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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 Σι εύναι η Εκπαύδευςη Ενηλύκων; 

 Ποια εύναι τα χαρακτηριςτικϊ του 
ενόλικα εκπαιδευόμενου; 

 Ποιεσ εύναι οι βαςικϋσ αρχϋσ 
Εκπαύδευςησ Ενηλύκων; 

 Πώσ οι βαςικϋσ αρχϋσ επηρεϊζουν την 
εκπαιδευτικό διαδικαςύα; 

 Ρόλοσ του εκπαιδευτό ενηλύκων. 

 



Οριςμόσ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 
(ΟΟΑ) 

«Η Εκπαύδευςη Ενηλύκων αφορϊ οποιαδόποτε μαθηςιακό 
δραςτηριότητα ό πρόγραμμα ςκόπιμα ςχεδιαςμϋνο από 
κϊποιον εκπαιδευτικό φορϋα, για να ικανοποιόςει 
οποιαδόποτε ανϊγκη κατϊρτιςησ ό ενδιαφϋρον που ενδϋχεται 
να πραγματοποιηθεύ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ ζωόσ ενόσ 
ανθρώπου που ϋχει υπερβεύ την ηλικύα τησ υποχρεωτικόσ 
εκπαύδευςησ και η κύρια δραςτηριότητϊ του δεν εύναι πλϋον η 
εκπαύδευςη. Η «ςφαύρα» τησ, επομϋνωσ, καλύπτει μη 
επαγγελματικϋσ, γενικϋσ, τυπικϋσ και μη τυπικϋσ ςπουδϋσ, 
καθώσ επύςησ και την εκπαύδευςη που ϋχει ςυλλογικό 
κοινωνικό ςκοπό» (ΟΟΑ, 1977 ςτο Rogers, 1999, 55).  

 



Οριςμόσ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 
(UNESCO) 

«Εκπαύδευςη ενηλύκων εύναι κϊθε εκπαιδευτικό διεργαςύα, κϊθε 
περιεχομϋνου, επιπϋδου ό μεθόδου, εύτε πρόκειται για τυπικό 
εκπαύδευςη εύτε όχι, εύτε για διεργαςύα που επεκτεύνει χρονικϊ ό 
αντικαθιςτϊ την αρχικό εκπαύδευςη ςτα ςχολεύα, κολϋγια και 
πανεπιςτόμια, καθώσ και για μαθητεύα, μϋςω των οπούων ϊτομα 
που θεωρούνται ενόλικα από την κοινωνύα ςτην οπούα ανόκουν 
αναπτύςςουν τισ ικανότητϋσ τουσ, εμπλουτύζουν τισ γνώςεισ τουσ, 
βελτιώνουν τα τεχνικϊ και επαγγελματικϊ τουσ προςόντα ό τα 
προςανατολύζουν προσ ϊλλη κατεύθυνςη και επιφϋρουν αλλαγϋσ 
ςτισ ςτϊςεισ ό τη ςυμπεριφορϊ τουσ με τη διπλό προοπτικό τησ 
πλόρουσ προςωπικόσ ανϊπτυξησ και τησ ςυμμετοχόσ ςε μια 
εναρμονιςμϋνη και αυτοδύναμη κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτιςτικό ανϊπτυξη» (UNESCO, 1975). 



Άλλοι οριςμού 
 Οη Merriam θαη Brockett (2007) πεξηέγξαςαλ ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ελειίθσλ σο «δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζθόπηκα 

γηα λα επηηύρνπλ ηε κάζεζε κεηαμύ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ε ειηθία, 

νη θνηλσληθνί ξόινη ή ε απην-αληίιεςό ηνπο τουσ νξίδνπλ σο 

ελήιηθεο» 

 

 Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπαλίσο ζεσξείηαη νπδέηεξε. Ο ξόινο 

τησ είλαη η «βελτύωςη», και η «αλλαγό»: Η εθπαίδεπζε ησλ 

ελειίθσλ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ αλζξώπσλ 

γηα ηε δσή αιιά γηα λα βοηθόςει ηνπο αλζξώπνπο λα δήζνπλ κε 

κεγαιύηεξε επηηπρία ... Η εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ είλαη κηα 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία άηνκα των οπούων οι κύριοι κοινωνικού τουσ 
ρόλοι ραξαθηεξίδνπλ ην θαζεζηώο ησλ ελειίθσλ, δηεμάγνπλ 

ζπζηεκαηηθέο θαη ζπλερείο καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο κε 

ζθνπό ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγώλ ζηηο γλώζεηο, ζηάζεηο, 

αμίεο ή δεμηόηεηεο (Darkenwald and Merriam, 1982, ζ. 9). 

 



ύνθεςη 
 Ο ζςγκεκπιμένορ όπορ δελ είλαη εύθνιν λα νξηζηεί, θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα 

δξάζεσλ ζε εθνικό,  πεπιθεπειακό, ηοπικό. 

 

 Οι διάθοποι οπιζμοί ενηάζζοςν ζηην εκπαίδεςζη ενηλίκυν κάθε δπαζηηπιόηηηα 
ζρεδηαζκέλεο κάζεζεο ανεξάπηηηα από ηο επίπεδο ηηρ ή από ηο αν έσει γενικό, 
ηεσνικό ή επαγγελμαηικό σαπακηήπα και ζε αςηούρ διακπίνεηαι ηο ιδεώδερ ηηρ 
ζςμβολήρ ηυν μαθηζιακών δπαζηηπιοηήηυν ζηελ πιήξε πξνζσπηθή 
αλάπηπμε θαη ζηε δεκηνπξγηθή έληαμε ηνπ αηόκνπ ζην θνηλσληθό, 
νηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό γίγλεζζαη. 

 

 

 Η εκπαίδεςζη ενηλίκυν, ανεξάπηηηα από ηο είδορ ηος ζηόσος πος ςιοθεηεί είναι 
μια μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα όσι μόνο ζρεδηαζκέλε αλλά πος να ενιζσύει ηην 
ελειηθηόηεηα δηλαδή:  

              -ηην Ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

              -ηην Ωξηκόηεηα (πποζυπική ανάπηςξη/αξιοποίηζη ικανοηήηυν) 

              -ηην Αίζζεζε πξννπηηθήο (δςναηόηηηα αξιοποίηζηρ εμπειπιών) 

              -ηον Απηνθαζνξηζκό (ςπεύθςνη/αςηόνομη λήτη αποθάζευν) 

 

 

 



Όταν λεσ ςε ϋνα παιδύ: « Η Γη κινεύται 
γύρω από τον Ήλιο»  
 

 



Σο παιδύ θα επαναλϊβει: «Η Γη 
κινεύται γύρω από τον Ήλιο» 

 



Όταν πεισ ςε ϋνα ενόλικα: «Η Γη 
κινεύται γύρω από τον Ήλιο» 

 



Ο ΕΝΗΛΙΚΑ ... 

Πρϋπει πραγματικϊ να το 
γνωρύζω αυτό;  

Μοιϊζει διαφορετικϊ όταν 
κοιτώ τον ουρανό. 

Ποιοσ εύςαι εςύ που το λεσ αυτό;   Ελπύζω να μην με ρωτόςει γιατύ 
ςυμβαύνει αυτό μπροςτϊ ςε όλουσ. 



Ο ενόλικασ ωσ εκπαιδευόμενοσ 

 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 (Υύλλο Εργαςύασ 1, 
Εργαςύα ςε ζευγϊρια):  
 

Από την εμπειρύα ςασ ωσ εκπαιδευτόσ/ρια 
ενηλύκων, ποια χαρακτηριςτικϊ ϋχετε 
παρατηρόςει ότι ϋχουν οι ενόλικεσ 
εκπαιδευόμενού ςασ;  
 
 
 
  
 

 

 



Ανδραγωγικό – Malcolm Knowles 
 Σϋλη δεκαετύασ του ΄60 

 Ορύςτηκε ωσ η τϋχνη και η επιςτόμη να βοηθϊσ τουσ ενόλικεσ 
να μαθαύνουν 

 Διαφορϊ Παιδαγωγικόσ (διδαςκαλύα ςε παιδιϊ) -
Ανδραγωγικόσ (διδαςκαλύα ςε ενόλικεσ) 

Παιδαγωγικό Ανδραγωγικό  

Εξαρτϊται από τον εκπαιδευτικό 
 

Έμφαςη ςτην αυτοκατευθυνόμενη 
μϊθηςη 

Η εμπειρύα εύναι μικρόσ αξύασ Η εμπειρύα των εκπαιδευομϋνων αποτελεύ 
πλούςια πηγό μϊθηςησ 

Εφαρμογό τησ γνώςησ ςτο μϋλλον Άμεςη εφαρμογό τησ γνώςησ 

Μϊθηςη προςανατολιςμϋνη ςτην ύλη Μϊθηςη προςανατολιςμϋνη ςτο 
πρόβλημα 

Ο εκπαιδευτόσ κϊνει διϊγνωςη αναγκών, 
αναπτύςςει ςτόχουσ και αξιολογεύ τουσ 
μαθητϋσ 

Αμοιβαύα αξιολόγηςη αναγκών, αμοιβαύα 
διαπραγμϊτευςη και ςτόχευςη 



Η Θεωρύα τησ Ανδραγωγικόσ (Malcolm 

Knowles, 1960) 
 Φαρακτηριςτικϊ των ενόλικων εκπαιδευομϋνων: 

 Έχουν ανϊγκη να εύναι αυτοκατευθυνόμενοι και αποζητούν την ενεργητικό 
ςυμμετοχό ςτην εκπαύδευςη – τϊςη προσ αυτοκαθοριςμό  

  Διαθϋτουν ευρύ φϊςμα ςυςςωρευμϋνων εμπειρών οι οπούεσ αποτελούν 
πλούςια πηγό και γύνονται αφετηρύα για τη νϋα μϊθηςη. Απόρριψη εμπειρύασ 
εκλαμβϊνεται ωσ προςωπικό απόρριψη που οδηγεύ ςε αρνητικϊ ςυναιςθόματα 
και αρνητικϋσ αντιδρϊςεισ απϋναντι ςτη μϊθηςη  

 Η ςυμμετοχό τουσ ςτη μϊθηςη ςτηρύζεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ, 
προςδοκύεσ  και ςτόχουσ  - που αφορούν ςτον επαγγελματικό ό κοινωνικό τομϋα  
και ϋχουν εςωτερικό παρώθηςη για ςυμμετοχό  

 Επιθυμούν η γνώςη να ϋχει ϊμεςη εφαρμογό  

 Παρουςιϊζουν εμπόδια ςτη μϊθηςη που προϋρχονται από υποχρεώςεισ, 
καθόκοντα και δεςμεύςεισ, κοινωνικούσ ρόλουσ και αναπτύςςουν μηχανιςμούσ 
ϊμυνασ για να μην αμφιςβητηθούν τα πιςτεύω και οι αντιλόψεισ τουσ 

  Έχουν εςωτερικό παρώθηςη για ςυμμετοχό ςτη μϊθηςη και ανϊγκη για 
ςεβαςμό  

 

 

 

 

 



Εκπαύδευςη για κοινωνικό αλλαγό, Paulo Freire, 

(1960-1980) 
  Οι ενόλικεσ ςε περιβϊλλοντα καταπύεςησ δεν 

κατανοούν την πραγματικότητα ςτην οπούα ζουν και 
θεωρούν τον κόςμο ωσ ϋνα δομημϋνο καθεςτώσ ςτο 
οπούο οφεύλουν να προςαρμοςτούν. 

 Ουςιαςτικό αγωγό εύναι αυτό που θϋτει προβλόματα, 
οπότε δϊςκαλοσ και μαθητϋσ γύνονται ςυνυπεύθυνοι 
για όλεσ τισ διαδικαςύεσ τησ μϊθηςησ. 

 Ρόλοσ τησ Εκπαύδευςησ Ενηλικων εύναι να 
απελευθερώνει τουσ εκπαιδευόμενουσ ώςτε να 
δρϊςουν, μϋςω του διαλόγου και του κριτικού 
ςτοχαςμού. 

 Διϊλογοσ= ιςοτιμύα-ςεβαςμόσ-ελευθερύα-
μεταςχηματιςμόσ 

 Ο διϊλογοσ βοηθϊ τον ϊνθρωπο να βγει από «την 
κουλτούρα τησ ςιωπόσ» (να δϋχεςαι παθητικϊ την 
εξϋλιξό ςου) και να αποκτόςεισ μια αντικειμενικό 
εικόνα για τον κόςμο που τον περιβϊλλει. 

 Κριτικόσ ςτοχαςμόσ βαςικό αρχό ςτη βελτύωςη και 
αλλαγό τησ υπϊρχουςασ πραγματικότητασ. 
 



Η θεωρύα τησ Μεταςχηματύζουςασ Μϊθηςησ 

 (Jack Mezirow, τϋλη του 1970 

 Οι ενόλικεσ ϋχουν βαθιϊ εδραιωμϋνεσ 
αντιλόψεισ, πεποιθόςεισ, προςωπικϋσ 
αξύεσ και παραδοχϋσ που φϋρνουν μαζύ 
τουσ ςυνειδητϊ ό αςυνεύδητα ςτο 
μαθηςιακό  πλαύςιο.  

 Μϋςω τησ μϊθηςησ μεταςχηματύζεται η 
υπϊρχουςα γνώςη και αποκτϊται μια νϋα 
οπτικό. 

  Η μεταςχηματύζουςα μϊθηςη 
επιτυγχϊνεται μϋςα από κριτικό και 
αυτόνομη ςκϋψη που οδηγεύ τουσ 
ενόλικεσ να αντιληφθούν με ποιο τρόπο 
οι παραδοχϋσ τουσ περιορύζουν τον τρόπο 
με τον οπούο αντιλαμβϊνονται την 
πραγματικότητα. 
 



Ερώτημα 1: 
 
Θα μπορούςατε να δώςετε το παρϊδειγμα 
μιασ ομϊδασ εκπαιδευομϋνων ςτην οπούα 
ςτόχοσ εύναι ο μεταςχηματιςμόσ τησ 
ατομικόσ οπτικόσ;  
 

 
 
(από Σςιμπουκλό, Α. και Υύλλιπσ, Ν., 2010) 

Μεταςχηματιςμόσ τησ ατομικόσ οπτικόσ  



Μεταςχηματιςμόσ τησ ατομικόσ οπτικόσ – Παραδεύγματα 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 

Μια γυναύκα που ϋχει εγκαταλεύψει πρόωρα το ςχολεύο και τον 
εργαςιακό χώρο για τη δημιουργύα οικογϋνειασ μπορεύ με την 
εγγραφό τησ ςε ϋνα χολεύο Δεύτερησ Ευκαιρύασ να επανεξετϊςει το 
ρόλο τησ και να αντλόςει ικανοπούηςη προςφϋροντασ ςτον εαυτό τησ την 
ευκαιρύα να αποκτόςει γνώςεισ που δεν εύχε ςτο παρελθόν. Με τον τρόπο 
αυτό λειτουργεύ διορθωτικϊ απϋναντι ςε εμπειρύεσ του παρελθόντοσ και 
μεταςχηματύζει τισ παραδοχϋσ τησ για τον κοινωνικό ρόλο τησ γυναύκασ.  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

Ένασ φυλακιςμϋνοσ που ςυμμετϋχει ςτα προγρϊμματα εκπαύδευςησ 
μϋςα ςτη φυλακό ϋχει την ευκαιρύα να αποκτόςει κϊποιεσ γνώςεισ και 
δεξιότητεσ τισ οπούεσ πιθανόν να αξιοποιόςει μετϊ την αποφυλϊκιςό του 
με ςκοπό την εξεύρεςη εργαςύασ. Παρϊλληλα, αξιοποιεύ μϋροσ του χρόνου 
του εγκλειςμού ςυμμετϋχοντασ ςε μια θετικό εμπειρύα. Αναλύει κρύςιμα 
τραυματικϊ ςυμβϊντα ςε ςχϋςη με την επαγγελματικό ϋνταξη που εύχε 
βιώςει με ςτόχο το μεταςχηματιςμό τησ οπτικόσ του ςχετικϊ με τισ 
δυνατότητϋσ του για ϋνταξη ςτον εργαςιακό χώρο. Η προςπϊθεια αυτό 
μπορεύ να βοηθόςει ςτο μϋλλον ςτην αποτύμηςη κϊποιων θετικών 
εμπειριών. 

(από Σςιμπουκλό, Α. και Υύλλιπσ, Ν., 2010, ςελ.39) 



υνεπαγωγϋσ χαρακτηριςτικών 
ενηλύκων ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 (Ομαδικό Εργαςύα-
Υύλλο Εργαςύασ 2) 
 
Με αφορμό τα χαρακτηριςτικϊ του ενόλικα 
εκπαιδευόμενου και τισ βαςικϋσ αρχϋσ 
εκπαύδευςησ ενηλύκων, καταγρϊψετε 
τουλϊχιςτον τρεισ ςυνεπαγωγϋσ των 
χαρακτηριςτικών αυτών ςτη μαθηςιακό 
διαδικαςύα. 



Φαρακτηριςτικϊ Ενόλικα 
Εκπαιδευόμενου 

Αρχϋσ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων 

 
Εκπαιδευτικϋσ υνεπαγωγϋσ 

Έχουν ανϊγκη να εύναι 
αυτοκατευθυνόμενοι 
και αποζητούν την 
ενεργητικό ςυμμετοχό 
και τον ϋλεγχο τησ 
μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ 

-Ενημϋρωςη για τον ςκοπό και τη 
χρηςιμότητα τησ διδαςκαλύασ 
-Ενεργόσ εμπλοκό τουσ ςτη 
διαδικαςύα τησ μϊθηςησ (επιλογό 
ενεργητικών/ςυμμετοχικών 
εκπαιδευτικών τεχνικών) 
-Ανϊπτυξη ςχϋςησ ιςότητασ 
εκπαιδευτό-εκπαιδευόμενου 
-Ο εκπαιδευτόσ ωσ διευκολυντόσ 
-Δυνατότητα ενδοςκόπηςησ τησ 
πρακτικόσ τουσ 



Αυτοκατευθυνόμενη μϊθηςη 

 «… εύναι μια διαδικαςύα, ςτην οπούα τα 
ϊτομα αναλαμβϊνουν την πρωτοβουλύα, με 
ό χωρύσ βοόθεια από ϊλλουσ, να 
διαγνώςουν τισ μαθηςιακϋσ τουσ ανϊγκεσ, 
να διαμορφώςουν τουσ μαθηςιακούσ τουσ 
ςτόχουσ, να προςδιορύςουν πηγϋσ μϊθηςησ, 
να επιλϋξουν και να εφαρμόςουν 
ςτρατηγικϋσ μϊθηςησ και να αξιολογόςουν 
τα μαθηςιακϊ τουσ αποτελϋςματα …»  
(Knowles, 1975: 24). 

 

 



Φρόςη ενεργητικών εκπαιδευτικών 
τεχνικών 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 

ΣΕΥΝΙΚΕ 

επγαζία  

ζε ομάδερ 

μελέηη  

πεπίπηωζηρ 

   ανάπηςξη   
project 

καηαιγιζμόρ 

ιδεών 
 

ζςζήηηζη 

παισνίδια 

 πόλων 

ππακηική  

άζκηζη 
 

πποζομοίωζη 





Φαρακτηριςτικϊ Ενόλικα 
Εκπαιδευόμενου 

Αρχϋσ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων 

 
Εκπαιδευτικϋσ υνεπαγωγϋσ 

Διαθϋτουν ευρύ φϊςμα 
ςυςςωρευμϋνων 
εμπειρών οι οπούεσ 
αποτελούν πλούςια 
πηγό για τη νϋα 
μϊθηςη  

-Διϊγνωςη προηγούμενων 
εμπειριών/εθνογραφύα τϊξησ 
-Οι εμπειρύεσ λαμβϊνονται 
υπόψη ςτα διϊφορα ςτϊδια τησ 
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ 
-Θετικό αποτύμηςη και ςεβαςμόσ 
ςτισ εμπειρύεσ που φϋρνουν ςτην 
τϊξη  
-Κτύςιμο/διαςύνδεςη τησ  νϋασ 
γνώςησ με υφιςτϊμενεσ 



Φαρακτηριςτικϊ Ενόλικα 
Εκπαιδευόμενου 

Αρχϋσ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων 

 
Εκπαιδευτικϋσ υνεπαγωγϋσ 

Η ςυμμετοχό τουσ ςτη 

μϊθηςη ςτηρύζεται ςε 

ςυγκεκριμϋνεσ προςωπικϋσ 

ανϊγκεσ, προςδοκύεσ, 

ςτόχουσ που αφορούν ςτον 

επαγγελματικό ό 

κοινωνικό τομϋα  

-Μϊθηςη με βϊςη τισ ανϊγκεσ των 
εκπαιδευομϋνων 
-Ξεκϊθαροι ςτόχοι και η 
χρηςιμότητα τησ νϋασ γνώςησ από 
την αρχό 
-Οικοδόμηςη ατμόςφαιρασ 
ςυνεργαςύασ 

-Παρουςύαςη δραςτηριοτότων με 

διϊφορουσ τρόπουσ για 

ικανοπούηςη διαφορετικών 

αναγκών και μαθηςιακών ςτυλ 



Φαρακτηριςτικϊ Ενόλικα 
Εκπαιδευόμενου 

Αρχϋσ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων 

 
Εκπαιδευτικϋσ υνεπαγωγϋσ 

Επιθυμούν η γνώςη να ϋχει 
ϊμεςη εφαρμογό  

-Πρακτικό γνώςη 
προςανατολιςμϋνοι ςτισ ανϊγκεσ 
των εκπαιδευομϋνων  (παρϊ ςτην 
θεωρύα) 
-Η διδαςκαλύα να καθρεφτύζει την 
πραγματικό ζωό  
-Ανϊδειξη τησ πρακτικότητασ 
μιασ νϋασ γνώςησ, η οπούα θα 
χρηςιμοποιηθεύ και κατϊ τη 
διϊρκεια τησ μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ μϋςω 
ςυγκεκριμϋνων δραςτηριοτότων 



Φαρακτηριςτικϊ Ενόλικα 
Εκπαιδευόμενου 

Αρχϋσ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων 

 
Εκπαιδευτικϋσ υνεπαγωγϋσ 

Παρουςιϊζουν εμπόδια 
ςτη μϊθηςη (εξωτερικϊ 
και εςωτερικϊ) 

-Δημοκρατικόσ διϊλογοσ/ουςιαςτικό επικοινωνύα 
(κατϊλληλο μαθηςιακό κλύμα με ελευθερύα 
ϋκφραςησ, εμπιςτοςύνη, διϊλογο, 
αλληλοεκτύμηςη, αμοιβαιότητα και 
ςυνεργατικότητα, ςεβαςμό ιδιαύτερων 
χαρακτηριςτικών, ενδιαφϋρον, πρωτοβουλύεσ για 
ενεργητικό ςυμμετοχό των εκπαιδευομϋνων) 
-Δημιουργύα ενόσ αςφαλούσ και φιλόξενου 
περιβϊλλοντοσ  
-Εντοπιςμόσ εμποδύων, αποδοχό ύπαρξόσ τουσ, 
βόματα εξϊλειψόσ τουσ 
-Ενςυναύςθηςη 
-Μηχανιςμού ενδυνϊμωςησ και ενύςχυςησ τησ 
αυτοεκτύμηςησ/αυτοπεπούθηςησ 
-Ενύςχυςη τησ αυτόνομησ/αυτοκατευθυνόμενησ 
μϊθηςη 
-Οικοδόμηςη αμοιβαύασ ςχϋςησ εκπαιδευτό-
εκπαιδευόμενου 



Εμπόδια ςτη μϊθηςη 
Οι ενόλικοι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπύζουν τριών ειδών εμπόδια ςτη 
μϊθηςη: 

(α)  Εμπόδια από την κακό οργϊνωςη των εκπαιδευτικών 
προγραμμϊτων. 

(β) Εμπόδια από την κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκονται οι ενόλικεσ 
εκπαιδευόμενοι. 

(γ) Εςωτερικϊ εμπόδια:  

- ςε ςχϋςη  

με τισ προώπϊρχουςεσ  

γνώςεισ,  

εμπειρύεσ και ςτϊςεισ  

- εμπόδια που απορρϋουν  

από ψυχολογικούσ παρϊγοντεσ.  

- ςε ςχϋςη με τισ προώπϊρχουςεσ γνώςεισ, εμπειρύεσ  

και ςτϊςεισ 



Εμπόδια ςτη μϊθηςη 
• Εςωτερικϊ εμπόδια: εμπόδια που απορρϋουν από 
ψυχολογικούσ παρϊγοντεσ. 

Οι φόβοι: 
Θα 

γελϊνε οι 
ϊλλοι 

μαζύ μου; 

Εύμαι 
πολύ 

μεγϊλη; 

Σι εύναι το 
moodle; 

Έχουν περϊςει 
πολλϊ χρόνια από 

τότε που όμουν 
ςτα θρανύα. Θα τα 

καταφϋρω; 



Φαρακτηριςτικϊ Ενόλικα 
Εκπαιδευόμενου 

Αρχϋσ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων 

 
Εκπαιδευτικϋσ υνεπαγωγϋσ 

Έχουν εςωτερικό 
παρώθηςη για 
ςυμμετοχό ςτη μϊθηςη  
 

-Ενημϋρωςη για τουσ ςτόχουσ του 
προγρϊμματοσ από την αρχό 
-Εμψύχωςη  
-Μούραςμα εμπειριών 
-Δημιουργύα ςυνεργατικού μαθηςιακού 
περιβϊλλοντοσ 
-Ενύςχυςη παρώθηςησ: κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, 
εξωτερικϋσ προςδοκύεσ, κοινωνικό ευημερύα, 
προςωπικό επιτυχύα, διαφυγό από ρουτύνα, 
γνωςτικό ενδιαφϋρον 
-Θετικό ενύςχυςη  
-Αμοιβαύοσ ςεβαςμόσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 
μαθηςιακόσ διαδικαςύασ 
-Αντιμετώπιςη ωσ ύςοι και ενθϊρρυνςη ςτην 
ϋκφραςη γνώμησ και προςωπικόσ προοπτικόσ 



Φαρακτηριςτικϊ Ενόλικα 
Εκπαιδευόμενου 

Αρχϋσ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων 

Εκπαιδευτικϋσ υνεπαγωγϋσ 

Έχουν βαθιϊ εδραιωμϋνεσ 
αντιλόψεισ, πεποιθόςεισ, 
προςωπικϋσ αξύεσ και 
παραδοχϋσ που φϋρνουν 
μαζύ τουσ ςυνειδητϊ ό 
αςυνεύδητα ςτο μαθηςιακό  
πλαύςιο  
 

-ύνδεςη προηγούμενων παραδοχών με  νϋεσ 
-Αναγνώριςη δυςλειτουργικών παραδοχών 
ανατρϋχοντασ ςε εμπειρύεσ και βιώματα του 
παρελθόντοσ 
-Ενθϊρρυνςη κριτικού ςτοχαςμού 
-Μεγαλύτερη αποδοχό των απόψεων των ϊλλων 
-Λιγότερη αντύςταςη και μεγαλύτερη αποδοχό 
ςτισ νϋεσ ιδϋεσ 
-Εκπαιδευτόσ και εκπαιδευόμενοσ ςε μια ςυνεχό 
διαδικαςύα μϊθηςησ και επανεξϋταςεισ 
παραδοχών 
-Προώθηςη διαλόγου – αποφυγό δογματιςμού 
-Φρόςη τρόπων ενεργοπούηςησ:  ιςτορύεσ ζωόσ, η 
ανϊλυςη των κρύςιμων ςυμβϊντων, η τόρηςη 
ημερολογύου, η αξιοπούηςη βιβλιογραφικών 
πηγών, ο διϊλογοσ που ανιχνεύει τισ πεποιθόςεισ 
των ατόμων, το παύξιμο ρόλων κτλ. 
 



 
 
Ερώτημα 2 
Εκπαιδευτόσ: (με ενθουςιαςμό και προςδοκύα 
ότι όλοι θα ενθουςιαςτούν) όμερα θα 
ςυζητόςουμε για το Διαδύκτυο, θα όθελα να μου 
πεύτε τι γνωρύζετε για αυτό; 
Εκπαιδευόμενοσ: Εγώ δεν θα όθελα να 
ςυμμετϊςχω ςε αυτό το μϊθημα και δεν θϋλω 
να μϊθω για το Διαδύκτυο, απ’ ότι γνωρύζω 
χρηςιμοποιεύται κυρύωσ για παιχνύδια, χϊςιμο 
χρόνου δηλαδό και μπορεύ να καταλόξει ςε 
εθιςμό. 
                                                             (βλ. ςχ. Φριςτοπούλου, Ε. , 2011) 

 
 

Μεταςχηματιςμόσ τησ ατομικόσ οπτικόσ 
- Παρϊδειγμα  



Αντύδραςη - Αντιμετώπιςη 
 Έκπληξη, αμφιςβότηςη τησ πεπούθηςησ του εκπαιδευτό ότι το Διαδύκτυο εύναι χρόςιμο. 

 Προβληματιςμόσ, ςυναύςθημα ματαύωςησ 

 Κριτικό αξιολόγηςη των παραδοχών του εκπαιδευτό με τισ οπούεσ προετοιμϊςτηκε το 
μϊθημα 

 Γιατύ για τον εκπαιδευτό το Διαδύκτυο εύναι ςημαντικό (π.χ. ςπουδϋσ ςτο πεδύο, 
επαγγελματικό δραςτηριότητα, πεπούθηςη ότι εύναι μϋςο ενημϋρωςησ, επικοινωνύασ 
κτλ); 

 Διερεύνηςη από πού πηγϊζουν οι παραδοχϋσ του εκπαιδευομϋνου από τισ οπούεσ 
πηγϊζει αυτό η ϊποψη (π.χ. προςωπικό πεπούθηςη, παραδεύγματα από το οικογενειακό 
περιβϊλλον) 

 Διϊλογοσ – μεταςχηματιςτικό διεργαςύα (Αμφύδρομεσ ςχϋςεισ διδαςκόντων – 
διδαςκομϋνων προκειμϋνου να αρθεύ η δυςπιςτύα και η δυςαρϋςκεια ) 

 Συζότηςη ςε ϋνα κλύμα μϊθηςησ, ανοικτό επικοινωνύα –ειλικρύνεια 

 Εναλλακτικόσ τρόποσ δρϊςησ ςτο μϊθημα (παραδοχό εκπαιδευτό για το Διαδύκτυο με 
βϊςη τισ προςωπικϋσ εμπειρύεσ, απόψεισ από όλουσ τουσ εκπαιδευόμενουσ μϋςα από την 
εμπειρύα τουσ, επύγνωςη παραδοχών εκπαιδευτό-εκπαιδευομϋνων) 

 Μεταςχηματιςτικό οπτικό για το Διαδύκτυο 

 Προςωπικό κατ’ ιδύαν ςυζότηςη με τον εκπαιδευόμενο (θετικό και αρνητικό πτυχό 
Διαδικτύου) 
 

 (βλ. ςχ. Φριςτοπούλου, Ε. , 2011) 
 



ύνθεςη θεωριών 

- Πολλϋσ θεωρύεσ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων, 
οι οπούεσ αλληλοεπηρεϊζονται και 
αλληλοςυμπληρώνονται 

- Κοινϊ ςημεύα: 

(α) Ενεργητικό ςυμμετοχό 
εκπαιδευομϋνων 

(β) Αλλαγό του ρόλου του εκπαιδευτό 
ενηλύκων ωσ ςυντονιςτό τησ διαδικαςύα 
παρϊ ωσ αυθεντύα και μεταβιβαςτό 
γνώςεων 

 



Ο εκπαιδευτόσ ενηλύκων (1) 
 
Σρεισ ςυμβουλϋσ του Alan Rogers ςε ϋνα εκπαιδευτό 
ενηλύκων 

 
1η : ταμϊτα να μιλϊσ και ϊκουςε 
  
2η : Μη θεωρεύσ τον εαυτό ςου και μην αφόνεισ τουσ 
εκπαιδευομϋνουσ να ςε θεωρούν ωσ πηγό τησ γνώςησ, 
ωσ αυθεντύα 
 
3η : Να παρακινεύσ τουσ εκπαιδευομϋνουσ να βρουν μόνοι 
τουσ τη γνώςη γιατύ τότε μόνο θα την κϊνουν κτόμα τουσ 
 

(Μϊγοσ και Αγγελό, 2005: 35) 

 



Ο ρόλοσ του εκπαιδευτό ενηλύκων (2) 

 Εμψυχωτόσ 

 Εκπαιδευτικόσ 

 υνεργϊτησ 

 Μϋντορασ 

 ύμβουλοσ 

 Οδηγόσ Ομϊδασ 

 Διευκολυντόσ  



Ο εκπαιδευτόσ ενηλύκων (3) 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3 (ατομικό ό ομαδικό 
εργαςύα):  
 

Με αφορμό τα ςχόλια του Rogers και 
όςα ϋχουν ςυζητηθεύ μπορεύτε να 
διατυπώςετε τουλϊχιςτον δύο βαςικϋσ 
αρχϋσ για τον εκπαιδευτό ενηλύκων κατϊ 
τη διϊρκεια τησ μαθηςιακόσ 
διαδικαςύασ; 

 

 



Ο ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
1. Νοιϊζεται και αποδϋχεται τουσ εκπαιδευομϋνουσ, χωρύσ να τουσ 
κρύνει. 
2. Επικοινωνεύ ουςιαςτικϊ και ειλικρινϊ με τουσ εκπαιδευομϋνουσ. 
3. υντονύζει και οργανώνει την ομϊδα και μαθαύνει μϋςα από 
αυτό. 
4. Προςδιορύζει κατϊλληλα το περιεχόμενο των διδακτικών 
ενοτότων και το διδακτικό υλικό ςτη βϊςη των εμπειριών και των 
αναγκών των εκπαιδευομϋνων. 
5. Εφαρμόζει ευϋλικτα μεγϊλο φϊςμα ενεργητικών/ςυμμετοχικών 
εκπαιδευτικών τεχνικών. 
6. Έχει αυτογνωςύα. 
7. Επανεξετϊζει προςωπικϋσ απόψεισ – παραδοχϋσ, 
αυτοαξιολογεύται και αυτοαναπτύςςεται  
 
(Κόκκοσ, 2005, 121). 
 



ΣΑΣ ΕΥΦΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ ΚΑΙ ΣΗ 
ΤΜΜΕΣΟΥΗ Α! 
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