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Στόχος Μαθήματος Το μάθημα «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές και 

πρακτικές προσεγγίσεις» έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/τριών 

με το ευρύτερο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μελετώντας το θεωρητικό 

πλαίσιο, σύγχρονες τάσεις και πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα. Στο πλαίσιο 

του μαθήματος θα διερευνηθούν με κριτικό τρόπο ερωτήματα όπως τα 

ακόλουθα, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την ενεργητική μάθηση, την 

κριτική σκέψη και τον στοχασμό πάνω στην εμπειρία: 

• Ποιοι είναι οι όροι που έχουν επικρατήσει διαχρονικά στο πεδίο;. 

Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις και οι συνδηλώσεις τους; 

• Πώς ορίζεται η ενηλικιότητα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 

ενηλίκου και πώς αυτά επηρεάζουν τη μάθηση των ενηλίκων και τον 

ρόλο του εκπαιδευτή; 

• Ποιες είναι οι σημαντικότερες τυπολογίες και μοντέλα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων; Ποιο είναι το ιδεολογικό και θεωρητικό 

υπόβαθρο αυτών; Ποιες σύγχρονες προκλήσεις αναδύονται; 

• Ποιες είναι η αλληλεξαρτήσεις φιλοσοφικών ρευμάτων και 

εκπαίδευσης ενηλίκων; Πώς μπορούν οι φιλοσοφικές θεωρίες να 

ερμηνεύσουν τις εκάστοτε πρακτικές και πως επηρέασαν διαχρονικά 

την εξέλιξη του πεδίου; 

• Υπάρχουν εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων σε 

εκπαιδευτικές/μαθησιακές δραστηριότητες; Ποια είναι & πώς τα 

αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό 

πλαίσιο; 

• Ποια  είναι  τα  πιθανά  οφέλη  από  τη  συμμετοχή  των  ενηλίκων σε 



 εκπαιδευτικές/μαθησιακές δραστηριότητες; Πώς κατανέμονται σε 

ιδιωτικό και συλλογικό επίπεδο; 

• Πώς μπορεί να γίνει η διάγνωση και καταγραφή μαθησιακών 

αναγκών; Πώς προσεγγίζουμε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες; 

• Πώς σχεδιάζουμε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων; Πότε ένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων είναι αποτελεσματικό και ποιος ο 

ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων; 

• Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων σήμερα και ποιες 

δεξιότητες καλείται να κατέχει για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες  των 

ενήλικων εκπαιδευομένων; 

• Ποια η σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξη του εκπαιδευτή 

ενηλίκων και πώς αυτή μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματοποίηση 

του; 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση 

να: 

Σε επίπεδο γνώσεων 

1. Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και παραδοχές του πεδίου της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

2. Να κατανοούν τις βασικές θεωρίες, μοντέλα και τυπολογίες 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

1. Να συσχετίζουν τις φιλοσοφικές επιδράσεις, ιδεολογικές παραδοχές 

και επιστημολογικές αναζητήσεις του πεδίου. 

2. Να διεξάγουν διερεύνηση αναγκών, σχεδιασμό και αξιολόγηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, τόσο για τον γενικό πληθυσμό 

όσο και για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Σε επίπεδο στάσεων 

3. Να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στις παραδοχές, στις τάσεις 

και στις πρακτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

• Εννοιολογικές εκπαιδευομένων προσεγγίσεις & Χαρακτηριστικά ενηλίκων 



 • Tυπολογίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων 

• Φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων 

• Ιστορική εξέλιξη του πεδίου 

• Τάσεις, προκλήσεις και αντιφάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στο 

σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο 

• Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

• Ευρύτερα οφέλη από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 

• Διάγνωση Μαθησιακών Αναγκών και ζητήματα διευκόλυνσης της 

μάθησης στους ενηλίκους, με έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικά  ομάδες 

• Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 

• Επαγγελματικό προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

• Επαγγελματισμός στην Εκπαίδευση ενηλίκων: ο ρόλος του 

εκπαιδευτή ενηλίκων 

• Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματοποίηση του εκπαιδευτή 

ενηλίκων 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το μάθημα πραγματοποιείται με συνδυασμό διαλέξεων, πρακτικών 

ασκήσεων και εφαρμογών, προάγοντας την εμπειρική μάθηση, τη 

συνεργατικότητα (εργασία σε ομάδες), την αυτενέργεια και τον κριτικό 

στοχασμό. Το μάθημα οργανώνεται σε 13 συναντήσεις οι οποίες 

εμπεριέχουν και εργαστηριακές ασκήσεις κατά τις οποίες οι φοιτητές/τριες, 

σε συνεργασία μεταξύ τους και με τον/την διδάσκοντα, ασχολούνται 

με ερωτήσεις- προβλήματα, καθώς και μελέτες περίπτωσης στο πεδίο του 

γνωστικού αντικειμένου. Οι εργαστηριακές αυτές ασκήσεις έχουν χαρακτήρα 

προσομοίωσης σε ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές/τριες κατά 

την άσκηση του επαγγελματικού τους ρόλου. Επιπρόσθετα, κατά την 

εναρκτήρια συνάντηση διεξάγεται η σύναψη μαθησιακού συμβολαίου, ώστε 

το μάθημα να προσαρμοστεί, όσο το δυνατό, στις ανάγκες των 

φοιτητών/τριών. Ειδικότερα, πέρα από τη διάλεξη, κατά τη διεξαγωγή του 

μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες τεχνικές και μέσα διδασκαλίας, 

κάνοντας παράλληλα χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας . 



 • Μαθησιακό συμβόλαιο, 

• Εβδομαδιαίες Δραστηριότητες που προάγουν τον κριτικό στοχασμό 

των φοιτητών/φοιτητριών, 

• Journal club - Μελέτη πρόσφατης αρθρογραφίας ώστε να προάγεται 

η αυτενέργεια αλλά και η συνεργασία των φοιτητών/φοιτητριών – Κάθε 

ομάδα (2-4 ατόμων) παρουσιάζει συνοπτικά ένα άρθρο που επιλέγει 

από την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία δημοσιευμένο σε κάποιο 

έγκριτο περιοδικό του πεδίου, 

• Μικροδιδασκαλίες, 

• Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, 

• Συμμετοχή σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus group 

discussions). 
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B. Επιλεγμένη (πρόσφατη) Αρθογραφία επιστημονικών κειμένων από 
έγκριτα περιοδικά του πεδίου όπως 

• Adult Education Quarterly, 

• International Journal of Lifelong Education, 

• Studies in Continuing Education , 

• Studies in the Education of Adults, 

• Adult Learning, 

• Journal of Adult and Continuing Education κ.λπ. 

Αξιολόγηση Διαμορφωτική αξιολόγηση με συνεπή ανατροφοδότηση. Ειδικότερα, η τελική 

αξιολόγηση θα συνδιαμορφωθεί από τις ακόλουθες παραμέτρους μέσω 

χρήσης φακέλων των εκπαιδευομένων (portfolios): 

• Συμμετοχή σε κριτικο-στοχαστικές δραστηριότητες & ομάδες 

εστιασμένης συζήτησης….10% 

• Journal club ….10% 

• Εκπόνηση 2 γραπτών εργασιών (εκ των οποίων η μία αφορά στο 

σχεδιασμό προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων)…. 30% 

• Γραπτή εξέταση …. 50% 

 

Παράμετροι αξιολόγησης των εργασιών 

1.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΕΣΤΙΑΣΗ & ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας 

Σαφήνεια διατύπωσης σκοπού 

Ανάλυση επιχειρημάτων 

Κριτική/συνθετική προσέγγιση του θέματος 

Πληρότητα ανάπτυξης του θέματος 

Βιβλιογραφική υποστήριξη θέσεων 

Έκταση & ποιότητα βιβλιογραφίας 

2.ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Λογική κατανομή του υλικού (εισαγωγή, ενότητες, συμπερασματικές 

κρίσεις)Συνοχή-σύνδεση παραγράφων και (υπο)ενοτήτων 

Σαφήνεια διατύπωσης 

3.ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Τήρηση προδιαγραφών της εργασίας 

Παράθεση βιβλιογραφικών παραπομπών & αναφορών σύμφωνα με το 

σύστημα APA 

Γλώσσα Ελληνικά 




