 

αντίκτυπος στους ενήλικες ήταν ένα μεγαλύτερο αίσθημα ένταξης στην κοινωνία και αίσθημα ότι ήταν 

ενεργό μέλος της κοινωνίας. 

Τα ιμπορούμε  να   μάθουμε από  αυτό το παράδειγμα? 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να είναι ένα πολύ ενεργό μέλος της κοινωνίας και μπορούν να 

συμβάλουν σημαντικά σε αυτή. 
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Συμπεράσματα 

Στον σημερινό όλο και περισσότερο 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου οι άνθρωποι 

κινούνται για σπουδές ή επαγγελματικούς σκοπούς, 

θέλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε 

δύο ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως το πολιτισμικό 

χάσμα μεταξύ των νέων και των παλαιών γενεών 

και την ανάγκη βελτίωση των συστημάτων 

ενσωμάτωσης και περιεκτικότητας χωρίς 

αποκλεισμούς σε μια κοινωνία στην οποία ο 

καθένας μετακινείται, διαβιώνει και εργάζεται σε χώρους διαφορετικούς από τους τόπους προέλευσης του. 

Χάρη σε αυτή τη συγκριτική μελέτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προέκυψε πόσο επείγουσα είναι σήμερα η 

ανάγκη εξάπλωσης των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής επειδή η τεχνολογία προχωρεί γρήγορα και δεν 

αφήνει πολύ χρόνο για να ενημερώσει και να συμβαδίσει με εφαρμογές, smartphones, ιστοσελίδες tablet, 

και όλες οι καθημερινές δραστηριότητες τουλάχιστον μέχρι σήμερα μεταφέρονται σχεδόν πλήρως στο 

διαδίκτυο, επηρεάζοντας τον τρόπο της καθημερινής ζωής και των δράσεων με καταναγκαστικό τρόπο. 

Σημαντικό από την άποψη αυτή είναι το παράδειγμα των ηλικιωμένων που χρειάζονται βοήθεια για τη 

διεξαγωγή των συνήθων τραπεζικών εργασιών στο διαδίκτυο. 

Τα παραδείγματα ορθών πρακτικών σε αυτό το εγχειρίδιο καθιστούν εύκολο να δούμε πόσο ισχυρή είναι η 

αναγκαιότητα για συσσωμάτωση, επανενεργοποίηση και ένταξη, ειδικά για τους ενήλικες και τους 

ηλικιωμένους, οι οποίοι συχνά βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης να επανεφεύρουν ή να ενημερώνουν το 

εαυτό τους συνεχώς για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην καθημερινή ζωή ή στην αγορά εργασίας που 

γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένη. Με αυτή την προοπτική, όλα τα είδη μαθημάτων, για ενήλικες 

και ηλικιωμένους καθώς και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, γίνονται πολύ χρήσιμα, για να διδάξουν τις 

βασικές ικανότητες ΤΠΕ ή να ασχοληθούν με online τραπεζικές συναλλαγές, το online μάρκετινγκ, δίνοντας το 

νέο νόημα στα κοινωνικά μέσα τα οποία, από ένα μέσο ψυχαγωγίας και σύνδεσης, μετατρέπονται σε 

εργαλεία για να βελτιώσουν και να δώσουν μια νέα άποψη στη σφαίρα εργασίας. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο περιεκτικός και διασυνδετικός παράγοντας των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας, και η 

διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, αλληλοσυνδέονται στενά για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο: να 

τονώσουν, να συγκεντρώσουν, να συνδέσουν, να παράσχουν νέες χρήσιμες δεξιότητες τόσο σε κοινωνικό 

όσο και σε εργασιακό επίπεδο εκείνους που την χρειάζονται περισσότερο, όπως μειονεκτούντες, ηλικιωμένοι 

ή ακόμη και ενήλικες με λιγοστές γνώσεις σε αυτόν τον τομέα. Η από κοινού καλλιέργεια ενός  λαχανόκηπου, 

ή συναντήσεις σε ένα καφέ μάθησης ή συμμετοχή στο Race od Gancho για παράδειγμα, αποκτά ένα νέο 

νόημα όσον αφορά την ανταλλαγή δεξιοτήτων, την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας ή απλώς τη δημιουργία 

νέων φίλων και επαφών. 

Χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθοδολογίες, οι περιπτωσιολογικές μελέτες σε αυτό το εγχειρίδιο 

υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο το κοινωνικό στοιχείο είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

εκμάθηση, προτιμώντας τη συνεργατική μέθοδο μάθησης, την ολιστική διδασκαλία ή την πρακτική μάθηση 

για την απόκτηση  των ψηφιακών δεξιοτήτων. Συνδυασμένη με τη μεγάλη ποικιλία κλασσικών μεθόδων και 

από την εμπεριεχόμενη άποψη που περιλαμβάνει την ομαδική εργασία στην περίπτωση της συνεργατικής 

μάθησης ή της ολιστικής διδασκαλίας 360 μοιρών, οι περιπτωσιολογικές μελέτες επιτρέπουν την εκμάθηση 

δεξιοτήτων που δεν υποστηρίζονται από προηγούμενες γνώσεις, αλλά σε πειραματισμό άμεσα στον τομέα, 

σε μια τεχνολογική μέθοδο  που ανοίγει νέους κόσμους, νέες δυνατότητες και προοπτικές σε συνάρτηση με 

τη σύγχρονη κοινωνία. 
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Ευχαριστίες 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις ενώσεις εταίρων στο projectdigital@dults.eu που με την συμβολή και 

την προσπάθειά τους βοήθησαν να ερευνηθούν οι περιπτωσιολογικές μελέτες στην επικράτειά τους, 

επιτρέποντας στο παρόν εγχειρίδιο να έχει μια ευρωπαϊκή επισκόπηση. 

Επίσης, επιθυμούμε να αναγνωρίσουμε την υποστήριξη που παρέχεται από τους ακόλουθους οργανισμούς, 

οι οποίοι με τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους αποτέλεσαν πολύτιμο παράδειγμα για το έργο: 

(insertorganizationnames...tobediscussedduringthenextTM) 
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