
“ΑΝΟΙΚΤΗ” ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΙΕΡΑ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ

ΓΓΝΓΔΒΜ- ΥΠΠΕΘ



Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης
(πρώην Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διά Βίου Μάθησης, 

Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς)

• Δημόσιος φορέας, με μακρόχρονη διαδρομή

(1982 έως σήμερα) και σημαντικό έργο στο πεδίο

της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

• Επιτελικός φορέας του εθνικού συστήματος διά 

βίου μάθησης (νόμος 3879/2010).



Προγράμματα για:

γενικό πληθυσμό & ευπαθείς ομάδες



Προγράμματα για:

γενικό πληθυσμό & ευπαθείς ομάδες



Προγράμματα για Τσιγγάνους-Ρομά



e - διάσταση προγραμμάτων

Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. (Κέντρο Εκπαίδευσης & 

Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση)

ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ. (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από 

Απόσταση)

e-ΚΔΒΜ



Σχεδιασμός & υλοποίηση 

των προγραμμάτων του φορέα

√ διδακτική μεθοδολογία

√ διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 

των εκπαιδευομένων

? συστηματική αξιολόγηση και αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων της 

? συστηματικότητα & συνέχεια δράσεων







Αρχές δεκαετίας 1980 έως Δεκέμβριο 2010

2003 έως Ιούνιο 2011

- 2013 έως 2016

- Νέα Φάση: σε εξέλιξη…



Εκπαιδευτικές ανισότητες… διά βίου!



Κίνητρα αλλά

και εμπόδια  

συμμετοχής των ενηλίκων σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα  



Επαγγελματική κατάρτιση 

Γενική εκπαίδευση ενηλίκων



εκπαιδευμένοι/ες

υπερ- υπο-



Εργαζόμενοι           Άνεργοι



Διαρροή από προγράμματα

εκπαίδευσης ενηλίκων



Διαρροή από προγράμματα ΔΒE

Λόγοι εγκατάλειψης προγράμματος ΔΒE:

 Επαγγελματικές υποχρεώσεις (32%)

 Τοποθεσία, διάρκεια, ώρες διεξαγωγής (29%)

 Οικογενειακοί/προσωπικοί & λόγοι υγείας (22%)

 Περιεχόμενο, μέσα, συνθήκες διεξαγωγής (17%)

(Έρευνα 2013, ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ)



Με αποτέλεσμα…



Αποτελεσματικός Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

1) Διερεύνηση εσωτερικού & εξωτερικού 

περιβάλλοντος σχεδιασμού 

2) Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 

3) Δόμηση του προγράμματος 

4) Προσδιορισμός διαδικασιών αξιολόγησης του 

προγράμματος

5) Οργάνωση εφαρμογής & υλοποίηση του 

προγράμματος 



Ωστόσο…

1) Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων δεν γίνεται στο «κενό», αλλά μέσα σε 

συγκεκριμένο κάθε φορά πλαίσιο.

2) Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων εμπεριέχει τρεις, εξίσου 

σημαντικές, «διαστάσεις». 



1.  Συστημική προσέγγιση σχεδιασμού 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Περι-

βάλλον

Οργα-

νισμός

Πρό-

γραμμα

Εκπ/κή

Ομάδα



2. Οι διαστάσεις του σχεδιασμού 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Προδια-

γραφές

σχεδιασμού

Ηθική 

διάσταση

σχεδιασμού

Μάθηση &  

διδασκαλία  

ενηλίκων



Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων:

 Προδιαγραφές σχεδιασμού & υλοποίησής τους

 Φιλοσοφία, αρχές & εκπαιδευτική μεθοδολογία

 Ζητήματα «ηθικής» & δεοντολογίας
(οι αντιλήψεις για την ομάδα-στόχο καθορίζουν το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων).



Πολυπολιτισμικότητα & Πολυ-ευπάθεια: 

Πώς προσεγγίζονται οι ευπαθείς ομάδες;



Ένα σημαντικό ερώτημα:

Κατά πόσο και με ποιον τρόπο η θεωρία του 

ελλείμματος επηρεάζει το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που

απευθύνονται σε ευπαθείς ομάδες; 



“Ανοικτή” Εκπαίδευση Ενηλίκων =

 Εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους

 Ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 Ενημέρωση και συμβουλευτική για την 
επιλογή των κατάλληλων

Έτσι ώστε να επιτευχθεί στην πράξη:

 Η άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων

 Η ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών 
ικανοτήτων

 Η «διαμόρφωση» ενεργών πολιτών 



Για μια «ανοικτή» εκπαίδευση ενηλίκων…


