
 

 

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή απεικονίζει 

μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Αρ. Project: 2015-1-CY01-KA204-011850 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ένα πλήρες εγχειρίδιο για την Ανάπτυξη,  
Εφαρμογή και Παρακολούθηση 

των Στρατηγικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
  



dima-project.eu 

 

2 

 

Περιεχόμενα  

Επισκόπηση Εγχειρίδιου  ....................................................................................................................................... 4 

1. Τι είναι η Πολιτική (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων) .............................................................................................. 8 

Εισαγωγή ............................................................................................................................................................ 8 

Τι είναι η πολιτική; ............................................................................................................................................. 8 

Ποιος χαράζει πολιτική ...................................................................................................................................... 8 

Η διαδικασία της χάραξης πολιτικής ................................................................................................................. 9 

Ένα πρότυπο χάραξης πολιτικής για τον οργανισμό σας ................................................................................ 10 

Κατάλογος ελέγχου για το «Τι είναι η Πολιτική (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)» ............................................. 11 

2. Ανάλυση Αναγκών ............................................................................................................................................ 12 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................................... 12 

Η διαδικασία της ανάλυσης αναγκών .............................................................................................................. 12 

Ποσοτική έρευνα .............................................................................................................................................. 13 

Ποιοτική έρευνα ............................................................................................................................................... 13 

Είδη αξιολόγησης αναγκών .............................................................................................................................. 14 

Κατάλογος ελέγχου για την ανάλυση αναγκών ............................................................................................... 15 

3. Φορείς Λήψης Αποφάσεων & Διαβουλεύση ................................................................................................... 17 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................................... 17 

Διαβούλευση & συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων στη λήψη αποφάσεων ................................................. 17 

Ποιος είναι ο σκοπός και το εύρος τη διαδικασίας διαβούλευσης; ............................................................... 18 

Ξεπερνώντας τα εμπόδια στη διαβούλευση ................................................................................................... 19 

Πιθανά εμπόδια που πρέπει να ληφθούν υπόψιν .......................................................................................... 19 

Τα στάδια της διαδικασίας διαβούλευση ........................................................................................................ 20 

Επικοινωνία ...................................................................................................................................................... 20 

Κατάλογος ελέγχου για τις μεθόδους διαβούλευσης & συμμετοχής ενδιαφερόμενων ................................ 22 

4. Η Χάραξη Πολιτικής ως Διαδικασία ................................................................................................................. 24 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................................... 24 

Διαβούλευση και συντονισμός στη διαδικασία χάραξης πολιτικής ............................................................... 24 

Κατάλογος ελέγχου για τη διαδικασία χάραξης πολιτικής.............................................................................. 25 

5. Ανάπτυξη Στρατηγικής ..................................................................................................................................... 27 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................................... 27 

Ανάπτυξη οράματος και αποστολής ................................................................................................................ 27 

Καθορισμός στόχων SMART ............................................................................................................................. 28 

Καθορισμός σχεδίου δράσης ........................................................................................................................... 29 



dima-project.eu 

 

3 

 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση .................................................................................................................... 29 

Ανάπτυξη του εγγράφου της στρατηγικής ....................................................................................................... 29 

Κατάλογος ελέγχου για την ανάπτυξη στρατηγικής ........................................................................................ 30 

6. Εφαρμογή της Στρατηγικής .............................................................................................................................. 32 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................................... 32 

Ορισμός ............................................................................................................................................................ 32 

Διαδικασία ........................................................................................................................................................ 32 

Διαχείριση και έλεγχος ..................................................................................................................................... 32 

Κατάλογος ελέγχου για την εφαρμογή στρατηγικής ....................................................................................... 34 

7. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση .................................................................................................................... 36 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................................... 36 

Ποιος είναι ο λόγος της παρακολούθησης και αξιολόγησης; ......................................................................... 36 

Τι είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση; ................................................................................................... 36 

Στόχος της παρακολούθησης και αξιολόγησης ............................................................................................... 36 

Ποιος παρακολουθεί και αξιολογεί; ................................................................................................................ 37 

Βασικές αρχές  παρακολούθησης και αξιολόγησης ........................................................................................ 37 

Στάδια της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης .......................................................................... 37 

Η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης ........................................................................................... 37 

Κατάλογος ελέγχου παρακολούθησης και αξιολόγησης ................................................................................. 38 

8.  Ανανέωση της Πολιτικής ................................................................................................................................. 40 

Εισαγωγή .......................................................................................................................................................... 40 

Διαδικασία ........................................................................................................................................................ 40 

9. Μαθαίνοντας από την Εμπειρία στην Χάραξη Πολιτικής. Παραδείγματα Πολιτικών και Στρατηγικών ......... 42 

Εύρος δράσης ................................................................................................................................................... 42 

Ενεργοί πολίτες ................................................................................................................................................ 43 

Ποιότητα και διαφάνεια .................................................................................................................................. 43 

Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ................................................................................................... 43 

Διάλογος περί πολιτικής .................................................................................................................................. 44 

Συνοχή της πολιτικής ........................................................................................................................................ 44 

Περιφερειακή χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων ......................................................................... 45 

 

  



dima-project.eu 

 

4 

 

Επισκόπηση Εγχειρίδιου   
Τα πρακτικό εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα του έργου DIMA ‘’Ένα Πρακτικό Εγχειρίδιο για την Ανάπτυξη, 

Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Στρατηγικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων’. Η έρευνα διεξήχθη σε έξι 

Ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρο, Ιρλανδία, Σλοβενία, Σλοβακία και έναν Πανευρωπαϊκό Εταίρο με βάση τις 

Βρυξέλλες. Το έργο προέκυψε ως αποτέλεσμα των ευρημάτων διαβούλευσης (Ιούνιος 2014) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τις χώρες μέλη «Για μια Ευρώπη δεξιοτήτων και Πιστοποιήσεων» 1 και έπειτα από έκθεση του 

2012 με τίτλο «Mind the Gap: Education Inequality across EU Regions»2 που υπογράμμιζε τις αποκλίσεις στην 

παροχή Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανά περιφέρεια.  

Και τα δύο αυτά έγγραφα αναγνωρίζουν μια πτωτική τάση στη 

συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία επιδεινώνεται λόγω 

των δημογραφικών τάσεων και προκλήσεων. Η συμμετοχή στην 

εκπαίδευση ενηλίκων συνεχίζει την πτωτική πορεία, από το 9.8% της 

πληθυσμιακής ομάδας 25-64 το 2005 σε 9,1 % το 2010. Η συμμετοχή 

στην εκπαίδευση ενηλίκων πλέον βρίσκεται στο 10,7 % (2015), κάτι που 

καθιστά το στόχο του Στρατηγικού Πλαισίου – Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2020 (ΕΤ2020) για 15% συμμετοχή στην εκπαίδευση 

ενηλίκων στην ΕΕ ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Από την άλλη, το 

πλαίσιο ΕΤ2020 για την έξυπνη, βιώσιμη και ανοιχτή σε όλους ανάπτυξη 

αναγνωρίζει τη δια βίου εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως 

βασικά στοιχεία ως απάντηση στις τρέχουσες οικονομικές και 

δημογραφικές προκλήσεις. Η στρατηγική του ΕΤ2020 τονίζει το 

σπουδαίο ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην επίτευξη των στόχων 

της Ευρώπης 2020, με την εμπλοκή των ενηλίκων, ιδίως των 

στερούμενων δεξιοτήτων και των πιο ηλικιωμένων, με την κατάρτιση 

εθνικών προφίλ για τους εταίρους του έργου βάσει των ποιοτικών 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν σε κάθε χώρα. Από αυτά τα δεδομένα 

προέκυψε η διακρατική έκθεση που σκιαγραφεί την υφιστάμενη 

κατάσταση στις χώρες των εταίρων: (http://dima-

project.eu/images/documents/DIMAComparativeReportFinal.pdf). Τα 

εργαλεία σε αυτό το εγχειρίδιο προέκυψαν από τα ζητήματα που 

εντόπισε η έκθεση και από τα ευρήματα από την εφαρμογή αυτών των 

πολιτικών στις χώρες των εταιρών.      

  

                                                      

 

1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/documents/skills-results_en.pdf 

2 http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/mind-the-gap-1 

Σχ.1. Περιεχόμενα του 

Εγχειρίδιου.   

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Η ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
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9 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DIMA 

http://dima-project.eu/images/documents/DIMAComparativeReportFinal.pdf
http://dima-project.eu/images/documents/DIMAComparativeReportFinal.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/documents/skills-results_en.pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/mind-the-gap-1
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Σε αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνονται εννέα κεφάλαια (Δείτε Σχ.1). Τα κεφάλαια αυτά υποστηρίζονται από 

ένα διαδικτυακό μάθημα διάρκειας 10 ωρών περίπου, που συμπληρώνει το εγχειρίδιο. Μετά τη χρήση του 

εγχειρίδιου και την παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθήματων για την Χάραξη Πολιτικής για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να: 

1. Καθορίζουν πολιτική 

2. Να διεξάγουν ανάλυση αναγκών  

3. Να αναλαμβάνουν την διαβούλευση για τη χάραξη πολιτικής 

4. Κατανοούν την έννοια της ‘πολιτικής ως διαδικασία’  

5. Περιγράφουν τα βήματα για την ανάπτυξη πολιτικής  

6. Αναγνωρίζουν τις προκλήσεις στην εφαρμογή μιας στρατηγικής  

7. Εξηγούν γιατί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση είναι απαραίτητες στη διαδικασία χάραξης πολιτικής  

8. Κατανοούν ότι η πολιτική αναπτύσσεται σταδιακά 

9. Είναι ενημερωμένοι με τα παραδείγματα πολίτικων και πρακτικών που παρέχονται στο κεφάλαιο 9  

Από το εγχειρίδιο και το διαδικτυακό μάθημα, οι φορείς χάραξης πολιτικής, περιφερειακοί/τοπικοί διευθυντές 

εκπαίδευσης ενηλίκων και κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν 

περισσότερες γνώσεις και βελτιωμένες δεξιότητες στη χάραξη πολιτικής. Οι αναμενόμενοι μαθησιακοί στόχοι 

για κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται πιο κάτω:   

Επισκόπηση Εγχειρίδιου  Τι θα μάθετε από κάθε κεφάλαιο  

Εννέα Κεφάλαια   Στο τέλος κάθε κεφαλαίου, οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να: 

1. Τι είναι η Πολιτική (στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων) 

 ορίζουν με σιγουριά την πολιτική 
 απαριθμούν τα στοιχεία που αποτελούν μια πολιτική  

2. Ανάλυση Αναγκών  βρίσκουν δυο κατάλληλα μέσα εντοπισμού αναγκών 
για τη χάραξη πολιτικής  

  να διεξάγουνε ανάλυση αναγκών   

3. Φορείς Λήψης Αποφάσεων & 
Διαβούλευση 

 απαριθμούν τρεις μεθόδους διαβούλευσης 
 επιχειρηματολογούν γιατί η διαβούλευση είναι ή δεν 

είναι απαραίτητο στοιχείο χάραξης πολιτικής  

4. Η Χάραξη Πολιτικής ως 
Διαδικασία 

 υποστηρίζουν την έννοια «η πολιτική ως διαδικασία» 
έναντι του «η πολιτική ως προϊόν»  

5. Ανάπτυξη Στρατηγικής  περιγράφουν το σχέδιο για την ανάπτυξη στρατηγικής 
βήμα προς βήμα 

 απαριθμούν τα στοιχεία μιας στρατηγικής  

6. Εφαρμογή Στρατηγικής  εντοπίζουν τρεις προκλήσεις κατά την εφαρμογή μιας 
στρατηγικής εκπαίδευσης ενηλίκων  

 προτείνουν πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κάθε 
μία 

7. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση  επιλέγουν ένα εργαλείο παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που συνδυάζει ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά  
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Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εισαγωγική περιγραφή καθώς και έτοιμες λίστες ελέγχου για να 

καθοδηγηθούν οι υψηλού επιπέδου φορείς χάραξης πολιτικής, οι περιφερειακοί/τοπικοί διευθυντές 

εκπαίδευσης ενηλίκων και οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσουν την ενασχόλησή τους με τη 

χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το εγχειρίδιο αποσκοπεί στην:   

1. Μεγαλύτερη κατανόηση της χάραξης δημόσιας πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

2. Μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  

3. Πρόοδο προς το στόχο για συμμετοχή 15% στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 

2020.  

4. Περισσότερη παροχή σχεδιασμένης, ενιαίας, προσβάσιμης και σχετικής με τις ανάγκες εκπαίδευσης 

ενηλίκων εκπαίδευσης για ένα ευρύτερο κοινό. 

5. Βελτιωμένη εφαρμογή, διαχείριση και αξιολόγηση απόδοσης. 

Σχόλια και ανατροφοδότηση για το έργο DIMA είναι ευπρόσδεκτα στα: 

1. Ιστοσελίδα: http://dima-project.eu/en/  
2. Σελίδα Facebook: https://www.facebook.com/dimaprojecteu/?fref=ts  
3. Λογαριασμός Twitter: https://twitter.com/AdultStrategy  

 

Οι Εταίροι του Προγράμματος DIMA  

 γράφουν 100 λέξεις σχετικά με το γιατί η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση είναι απαραίτητες στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής  

8. Ανανέωση Πολιτικής  απαντούν σε δύο ερωτήσεις: 1. «Τι είναι η χάραξη 
κυλιόμενης πολιτικής: και 2 «Τι είναι η χάραξη 
σταδιακής πολιτικής»; σε σχέση με το κεφάλαιο 8 

9. Παραδείγματα Πολιτικών και 
Στρατηγικών 

 συζητούν τα παραδείγματα που παρέχονται στο 
κεφάλαιο 9 

Εταίροι Προγράμματος Χώρα Ιστοσελίδα 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρος 

 

http://www.moec.gov.cy/  

Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και 
Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
CARDET 

Κύπρος http://www.cardet.org/  

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Πανεπισστήμιο Maynooth  

Ιρλανδία 

 

https://www.maynoothuniversity.ie/adult-and-
community-education  

Κέντρο Andragoski Δημοκρατία της 
Σλοβενίας  

Σλοβενία 

 

www.acs.si 

Narodny Ustav Celozivotneho Vzdelavania  Σλοβακία 

 

www.nuczv.sk  

http://dima-project.eu/en/
https://www.facebook.com/dimaprojecteu/?fref=ts
https://twitter.com/AdultStrategy
http://www.moec.gov.cy/
http://www.cardet.org/
https://www.maynoothuniversity.ie/adult-and-community-education
https://www.maynoothuniversity.ie/adult-and-community-education
http://www.acs.si/
http://www.nuczv.sk/
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων  

Βέλγιο www.eaea.org 

http://www.eaea.org/
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1. Τι είναι η Πολιτική (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων) 

Εισαγωγή 

Όταν μιλάμε για πολιτική, οι περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν έντονη αδιαφορία. Δηλώσεις όπως «Η πολιτική 

είναι ανιαρή!» ή «Δεν με αφορά η πολιτική!» είναι ενδεικτικές του πόσο λανθασμένη και συγκεχυμένη είναι η 

άποψή μας για την πολιτική. Γι’ αυτό, το κεφάλαιο 1  θα δώσει έναν ορισμό της πολιτικής και γιατί η χάραξη 

πολιτικής είναι σημαντική για κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων.   

Τι είναι η πολιτική 

Η πολιτική εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες και κυμαίνεται από τις ευρείας κλίμακας (η μεγαλύτερη 

εικόνα) μέχρι σε μικρότερης κλίμακας (τοπικό επίπεδο). Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις πολιτικής που 

αποδίδονται σε παγκόσμιους οργανισμούς, καθώς και εξίσου έγκυρες δηλώσεις πολιτικής για τις πιο τοπικές 

και πλησιέστερες ομαδοποιήσεις. Η έννοια της χάραξης πολιτικής  που παρουσιάζεται στο παρών εγχειρίδιο 

είναι γενική, με σκοπό να είναι συμπεριληπτική και σχετική. Κάθε φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει 

να δημοσιεύει δηλώσεις πολιτικής ώστε να πληροφορεί την ομάδα-στόχο του, τα μέλη, τους ενδιαφερόμενους 

και το κοινό. Η δημοσιευμένη πολιτική θα πρέπει να καθοδηγεί και τη δράση του φορέα εκπαίδευσης 

ενηλίκων.     

Η πολιτική μπορεί να ορισθεί ως ένα σύνολο αρχών που υποστηρίζουν και καθοδηγούν τη λήψη 

αποφάσεων στο πλαίσιο ενός φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η πολιτική μπορεί να είναι μια ενιαία δήλωση 

που παρέχει μια βασική δομή από την κοινοποίηση του στόχου μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η πολιτική του 

φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει να καθοδηγήσει στην επίτευξη του αποτελέσματος για το 

συγκεκριμένο φορέα. Παρόλα αυτά, όταν η πολιτική δεν οδηγήσει στα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι 

δηλώσεις πολιτικής εξακολουθούν να έχουν εγκυρότητα ως προθέσεις.  

Οι πολιτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν εκούσιες και ακούσιες συνέπειες για τους εκπαιδευομένους και για 

τους παρόχους εκπαίδευσης. Η πολιτική καθορίζει ποιος θα πάρει τι, πότε και πώς. Οι πολιτικές συνήθως 

θεωρούνται κάποιο έγγραφο αλλά μπορούν να παρουσιάζονται με διάφορες μορφές. Οι πολιτικές 

κοινοποιούνται μέσω κειμένων, λόγων, συμβόλων και πρακτικών που εντοπίζονται στους κανονισμούς, τους 

νόμους, τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες, τις δράσεις καθώς και σε άλλα θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά. 

Οι πολιτικές, ιδανικά αποτελούν προϊόν μιας δυναμικής διαδικασίας ενασχόλησης και δεν βαλτώνουν εξαιτίας 

στάσιμων κανονισμών. Η πολιτική ερμηνεύεται συνεχώς και καλλιεργείται από εκείνους που την εφαρμόζουν 

μέσω των επιλογών, τροποποιήσεων και αποφάσεων που παίρνουν. Αυτή η πλευρά της χάραξης πολιτικής, αν 

και μπορεί να είναι υποσυνείδητη ή να μην καταγράφεται ρητά, δείχνει ότι η πολιτική χαράζεται από όλους 

τους ενδιαφερομένους κατά τη διαδικασία της εφαρμογής της. Γι’ αυτό, η χάραξη πολιτικής αφορά κάθε 

παράγοντα, σε κάθε επίπεδο της ενασχόλησης με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Ποιος χαράζει πολιτική 

Όλοι χαράζουν πολιτική σε κάποιο στάδιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την 

ολοκλήρωσή της. Γενικά, άτομα που δεν χαρακτηρίζονται ως φορείς χάραξης πολιτικής δεν θεωρούν ότι έχουν 
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κάποιο ρόλο στη χάραξη πολιτικής. Γι’ αυτό, συνήθως αυτόματα η χάραξη πολιτικής γίνεται αδιαμφισβήτητο 

προνόμιο μιας πολιτικής και εκτελεστικής ελίτ που κανονικοποιεί το αποκλειστικό ισχυρό προνόμιο για την 

λειτουργία χάραξης πολιτικής. Η κατοχυρωμένη ελιτιστική φύση της χάραξης πολιτικής κανονικοποιεί επίσης 

την εξαίρεση της μάζας – ιδίως όσων επηρεάζονται από την πολιτική.   

Η κατοχυρωμένη φύση της χάραξης πολιτικής συνάδει με την έννοια ενός ημί-ηγεμονικού δημοσίου. Η έννοια 

του ημί-ηγεμονικού δημοσίου προτείνει ότι εξαιτίας της νεφελώδους σύνθετης φύσης της χάραξης πολιτικής, 

το μεγαλύτερο μέρος της λαμβάνει χώρα χωρίς ουσιαστική προσοχή από το κοινό και μακριά από τις 

κοινότητες και τα δίκτυα που επηρεάζονται από αυτή. Η κατοχυρωμένη φύση της χάραξης πολιτικής δίνει 

επίσης έμφαση στην προσδοκία και στο κενό εφαρμογής μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής ανωτέρου 

επιπέδου και τους τοπικούς παρόχους.   

Ένα σύνθετο αποτέλεσμα του κενού προσδοκίας και εφαρμογής είναι μια επιπλέον εδραίωση της 

αποκλειστικής έννοιας της χάραξης πολιτικής. Η χάραξη πολιτικής εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε 

προνόμιο όσων έχουν κατονομαστεί ως φορείς χάραξης πολιτικής που επιδεινώνεται από τον αυτό-

αποκλεισμό των υπολοίπων. Στη σύγχρονη κοινωνία, η χάραξη πολιτικής ανατίθεται εξ ορισμού στην 

κυβέρνηση και τον ανώτερο εκτελεστικό του υπάλληλο που χαράζει πολιτική στο όνομα του κοινού. Η έμμεση 

ανάθεση της χάραξης πολιτικής σε μια ελίτ και η κανονοικοποίηση ενός ημί-ηγεμονικού κοινού έχει ως 

αποτέλεσμα στην «ξενοποίηση»3 αυτών που χαράζουν την πολιτική.  

Η διαδικασία της χάραξης πολιτικής 

Οι φορείς χάραξης πολιτικής λαμβάνουν δεδομένα με τη μορφή πληροφοριών, αιτημάτων και πιέσεων. Οι 

φορείς χάραξης πολιτικής παράγουν αποτελέσματα με τη μορφή νόμων, κανονισμών και άλλων δηλώσεων 

πολιτικής. Ενώ θεωρητικά ακούγεται σχετικά απλή, η χάραξη πολιτικής μπορεί να είναι μια τρομακτικά 

σύνθετη διαδικασία (Sabatir & Weible 2014) που γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη από τον αυξημένο οριζόντιο και 

κάθετο διαχωρισμό εξουσίας και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ο κύκλος χάραξης πολιτικής έξι βημάτων, 

που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη χάραξη πολιτικής, υπερ-απλοποιεί τη ρευστή, αδέσμευτη 

φύση της χάραξης πολιτικής στη σύγχρονη κοινωνία.   

Τα όργανα της χάραξης πολιτικής έχουν γίνει επίσης πιο σύνθετα με το πέρασμα του χρόνου. Θεωρίες όπως η 

Θεσμική Θεωρία, η Θεωρία της Διαδικασίας, η Ομαδική Θεωρία, η Θεωρία της Ελίτ, η Λογική Θεωρία, η 

Αυξητική Θεωρία, η Θεωρία των Παιγνίων και η Συστημική Θεωρία (Dye 1995), μας βοηθούν στην κατανόηση 

του θεωρητικού υποβάθρου της χάραξης πολιτικής. Τα πρότυπα χάραξης πολιτικής όπως το Multiple Stream 

Analysis Model, Advocacy Coalition Framework Model, και Knot Model (Lindblom 1993) προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν πώς μπορεί να επιτευχθεί μια επιτυχημένη πολιτική στο πλαίσιο μιας πολιτικής ασάφειας, 

εμπειρικής αβεβαιότητας και τη δυσκολία στην πρόβλεψη των συνεπειών της πολιτικής.  

Ως εκ τούτου, το έργο DIMA έρχεται ως απάντηση σε μια υπάρχουσα ανάγκη για ένα σύνολο εργαλείων 

χάραξης πολιτικής που ενισχύει τους εκπαιδευτές ενηλίκων σε όλα τα επίπεδα να βρουν ένα κοινό αλλά 

προσαρμοζόμενο πρότυπο για τη χάραξη πολιτικής. 

                                                      

 

3 Με τον όρο αυτό εννοούμε οποιαδήποτε δράση με την οποία ένα άτομο ή ομάδα ταξινομείται νοητικά στο μυαλό κάποιου ως 
«όχι ένας από εμάς». 
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Ένα πρότυπο χάραξης πολιτικής για τον οργανισμό σας 

Η διαδικασία χάραξης πολιτικής θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σχεδιασμένο πλαίσιο που θα 

αντιμετωπίζει το πώς χαράζεται η πολιτική από ένα φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε κάθε περίσταση, ο 

φορέας θα πρέπει να δείχνει ένα παράδειγμα προετοιμάζοντας μια πολιτική σχετικά με το πώς ενθαρρύνεται 

και υποστηρίζεται η χάραξη πολιτικής από το συγκεκριμένο φορέα στη συγκεκριμένη περίοδο.    

Ο παρακάτω κατάλογος αφορά οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων που αναλαμβάνουν το δικαίωμα και την 

εξουσία να χαράξουν πολιτική ανάλογα με τον πληθυσμό-στόχο με τον οποίο εργάζονται.  

Ο κατάλογος προτείνει οκτώ σημεία για να ελέγξει ο φορέας το πλαίσιο πολιτικής του, ως προαπαιτούμενο 

στάδιο συμβολής στη χάραξη πολιτικής εκπαίδευσης ενηλίκων εντός ή εκτός του οργανισμού. Ο κατάλογος 

συνοδεύεται από δυο στήλες στοχασμού σχετικά με το γιατί κάνει ο φορέας αυτή τη συμβολή (1) και τι γνώσεις 

έχει από προηγούμενες προσπάθειες (3). Ο στοχασμός μπορεί να γίνει ατομικά αλλά καλύτερα να διεξάγεται 

συλλογικά από το φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων.   
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Λίστα ελέγχου για το «Τι είναι η Πολιτική (στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)» 

1. Για ποιο λόγο θα πρέπει να συμβάλει στην πολιτική Εκπαίδευσης Ενηλίκων αυτός ο 

οργανισμός/φορέας σε αυτή την περίσταση; 

 

 

 

 

 

2. Πτυχές του πλαισίου χάραξης πολιτικής Ναι Όχι Χρήζει αναθεώρησης 

2.1. Δηλώνεται η αποστολή ή το όραμα του φορέα;    

2.2. Δηλώνονται οι γενικοί στόχοι του φορέα;     

2.3. Δηλώνονται οι συγκεκριμένοι στόχοι 
(βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι) του φορέα;  

   

2.4. Δηλώνονται οι βασικές αρχές που βρίσκονται 
πίσω από την εφαρμογή της πολιτικής;  

   

2.5. Απαριθμούνται οι φορείς διαβούλευσης της 
χάραξης πολιτικής;   

   

2.6. Δημοσιεύεται ετήσια αναφορά ή κάποιο 
πρόσφατο έγγραφο των δραστηριοτήτων του 
φορέα; 

   

2.7. Δημοσιεύεται δήλωση των στόχων του φορέα 
εκπαίδευσης ενηλίκων; 

   

2.8. Απαριθμούνται άλλες πολιτικές και στρατηγικές 
σχετικές με την εθνική/περιφερειακή ερμηνεία της 
πολιτικής και είναι διαθέσιμες από τον φορέα;  

   

3. Εάν ο συγκεκριμένος φορέας έχει συμβάλει ξανά στη χάραξη πολιτικής, τι θα μπορούσε να γίνει 

διαφορετικά σε αυτή την περίπτωση;  

 

 

 

Βιβλιογραφία: 

Dye, Thomas. (1995). Understanding Public Policy. Prentice Hall.  

Lindblom, Charles. (1993). The Policy Making Process (3rd Ed.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 

Sabatier, Paul A., and Christopher M. Weible. (Eds.) (2014). Theories of the Policy Process. Westview Press.  

https://westviewpress.com/books/theories-of-the-policy-process/
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2. Ανάλυση Αναγκών 

Εισαγωγή 

Η ανάλυση αναγκών στην εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως μια προσπάθεια συλλογής όσο το δυνατόν 

περισσότερων πληροφοριών για μια ενιαία κατανόηση των αναγκών και των ζητημάτων που αντιμετωπίζει 

μια κοινότητα εκπαιδευομένων και να υποστηριχθεί η επιλογή των καλύτερων λύσεων για την αντιμετώπισή 

τους. Μια «ανάλυση αναγκών» κάποιες φορές αναφέρεται και ως «ανάλυση περίπτωσης», «αξιολόγηση 

προβλήματος» ή «οργανωτική διάγνωση».  

Η ανάλυση αναγκών αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της χάραξης πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο 

στόχος της ανάλυσης αναγκών, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι να συγκεντρώσει δεδομένα σχετικά 

με τις ανάγκες και τις ελλείψεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, δηλ. να εντοπίσει τα κενά μεταξύ του Τι Υπάρχει 

και Τι θα Έπρεπε να Υπάρχει (ή ποιος ήταν ο Σκοπός) στη συγκεκριμένη εταιρεία ή χώρα. 

Τι υπάρχει;                 Τι θα έπρεπε να υπάρχει; 

Τα τρέχοντα αποτελέσματα και 

διαδικασίες 

                Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 

διαδικασίες 

Υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες 

των παροχών 

                Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των 

παροχών 

Τα τρέχοντα επιτεύγματα των 

εκπαιδευομένων  

                Στόχοι ή επιδιωκόμενα επιτεύγματα των 

εκπαιδευομένων 

Η δημοτικότητα της ανάλυσης αναγκών μπορεί να εντοπιστεί αρχικά στο έργο του John Dewey (1933) και στην 

κυρίαρχη λογική του Ralph Tylers (1950) στη θεωρία της διδακτέας ύλης. Ο Monette (1977), στη μετα-

επιθεώρησή της βιβλιογραφίας στην Έννοια της Εκπαιδευτικής Ανάγκης, καταλήγει ότι η βιβλιογραφία για την 

αξιολόγηση αναγκών τονίζει την τεχνολογική πλευρά σε βάρος των φιλοσοφικών και κανονιστικών 

διαστάσεων και ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης αναγκών γενικά ευνοούν την προσαρμογή και όχι την 

εκπαίδευση για μετεξέλιξη.  

Η διαδικασία της ανάλυσης αναγκών 

Στη διαδικασία της ανάλυσης αναγκών είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί η πιο κατάλληλη προσέγγιση 

συλλογής πληροφοριών. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη συλλογή τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών 

δεδομένων. Η επιλογή του αν θα χρησιμοποιηθούν ποιοτικές ή ποσοτικές τεχνικές θα πρέπει να βασιστεί στη 

φύση του ζητήματος στο οποίο εστιάζει η χάραξη πολιτικής και την υπάρχουσα γνώση σχετικά με το πρόβλημα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, και οι δύο τεχνικές αλληλοσυμπληρώνονται με επιτυχία. 
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Ποσοτική έρευνα 

Στόχος της έρευνας μέσω ποσοτικών τεχνικών είναι να υπολογιστεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και να γίνει 

προσπάθεια εκτίμησης της εμφάνισης κάποιων περιστατικών. Με βάση δομημένες μεθόδους συλλογής 

δεδομένων και με ανάλυση με τη χρήση στατιστικών μοντέλων/μεθόδων μπορεί να υπολογιστεί η πραγματική 

και η προβλεπόμενη εμφάνιση κάθε στοιχείου. Η ποσοτική έρευνα διευκολύνει τη σύγκριση δυο ή 

περισσοτέρων υπο-πληθυσμών και την παροχή ελέγχου του πληθυσμού.  

Αυτού του είδους η έρευνα είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις που οι ερευνητές θέλουν, για παράδειγμα, να 

μάθουν πόσα άτομα συμμετέχουν στην εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα, την περιοχή ή ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα, πόσα άτομα χρησιμοποιούν υπηρεσίες καθοδήγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, πόσα άτομα 

χρησιμοποιούν την αναγνώριση του συστήματος μη επίσημων και ανεπίσημων μαθησιακών αποτελεσμάτων, 

κ.ά. Στην ποσοτική έρευνα, οι ερευνητές επιδιώκουν, στη βάση του πληθυσμού που μελετούν, να δώσουν 

γενικευμένες απαντήσεις. Παρόλα αυτά, αυτή η γενίκευση είναι χρήσιμη μόνο αν ο πληθυσμός-δείγμα είναι 

αντιπροσωπευτικός του συνόλου του πληθυσμού. 

Ποιοτική έρευνα 

Η ποιοτική έρευνα συνήθως έχει λιγότερο αυστηρή δομή και βασίζεται σε μικρότερα δείγματα. Παρόλα αυτά, 

η ποιοτική έρευνα παρέχει μεγαλύτερη εμβάθυνση σε ένα πρόβλημα και επιτρέπει βαθύτερη κατανόηση. Η 

ποιοτική έρευνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν είναι απαραίτητο να κατανοηθούν οι κοινωνικές και 

ψυχολογικές διαδικασίες ως αντίληψη, ερμηνεία, απόψεις, κίνητρα, συναισθήματα και διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Η μέτρηση δεν είναι πρωταρχικός της στόχος. Ένα παράδειγμα είναι η έρευνα του αν το κοινό σε 

μια περιοχή/χώρα ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση ενηλίκων, τι τους κινητοποιεί να λάβουν μέρος κ.ά. 

Η δομή της ποιοτικής έρευνας είναι ευέλικτη και επιδιώκει να βελτιώσει την αλληλεπίδραση με το πεδίο 

έρευνας. Από τη μία, αυτό αποτελεί πλεονέκτημα, χάρη στις ατομικές διαφορές, ενώ η ενασχόληση με την 

ποιοτική έρευνα κάνει πιο βαθιά την κατανόηση των ζητημάτων από τους ερευνητές, με θετικό τρόπο. Από 

την άλλη, το μειονέκτημα είναι ότι το οικονομικό και μη οικονομικό κόστος είναι υψηλότερο και τα 

αποτελέσματα πιο δύσκολο να συγκριθούν. Η ποιοτική έρευνα μπορεί να διεξαχθεί με τη μορφή ομάδων 

μελέτης ή αναλυτικών συνεντεύξεων. 

 

 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ 

ΣΤΟΧΟΙ Ποιοτική κατανόηση των λόγων 
δράσης και κινητοποίησης  

Ποσοτικοποίηση των δεδομένων και 
γενίκευση των αποτελεσμάτων του 
δείγματος  

ΕΠΙΛΟΓΗ Μικρή, μη αντιπροσωπευτική Μεγάλη, αντιπροσωπευτική 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Δομημένη/Ημί-δομημένη/Μη 
δομημένη  

Δομημένη  

ΑΝΑΛΥΣΗ Μη-στατιστική Στατιστική 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατανόηση του προβλήματος Πρόταση καθοριστικής διαδικασίας  
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Είδη αξιολόγησης αναγκών 

Οι μέθοδοι της αξιολόγησης αναγκών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής, κάθε μία από τις οποίες μπορεί 

να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο στην πράξη. 

Ανάλυση κενού ή  απόκλισης: Ο Knowles προτείνει ότι αυτή είναι μια επίσημη μέθοδος που περιλαμβάνει τη 

σύγκριση της απόδοσης με δεδηλωμένες προτιθέμενες ικανότητες μέσω της αυτό-αξιολόγησης, αξιολόγησης 

από ομότιμους ή αντικειμενική εξέταση και το σχεδιασμό της εκπαίδευσης αναλόγως.  

Στοχασμός για τη δράση και κατά τη δράση: Ο στοχασμός σχετικά με τη δράση είναι ένα κομμάτι της εμπειρικής 

μάθησης και περιλαμβάνει τη μελέτη προηγούμενης απόδοσης, με ή χωρίς έναυσμα, και τον εντοπισμό του τι 

έγινε καλώς και τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα18,19. Η δεύτερη κατηγορία δείχνει τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ο στοχασμός κατά τη δράση περιλαμβάνει τη σκέψη για την τρέχουσα απόδοση, τη στιγμή που 

συμβαίνει.  

Αυτοαξιολόγηση μέσω ημερολογίων ή αναφορών: πρόκειται για μια επέκταση του στοχασμού.  

Αξιολόγηση μέσω ομοτίμων: Περιλαμβάνει ομάδες εκπαίδευσης ενηλίκων που αξιολογούν τις πρακτικές η μία 

της άλλης και παρέχουν σχόλια και ίσως συμβουλές σχετικά με πιθανές στρατηγικές εκπαίδευσης, κατάρτισης 

ή οργάνωσης για τη βελτίωση της απόδοσης. Υπάρχουν πέντε τύποι αυτού του είδους αξιολόγησης – 

εσωτερική, εξωτερική, ανεπίσημη, διεπιστημονική και ιατρική.  

Παρατήρηση: Γίνονται και συζητούνται παρατηρήσεις και εντοπίζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο 

παρατηρητής μπορεί να είναι ομότιμος, ανώτερος ή ένα μη-σχετικό άτομο εάν η αξιολόγηση είναι αρκετά 

αντικειμενική.  

Επιθεώρηση σχεδίου και προόδου: Μια τυπική επιθεώρηση των σχεδίων, σημειώσεων, αναφορών και 

συζητήσεων για τον εντοπισμό των αναγκών.  
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Κατάλογος ελέγχου για την ανάλυση αναγκών 

Κατάλογος ελέγχου για τη συλλογή 
δεδομένων/ποια δεδομένα/επίπεδο φορέα  

Ναι Όχι 
Χρήζει 
αναθεώρησης 

1. Έχει ο φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων σχέδιο 
ανάλυσης αναγκών; 

   

2. Η ανάλυση αναγκών περιλαμβάνει ποσοτική και 
ποιοτική συλλογή δεδομένων; 

   

3. Υπάρχει μέθοδος για την ανάλυση των 
δεδομένων; 

   

4. Τι έχει μάθει ο φορέας από προηγούμενες 
αναλύσεις αναγκών; 

   

5. Πώς παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης αναγκών; 

   

 

Κατάλογος ελέγχου για τη συλλογή 
δεδομένων/ποια δεδομένα/εθνικό επίπεδο  

Ναι Όχι 
Χρήζει 
αναθεώρησης 

1. Έχει φτάσει η χώρα το επίπεδο συμμετοχής που 
προτείνει η ΕΕ; 

   

2. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εργαζόμενων ενηλίκων – Απαιτούν επιπλέον 
κατάρτιση στο επάγγελμά τους; 

   

3. Εμπλέκονται οι εργοδότες στη δημιουργία 
πολιτικών και στρατηγικών στην εκπαίδευση 
ενηλίκων;  

   

4. Εμπλέκονται οι εργοδότες στην ανάλυση αναγκών;     

5. Εμπλέκονται οι εργοδότες στη δημιουργία 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων; 

   

6. Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης ποιότητας της 
εκπαίδευσης ενηλίκων; 

   

7. Χρησιμοποιούνται στη χώρα οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες; 

   

8. Υπάρχει καθιερωμένο σύστημα αναγνώρισης μη-
επίσημων και ανεπίσημων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων στη χώρα; 

   

9. Χρησιμοποιείται από τους ενηλίκους;    
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10. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με το προφίλ 
των ενηλίκων εκπαιδευόμενων; (προτιμήσεις, 
ηλικία, επάγγελμα, φύλο, κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο, κ.λπ.) 

   

11. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα σχετικά με την αγορά 
εργασίας, ανεργία, απασχόληση και επαγγέλματα 
που έχουν μεγάλη ζήτηση;  

   

12. Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
εργαζόμενων ενηλίκων;  

   

13. Ποιες είναι οι ανάγκες αναφορικά με τις δεξιότητες 
της αγοράς εργασίας;  

   

14. Ποιες είναι οι τάσεις στην ΕΕ και παγκοσμίως 
αναφορικά με την παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων;  

   

15. Ερωτήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατά την 
ανάλυση δεδομένων; (πρωταρχικοί ή 
δευτερεύοντες)  

   

16. Καθορίστηκαν οι ανάγκες και τα κενά με ευκρίνεια;    

17. Κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την 
προτεραιότητα οι ανάγκες; 
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3. Ενδιαφερόμενοι & Διαβούλευση  

Εισαγωγή  

Το παρόν κεφάλαιο αφορά την Συνεργασία & Διαβούλευση των Παραγόντων λήψης αποφάσεων και το φάσμα 

των μεθόδων που είναι διαθέσιμες στους φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να προσελκύσουν ένα ευρύ φάσμα 

παραγόντων λήψης αποφάσεων στη χάραξη πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων.  

Διαβούλευση & συμμετοχή παραγόντων λήψης αποφάσεων 

Η συμμετοχή των παραγόντων λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι επίσημη ή ανεπίσημη και να χρησιμοποιεί 

οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας βελτιώνει τη ροή πληροφοριών. Οι ενδιαφερόμενοι ορίζονται ως τα άτομα ή 

οι ομάδες, χωρίς την υποστήριξη των οποίων ο οργανισμός ή ο φορέας δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Οι 

ενδιαφερόμενοι αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως πρωταρχικοί ή δευτερεύοντες.  

Πρωταρχικοί Ενδιαφερόμενοι – Βασικοί για τη λειτουργία του οργανισμού ή του φορέα.  

Δευτερεύοντες Ενδιαφερόμενοι – Αν και δεν είναι βασικοί για τη λειτουργία του οργανισμού ή του φορέα, 

επηρεάζονται από αυτόν ή μπορούν να επηρεάσουν τις πράξεις του. 

Στη χάραξη πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η συμμετοχικότητα 

(Arnstein 1969). Οι Αποκλειόμενοι Ενδιαφερόμενοι είναι ομάδες που δεν είναι πρωταρχικοί ούτε 

δευτερεύοντες και που αποκλείονται εξ ορισμού ή εκ προθέσεως η επιρροή τους ή από τον οργανισμό ή το 

φορέα.  

Η συμμετοχή παραγόντων στη διαβούλευση λειτουργεί καλύτερα όταν είναι μια συνεχής, σταδιακή 

διαδικασία που επιτρέπει να οικοδομηθούν και να ενισχυθούν σχέσεις στο χρόνο. Η ατομική διαβούλευση και 

η συμμετοχή  παραγόντων θα πρέπει να σχεδιάζονται έχοντας αυτό υπόψιν και να στοχεύουν στο να 

συνεισφέρουν στους γενικούς στόχους της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Άτομα και ομάδες ενδιαφερομένων 

μπορεί να επιθυμούν να εμπλακούν σε διάφορα επίπεδα, από την παροχή συμβουλών μέχρι τη συνεργασία 

για το σχεδιασμό της διαδικασίας και από την ανάληψη κάποιων τμημάτων μέχρι την παράδοση έργων με 

σκοπό την επίτευξη κάποιων από τους στόχους. Μπορεί η διαχείριση των προσδοκιών ενός εύρους 

παραγόντων σε μια συμμετοχική διαδικασία να αποτελεί πρόκληση αλλά τα ωφελήματα (buy in benefits) 4 της 

διαρκούς συμμετοχής ξεπερνάνε κατά πολύ τις πιθανές δυσκολίες. Το να αναλογιστείτε τις παρακάτω 

ερωτήσεις και έννοιες θα σας βοηθήσει στο σχεδιασμό και την οργάνωση διαβούλευσης για την κοινότητα.  

  

1. Τι επίπεδο συμμετοχής αναμένετε;  

2. Ποιους θα συμβουλευθείτε;(Πρωταρχικοί και Δευτερεύοντες Ενδιαφερόμενοι)  

3. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι Αποκλειόμενοι Ενδιαφερόμενοι;  

                                                      

 

4 Το «ωφέλημα» οδηγεί σε μεγαλύτερη δέσμευση στην αποστολή ή/και τους στόχους της 

διαδικασίας/φορέα/οργανισμού ή/και κάνει τη διαβούλευσης πιο σημαντική σε προσωπικό επίπεδο. 
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4. Πώς εντοπίζονται οι ενδιαφερόμενοι;  

5. Ποιο είναι το εύρος των διαθέσιμων επιλογών διαβούλευσης;  

6. Από ποια στάδια θα περάσει η διαδικασία διαβούλευσης;  

7. Ποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι για τη διαβούλευση των ενδιαφερόμενων;  

8. Ποιες μέθοδοι και εργαλεία διαβούλευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν;  

9. Ποιοι είναι οι περιορισμοί στη διαβούλευση κοινότητας και ενδιαφερόμενων;  

Ποιος είναι ο σκοπός και το εύρος τη διαδικασίας διαβούλευσης;  

Να είστε ξεκάθαροι από την αρχή σχετικά με το εύρος και το σκοπό της διαδικασίας διαβούλευσης. Για 

παράδειγμα, η διαδικασία είναι σχεδιασμένη για να:  

1. Εντοπίζει ή να ταξινομεί τις προτεραιότητες για τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων;  

2. Επιτυγχάνει ομοφωνία σε μια πρόταση ή σχέδιο;  

3. Πληροφορεί τους παράγοντες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής ενός οργανισμού, φορέα ή 

κοινότητας;    

4. Συνεχίζει μια υπάρχουσα διαδικασία ή εισάγει μια νέα διαδικασία διαβούλευσης; 

5. Αναπτύσσει νέες, συμμετοχικές διαδικασίες προσέλκυσης των ενδιαφερόμενων;  

6. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής του προγράμματος ή εντοπίζει ανάγκες που τυχόν 

προκύπτουν;  

Το να συμφωνηθεί ένας ξεκάθαρος στόχος θα βοηθήσει στον εντοπισμό των στόχων της διαβούλευσης, των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων και θα βοηθήσει να καθοριστεί το εύρος και το βάθος της διαβούλευσης. Η 

παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής, τα σχέδια ή τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων 

και τις διαδικασίες σε άλλες δικαιοδοσίες αποτελεί μέρος κάθε σχεδίου επικοινωνίας της διαβούλευσης & 

συμμετοχής ενδιαφερόμενων. Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα χρειαστούν πολλές φορές υποστήριξη για να 

βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν ουσιαστικά. Οι δεξιότητες για την συμμετοχική 

συνεργασία των ενδιαφερόμενων είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον τομέα της εφαρμογής της 

εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά συνήθως ο τομέας δεν έχει τους πόρους για την εφαρμογή της διαβούλευσης που 

είναι απαραίτητη.  
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Η διαβούλευση έχει τα ακόλουθα οφέλη: 

1. Κινητοποιεί την επέκταση του εύρους επιλογών μιας 

πολιτικής, συγκεντρώνει νέα δεδομένα και πληροφορίες που 

απαιτούνται για την ανάλυση και τη συνακόλουθη 

επαλήθευση  των αποτελεσμάτων της. 

2. Εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα – με περισσότερες 

πληροφορίες, διαβούλευση και συμμετοχή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. 

3. Εξασφαλίζει υψηλότερη βιωσιμότητα και διάρκεια της 

πολιτικής – μέσω της συμβολής διαφορετικών τομέων, 

ειδικών επί των πολιτικών και του κοινού. 

4. Εξασφαλίζει διαφάνεια – με την παροχή πρόσβασης στη 

διαδικασία χάραξης πολιτικής και αυξάνει τη διαφάνεια στη 

λήψη αποφάσεων και στις διαδικασίες διαχείρισης. 

5. Εξασφαλίζει νομιμότητα, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την 

αξιοπιστία. 

6. Αυξάνει την ανάληψη ευθυνών από το κοινό – καθώς οι 

απόψεις και οι αντιδράσεις των πολιτών περιλαμβάνονται 

στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.  

7. Αυξάνεται η προθυμία συμμετοχής στην εφαρμογή και  

συμμόρφωση. 

Ξεπερνώντας τα εμπόδια στη διαβούλευση 

Κατά το σχεδιασμό μιας διαδικασίας διαβούλευσης, πρέπει να αναγνωριστούν κάποιοι παράγοντες που 

οδηγούν σε αποκλεισμό, προκαταλήψεις ενάντια στη διαφορετικότητα και ένα μεγάλο φάσμα πιθανών 

κοινωνικών/πολιτισμικών/οικονομικών εμποδίων που πρέπει να αναγνωριστούν (Βλ. Chambers 1997). Ο 

σχεδιασμός της διαδικασίας διαβούλευσης & συμμετοχής των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να δώσει 

προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση των εμποδίων.  

Πιθανά εμπόδια που πρέπει να ληφθούν υπόψιν 

Πιθανόν να προκύψουν τα ακόλουθα εμπόδια: 

1. Η ικανότητα και η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή   

2. Πώς να συμβουλευθείτε ομάδες προσβάσιμες δύσκολα, όπως νέους, ηλικιωμένους, μειονοτικές 

ομάδες ή ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένες  

3. Επίπεδα δομής της κοινότητας  

4. Αμφισβητούμενες ή διασπασμένες κοινότητες  

5. Αγροτική απομόνωση 

6. Κενά στην πληροφόρηση 

7. Επίπεδα αλφαβητισμού και μαθηματικών γνώσεων μεταξύ/ανάμεσα στις κοινότητες των 

ενδιαφερόμενων και κυριαρχία της προφορικής κουλτούρας  
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8. Τεχνικές και μέθοδοι διαβούλευσης που αποκλείουν ομάδες ή είναι κομφορμιστικές  

9. Ανάγκη για ανεξάρτητη διευκόλυνση  

10. Τοποθεσία και προσβασιμότητα των χώρων διεξαγωγής της διαβούλευσης 

11. Αριθμός και είδος των συνεδριών διαβούλευσης 

12. Χρήση διαδικτυακής πρόσβασης σχετικά με τη διαβούλευση 

13. Ανάγκες μεταφοράς για την πρόσβαση στους χώρους διεξαγωγής της διαβούλευσης 

14. Ανάγκες φύλαξης παιδιών και φροντίδας ευάλωτων ατόμων 

15. Μορφή και περιεχόμενο του διαφημιστικού/πληροφοριακού υλικού  

16. Χρήση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας  

17. Ανάγκη για δραστηριότητες επέκτασης ως μέρος της διαβούλευσης & συμμετοχής ενδιαφερόμενων   

Τα στάδια της διαδικασίας διαβούλευσης 

Η διαδικασία οποιασδήποτε διαβούλευσης & συμμετοχής ενδιαφερόμενων αποτελεί από μόνη της ένα 

πρόγραμμα που ακολουθεί τα βήματα του κύκλου του προγράμματος (δείτε το σχήμα). Κάθε στάδιο πρέπει 

να σχεδιαστεί, να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί για την καλύτερη δυνατή συμμετοχή. Οι διάφορες 

μορφές συμμετοχής, πληροφόρησης και μέθοδοι διαβούλευσης θα είναι καταλληλότερες ανάλογα με το 

συγκεκριμένο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία διαβούλευσης.  

Επικοινωνία 

Τα υλικά επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για τη διαβούλευση δεν πρέπει να περιέχουν δύσκολη ορολογία 

και να διατίθενται σε διάφορα μέσα. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα κοινοτικά και οργανωτικά 

δίκτυα. Εντοπίστε ευκαιρίες συνεργασίας ή συμμετοχής σε εκδηλώσεις για μεγαλύτερη απήχηση. Η χρήση 

παραδειγμάτων ή μελέτη περιπτώσεων μπορούν να βοηθήσουν τη συμμετοχή αλλά πρέπει να προσέξετε να 

μην επιβληθούν σε μεγάλο βαθμό  στο συγκεκριμένο έργο.  
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Όπως προσαρμόστηκε από το WWF Program Cycle 

  

1. Καθοριμός 

Αρχική Ομάδα

Εύρος & Όραμα

Στόχοι

Πλαίσιο & Ενδιαφερόμενοι

2. Σχεδιασμός

Σχέδιο δράσης: σκοποί, στόχοι, 
& δραστηριότητες

Σχέδιο παρακολούθησης

Σχέδιο λειτουργίας

3. Εφαρμογή

Σχέδια εργασίας & 
προϋπολογισμοί

Εξασφάλιση πόρων

Ενίσχυση δυνατοτήτων 

4. Ανάλυση / 
Προσαρμογή

Εισροή δεδομένων

Αποτελέσματα & υποθέσεις

Λειτουργίες

Σχέδια & προϋπολογισμοί

5. Κοινοποίηση

Μαθήματα

Επίσημα προϊόντα

Σχόλια & αξιολόγηση

Μαθησιακή κουλτούρα
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Κατάλογος ελέγχου για τις μεθόδους διαβούλευσης & συμμετοχής 

ενδιαφερόμενων  

Ο παρακάτω κατάλογος είναι μια λίστα μεθόδων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ατομικά ή σε 

συνδυασμό για διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε μέθοδος έχει τα δικά της πλεονεκτήματα 

και αδυναμίες. Αυτές οι μέθοδοι θα πρέπει να επιλεγούν ως μέρος ενός ενιαίου σχεδίου διαβούλευσης.  

Άτομο   Ομάδα    

Συνέντευξη  Συνάντηση Ομάδας εστίασης/ Κοινού 
/Γενικές συναντήσεις  

 

Περίπατος/ Πάγκος σε δρόμο ή 
αγορά 

 Δρόμος ή αγορά /αυτοσχέδιο βάθρο  

Τηλέφωνο προς/ Τηλέφωνο από  Τηλεφώνημα ή γραπτό μήνυμα σε 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή  

 

Γραπτό μήνυμα/ Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 

 Γραπτό μήνυμα / Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο /Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

 

Μελέτη περίπτωσης/ story board  Θέατρο/ Παράσταση/ Έκθεση  

Τηλεοπτικό/ηχητικό ντοκιμαντέρ   Παρακολούθηση 
τηλεοπτικού/ηχητικού ντοκιμαντέρ  

 

Περιηγήσεις/επισκέψεις  Περιηγήσεις/επισκέψεις  

Ατομικό ερωτηματολόγιο  Ομαδικό ερωτηματολόγιο  

Κουτί εισηγήσεων  Επίσκεψη σε οργανισμούς  

Προσέγγιση ατόμων  Συμμετοχή σε κοινοτικές εκδηλώσεις  

Ατομικές συναντήσεις με ειδικούς  Συναντήσεις με ομάδες ειδικών  

Πρόσκληση ενδιαφερόμενων να 
σας γνωρίσουν 

 Πρόσκληση ενδιαφερόμενων να σας 
γνωρίσουν και να γνωριστούν 

 

Χρήση διερμηνέων και ομιλητών 
νοηματικής  

 Χρήση διερμηνέων και ομιλητών 
νοηματικής 

 

Ενημέρωση τοπικών 
πληροφοριοδοτών για συνάντηση 
με συγκεκριμένους φορείς  

 Ενημέρωση τοπικών 
πληροφοριοδοτών για συνάντηση με 
τοπικές ομάδες 

 

Αυτοκόλλητα χαρτάκια/ Πίνακες 
ανακοινώσεων/ Γκράφιτι  

 Αυτοκόλλητα χαρτάκια/ Πίνακες 
ανακοινώσεων/ Γκράφιτι 

 

Συνεργασία με άτομα για να 
κερδίσετε μεγαλύτερη κατανόηση  

 Συνεργασία με ομάδες για να 
κερδίσετε μεγαλύτερη κατανόηση 
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Συμμετοχή σε κοινωνικές 
συγκεντρώσεις για να γνωρίσετε 
άτομα  

 Συμμετοχή σε κοινωνικές 
συγκεντρώσεις για να γνωρίσετε 
ομάδες 

 

Διοργάνωση δραστηριοτήτων 
προσέλκυσης ενδιαφέροντος  

 Διοργάνωση δραστηριοτήτων 
προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

 

Προώθηση της συζήτησης 
διαδικτυακά  

 Προώθηση της συζήτησης 
διαδικτυακά  

 

Άλλο  Άλλο  

 

 

Βιβλιογραφία 
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4. Η Χάραξη Πολιτικής ως Διαδικασία  

Εισαγωγή 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, σήμερα, η χάραξη πολιτικής θεωρείται περισσότερο διαδικασία παρά 

μια απομονωμένη απόφαση. Η χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι μια συνεχής διαδικασία που 

περιέχει αρκετά χαρακτηριστικά ανάλογα με τη χώρα στην οποία διεξάγεται. Είναι μια διαδικασία μελέτης 

όλων των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της χώρας, της περιοχής ή μιας 

συγκεκριμένης οντότητας (ενός εκπαιδευτικού οργανισμού) και την συνακόλουθη υιοθέτηση προτάσεων 

αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ των όρων χάραξη πολιτικής 

και στρατηγικής ανάπτυξης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας χάραξης 

πολιτικής είναι γενικό καθώς καθορίζει μόνο την κατεύθυνση της εκπαίδευσης ενηλίκων, είτε πρόκειται για 

εθνικό/περιφερειακό επίπεδο είτε για τον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, η στρατηγική ανάπτυξης είναι ένα 

συγκεκριμένο έγγραφο που θέτει συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στον τομέα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων για τα κρατικά, περιφερειακά ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.   

Διαβούλευση και συντονισμός στη διαδικασία χάραξης πολιτικής  

Η σύνθετη φύση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων απαιτεί ενεργό συμμετοχή όχι μόνο από το αρμόδιο 

τμήμα αλλά και πολλούς άλλους παράγοντες. Η διαβούλευση και ο συντονισμός στη δημόσια πολιτική δεν 

αφορά μόνο την παροχή πληροφοριών και την επεξεργασία προτάσεων. Αφορά επίσης τη δυνατότητα ενεργού 

συμμετοχής άλλων τομέων και ατόμων στη δημιουργία της τελικής μορφής της. Όσοι χαράζουν πολιτική θα 

πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ένα σύνολο παραγόντων καθώς θα λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις. Ένας 

από τους σπουδαιότερους παράγοντες είναι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.  

Η διαδικασία διαβούλευσης βασίζεται σε τρία βασικά σημεία: 

1. Παροχή πληροφοριών: οι φορείς χάραξης πολιτικής διευκολύνουν τη ροή πληροφοριών προς τους 

ειδικούς, τους πολίτες και τις ομάδες ενδιαφέροντος έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση να 

έχουν πρόσβαση στις σημαντικές πληροφορίες. 

2. Επεξεργασία προτάσεων: οι φορείς χάραξης πολιτικής ψάχνουν ενεργά και επεξεργάζονται νέες 

προτάσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της πολιτικής. 

3. Ενεργός συμμετοχή των ομάδων ενδιαφέροντος, πολιτών και άλλων οντοτήτων (π.χ. ομάδες εργασίας, 

επιτροπές, φόρουμ κ.ά.)  

Ένα απαραίτητο μέρος της διαβούλευσης είναι ο συντονισμός του ίδιου του προγράμματος. Αυτό είναι 

απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι η διαβούλευση είναι χρήσιμη και αποτελεσματική και εξελίσσεται χωρίς 

περιττές καθυστερήσεις, επαναλήψεις ή παραλείψεις σημαντικών εταίρων. 

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την ευρύτερη δυνατή γκάμα οργανισμών και 

ατόμων: 

1. Διαφορετικά τμήματα: οι περισσότερες δημόσιες πολιτικές επηρεάζουν πολλά τμήματα  

2. Συγκεκριμένους τομείς: π.χ. όλα τα ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες στην εκπαίδευση 
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3. Ειδικούς από το χώρο της εκπαίδευσης 

4. Ειδικούς που έχουν οριστεί από διάφορες πολιτικές ομάδες 

5. Ομάδες ενδιαφέροντος: ενώσεις εργαζομένων, οργανισμούς εργοδοτών, επαγγελματικούς και 

εμπορικούς συλλόγους, ΜΚΟ  

6. Παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων 

7. Το κοινό: άτομα με άμεσο ενδιαφέρον για ζητήματα του ευρύτερου κοινού  

Κατάλογος ελέγχου για τη διαδικασία χάραξης πολιτικής 

Βήματα που περιλαμβάνονται στη διαδικασία χάραξης 
πολιτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων  

Ναι Όχι Χρήζει αναθεώρησης 

1. Εξοικείωση με τις πολιτικές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο – σε περίπτωση χάραξης 
πολιτικής από περιφερειακούς 
ενδιαφερόμενους. Σε ατομικό επίπεδο – όπου η 
χάραξη πολιτικής είναι στο πλαίσιο 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος.  

   

2. Έναρξη μιας διαδικασίας διαβούλευσης και 
συγκέντρωση σχετικών ενδιαφερόμενων σε 
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Στο επίπεδο ενός 
συγκεκριμένου ιδρύματος  - συγκέντρωση μιας 
ομάδας εκπαιδευτών, διαχειριστών κατάρτισης, 
ομιλητών και εκπροσώπων εργοδοτών στην 
περιοχή  

   

3. Αποτέλεσμα της διαδικασίας διαβούλευσης    

Καθορισμός προτεραιοτήτων της χώρας αναφορικά με 
την οικονομική της ανάπτυξη και πιθανών επενδυτών 
για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τον 
προσανατολισμό των Ευρωπαϊκών πολιτικών στη βάση 
μιας διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ διαφόρων 
ενδιαφερόμενων στη συγκεκριμένη χώρα  

   

Καθορισμός των προτεραιοτήτων για την περιοχή, 
λαμβάνοντας υπόψιν  την οικονομική της ανάπτυξη και 
πιθανούς επενδυτές, για την εξασφάλιση συμφωνίας 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών  στη βάση μιας 
διαδικασίας διαβούλευσης που θα περιλαμβάνει την 
κυβέρνηση, τους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα  

   

Δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που θα αποτελείται 
από διαχειριστές κατάρτισης, ομιλητές και εργοδότες 
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στην περιοχή στην οποία λειτουργεί, έτσι ώστε να 
αξιολογηθούν τρέχοντα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης της 
περιοχής και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ο 
ορισμός πολιτικής για το εγγύς μέλλον στην κατεύθυνση 
προς την οποία θα κατευθυνθεί το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα.   

4. Δημιουργία  διατριβής με βάση τα 
αποτελέσματα των διαδικασιών διαβούλευσης 
και χάραξης πολιτικής  

   

5. Διεξαγωγή μιας διαδικασίας έγκρισης πολιτικής 
με τρόπο σχετικό για κάθε χώρα, περιοχή ή 
ίδρυμα  
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5. Ανάπτυξη Στρατηγικής  

Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικής και την ενίσχυση των βασικών 

ενδιαφερόμενων (Φορείς Χάραξης Πολιτικής, Παροχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων), ώστε να αναπτύξουν 

Στρατηγικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σχέδια δράσης και προγράμματα. Τα βασικά σημεία που εξετάζει αυτό το 

κεφάλαιο είναι: 

1. Ανάπτυξη οράματος και αποστολής 

2. Καθορισμός στόχων SMART (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά δεσμευτικοί) 

3. Καθορισμός σχεδίου δράσης 

4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση (υψηλότερο επίπεδο, περισσότερα στο Κεφάλαιο 8)  

Ανάπτυξη οράματος και αποστολής   

Το  όραμα είναι οι επιδιώξεις του οργανισμού – αυτό που θα ήθελε να είναι στο μέλλον. Στην περίπτωση του  

DIMA, το όραμα θα καθορίσει τη βέλτιστη μελλοντική κατάσταση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε μια χώρα ή 

περιοχή.  

Η αποστολή είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, που δείχνει πώς θα ήθελαν οι φορείς που εκπροσωπούν τον τομέα 

να είναι ο τομέας της εκπαίδευσης ενηλίκων μετά την εφαρμογή της Πολιτικής/Στρατηγικής. Η αποστολή 

λαμβάνει υπόψιν την τρέχουσα κατάσταση του τομέα (που συνδέεται έντονα με την ανάλυση της 

κατάστασης), αξιοποιεί τις επιτυχίες (π.χ. επιτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος και πρόγραμμα ανάπτυξης) 

και καθορίζει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της στρατηγικής 

ανάπτυξης. 

Ο Lodish προτείνει μια προσέγγιση τριών βημάτων για την ανάπτυξη μιας Δήλωσης Αποστολής:  

1. Οργανώστε μια επιτροπή καθοδήγησης πέντε με δέκα ατόμων, που θα εκπροσωπεί διάφορους κλάδους της 

σχολικής κοινότητας. Οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από κοινού. 2. Συγκεντρώστε 

πληροφορίες για τα πράγματα που ο κόσμος θέλει να συνεχιστούν, να αλλάξουν και για την υφιστάμενη 

κατάσταση στο σχολείο. Αναπτύξτε ένα αρχικό προσχέδιο που δείχνει τα σημεία στα οποία υπάρχει 

περισσότερη κοινή συναίνεση. 3. Συμβιβάστε τις περιοχές στις οποίες οι απόψεις αποκλίνουν. Αναπτύξτε ένα 

πιο προσεγμένο προσχέδιο που θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί με όλες τις ομάδες στη σχολική κοινότητα». 

Για περισσότερα παραδείγματα επισκεφθείτε:   

Πηγή: Judith A. Alamprese, Abt Associate, Chrys Limardo, Kratos Learning. Submitted by Kratos Learning (2012). 

POLICY to PERFORMANCE Toolkit. https://lincs.ed.gov/publications/pdf/Toolkit_final_November2012.pdf   

Πηγή:  Work Group for Community Health and Development at the University of Kansas. (2016). Developing 

Strategic and Action Plans. http://ctb.ku.edu/en/developing-strategic-and-action-plans   

Πηγή:  Craig Van Korlaar. (2012). Guide to Creating Mission & Vision Statements. 

https://topnonprofits.com/vision-mission/     

https://lincs.ed.gov/publications/pdf/Toolkit_final_November2012.pdf
http://ctb.ku.edu/en/developing-strategic-and-action-plans
https://topnonprofits.com/vision-mission/
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Πηγή: International HIV/AIDS Alliance. (2007). How to Develop a Strategic Plan: A Tool for NGOs and CBOs. 

https://www.k4health.org/toolkits/leadershipmgmt/how-develop-strategic-plan-tool-ngos-and-cbos 

Καθορισμός στόχων SMART 

Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της στρατηγικής πρέπει να αναπτύξετε ξεκάθαρους στόχους SMART. Οι 

στόχοι είναι οι συγκεκριμένες δηλώσεις που δείχνουν τι περιμένετε να επιτευχθεί ώστε να επιτευχθούν το 

όραμα και η αποστολή. Ο καθορισμός στόχων SMART σημαίνει ότι θα είναι Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, 

Εφικτοί, Ρεαλιστικοί και Χρονικά Δεσμευτικοί.  

 S. = Specific – Συγκεκριμένοι: βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι σας είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Προσπαθήστε να  

απαντήσετε αυτές τις πέντε ερωτήσεις: Ποιος; Τι; Πού; Ποιο; Γιατί;  

M. = Measurable – Μετρήσιμοι: είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε συγκεκριμένους δείκτες και ακριβή 

κριτήρια για κάθε στόχο. 

A. = Attainable – Εφικτοί: οι στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί. 

R. = Realistic – Ρεαλιστικοί: οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, λογικοί και σύμφωνοι με το όραμα και την 

αποστολή της στρατηγικής.  

T. = Time-bound – Χρονικά δεσμευτικοί: οι στόχοι πρέπει να έχουν ξεκάθαρο χρονικό πλαίσιο και προθεσμίες 

– τι πρέπει να επιτευχθεί και μέχρι πότε.   

Οι στόχοι πρέπει να στοχεύουν ξεκάθαρα τα κενά που έχουν εντοπιστεί στην Ανάλυση Αναγκών και τις 

προτεραιότητες που καθορίστηκαν. Για παραδείγματα και πηγές σχετικά με το πώς να ορίσετε τους στόχους 

SMART επισκεφθείτε: 

Πηγή: William Bryan, Joseph DiMartino. Center for Secondary Scholl Redesing. (2010). Writing Goals and 

Objectives. A Guide for Grantees of the Smaller Learning Communities Program. 

https://www2.ed.gov/programs/slcp/slc-wgandobj-book-f.pdf   

Πηγή: European Commission. (2015). How to set objectives. http://ec.europa.eu/smart-

regulation/guidelines/tool_13_en.htm#sdfootnote113sym   

Πηγή: Connie Champnoise. (2007). Workforce Planning Tool Kit: Evaluating Workforce Planning. 

http://www.cpshr.us/workforceplanning/documents/ToolKitEvaluation.pdf   

Πηγή: Division of STD Prevention, National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Centers 

for Disease Control and Prevention.(2014). Describe the Program. 

http://www.cdc.gov/std/program/pupestd/Step2_0215.pdf   

Πηγή: Henry Cothran, Allen Wysocki, Derek Farnsworth, and Jennifer L. Clark. (n.d). Developing SMART Goals 

for your Organization. http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/fe/fe57700.pdf    

S M A R T 

https://www.k4health.org/toolkits/leadershipmgmt/how-develop-strategic-plan-tool-ngos-and-cbos
https://www2.ed.gov/programs/slcp/slc-wgandobj-book-f.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_13_en.htm#sdfootnote113sym
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_13_en.htm#sdfootnote113sym
http://www.cpshr.us/workforceplanning/documents/ToolKitEvaluation.pdf
http://www.cdc.gov/std/program/pupestd/Step2_0215.pdf
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/fe/fe57700.pdf
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Καθορισμός του σχεδίου δράσης 

Ένα σχέδιο δράσης πρέπει να εντοπίζει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Στόχοι – δηλώσεις που δείχνουν τι αναμένεται να επιτευχθεί. 

2. Αποτελέσματα (Παραδοτέα) είναι τα φυσικά προϊόντα που προκύπτουν από την επίτευξη των στόχων. 

3. Δείκτες – ξεκάθαροι δείκτες που θα δείχνουν πότε έχει επιτευχθεί ένας στόχος. 

4. Δραστηριότητες (συχνά λέγονται δράσεις) είναι οι απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη ενός 

αποτελέσματος και του αντίστοιχου στόχου. Μπορεί να υπάρχει μία ή περισσότερες δραστηριότητες 

για την επίτευξη κάθε αποτελέσματος. 

5. Χρονικό πλαίσιο – το οποίο θα ορίζει ξεκάθαρα τι θα συμβεί και πότε. 

6. Ευθύνες – ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε στόχο, αποτέλεσμα και δραστηριότητα. 

7. Προϋπολογισμός – καθορισμός των πόρων που είναι απαραίτητοι για κάθε δραστηριότητα.  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

Η Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της ανάπτυξης πολιτικής είναι ένα ενιαίο στοιχείο της χάραξης πολιτικής 

και ανάπτυξης στρατηγικής. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής μπορεί να βελτιώσει τις 

πληροφορίες της πολιτικής, τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων και τη χρήση τεχνικών αξιολόγησης 

για την παροχή τροφοδοτικών σχολίων για τον επαναπροσδιορισμό και την αναθεώρηση των πολιτικών. Για 

λεπτομέρειες δείτε το Κεφάλαιο 8. 

Ανάπτυξη του εγγράφου της στρατηγικής  

Όταν φτάσετε σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία της ανάπτυξης στρατηγικής. Η 

εφαρμογή αυτών των εργαλείων θα σας επιτρέψει να προετοιμάσετε ένα κατανοητό έγγραφο στρατηγικής. 

Προτείνουμε ο πίνακας περιεχομένων του εγγράφου να περιέχει τις ενότητες που αναφέρονται στον 

παρακάτω κατάλογο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Πηγές:  

http://betterevaluation.org/en/evaluation-options/CostEffectivenessAnalysis  

http://ctb.ku.edu/en/developing-strategic-and-action-plans  

http://www.esi-intl.co.uk/blogs/pmoperspectives/index.php/how-to-create-a-project-budget/ 

http://betterevaluation.org/en/evaluation-options/CostEffectivenessAnalysis
http://ctb.ku.edu/en/developing-strategic-and-action-plans
http://www.esi-intl.co.uk/blogs/pmoperspectives/index.php/how-to-create-a-project-budget/
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Κατάλογος ελέγχου για την ανάπτυξη στρατηγικής 

 Κατάλογος ελέγχου για την ανάπτυξη 
στρατηγικής  

  

Τίτλος Περιγραφή Ναι  Όχι Χρήζει 
αναθεώρησης 

Πολιτική Δέσμευση Δηλώνει ξεκάθαρα την πολιτική δέσμευση 
για την εφαρμογή της στρατηγικής.  

   

Η συνεργασία Επισκόπηση των εταίρων που εμπλέκονται 
και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη 
στρατηγικής.  

   

Μέλη ομάδας  Επισκόπηση των μελών της ομάδας, ρόλοι 
και ευθύνες.  

   

Τρέχουσες/Παλαιότερες 

Στρατηγικές/Πολιτικές  

Σύντομη επισκόπηση σχετικών παλαιότερων 
και τρεχουσών στρατηγικών και πολιτικών. 

   

Ανάλυση Αναγκών  Η ανάλυση αναγκών και η περιγραφή των 
ενδιαφερόμενων είναι ξεκάθαρα. 

   

Κενά και 
Προτεραιότητες  

Τα κενά που εντοπίστηκαν και οι 
προτεραιότητες που ορίζονται δηλώνονται 
ξεκάθαρα.  

   

Όραμα/Αποστολή  Λεπτομερής περιγραφή του Οράματος και 
της Αποστολής της Στρατηγικής/ Πολιτικής. 

   

Στόχοι Ορίζονται SMART στόχοι.    

Αποτελέσματα Τα απτά αποτελέσματα της επίτευξης των 
στόχων. 

   

Δείκτες Ξεκάθαροι δείκτες για τη μέτρηση της 
επίτευξης των στόχων.  

   

Δραστηριότητες Οι απαραίτητες δραστηριότητες για την 
επίτευξη ενός στόχου και ο αντίστοιχος 
στόχος. 

   

Χρονικό πλαίσιο Το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα λάβει χώρα 
κάθε δραστηριότητα. 

   

Ευθύνες  Οι ευθύνες για κάθε μέλος και εταίρο της 
ομάδας ορίζονται με σαφήνεια. 

   

Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση 

Οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση καθορίζονται με σαφήνεια.  

   



dima-project.eu 

 

31 

 

Προϋπολογισμός  Επισκόπηση του προϋπολογισμού και των 
πόρων που απαιτούνται για την 
πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων.  
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6. Εφαρμογή της στρατηγικής 

Εισαγωγή 

Το παρακάτω πρότυπο προτείνει κάποιες βασικές έννοιες της χρήσης επαρκών οργάνων και διαδικασιών για 

την επιτυχημένη εφαρμογή στοιχείων δομημένων σύμφωνα με την καθορισμένη στρατηγική της ανάπτυξης 

πολιτικής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αυτή η ενότητα θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με την ενότητα 

«5. Ανάπτυξη Στρατηγικής» εφόσον σχετίζονται.   

Ορισμός 

Η Εφαρμογή Στρατηγικής είναι μια διαδικασία χάραξης πολιτικής που εντοπίζεται στη μετάφραση της 

επιλεγμένης στρατηγικής σε οργανωτική δράση για την επίτευξη στρατηγικών στόχων και σκοπών. 

Διαδικασία 

Η διαδικασία της εφαρμογής στρατηγικής αποτελείται από τα παρακάτω 5 βήματα:  

1. Δήλωση της στρατηγικής – Ομόφωνη συμφωνία των στρατηγικών στόχων που επιδιώκονται  

2. Επικοινωνία της στρατηγικής – Επαφή με ενδιαφερόμενους  

3. Μετάφραση της στρατηγικής – Μετατροπή των στρατηγικών στόχων σε ξεκάθαρους 

βραχυπρόθεσμους στόχους 

4. Παρακολούθηση και έλεγχος στρατηγικής – Παρακολούθηση της προόδου και έλεγχος ότι οι 

στρατηγικοί στόχοι επιτυγχάνονται  

5. Συμμετοχή στη στρατηγική – Διατήρηση του ενδιαφέροντος των ενδιαφερόμενων με την επίτευξη της 

στρατηγικής5. 

 

Διαχείριση και έλεγχος 

Είναι ζωτικής σημασίας να αποδοθεί η ευθύνη για συγκεκριμένες εργασίες ή δραστηριότητες σε συγκεκριμένα 

άτομα ή ομάδες. Η ανάληψη ευθυνών είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία του σχεδίου δράσης. Από αυτή 

την άποψη θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας κύκλος σχολίων τροφοδότησης για τις διαδικασίες ελέγχου.  

                                                      

 

5  https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_implementation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategy_implementation
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Η εφαρμογή της στρατηγικής περιλαμβάνει επίσης τη διαχείριση της διαδικασίας στο σύνολό της. Η διαχείριση 

της διαδικασίας αποτελείται από την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων, τη μέτρηση των σημείων 

αναφοράς, παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης 

της διαδικασίας, έλεγχος για παραλλαγές και ρυθμίσεις της διαδικασίας όπως κρίνεται απαραίτητο. Όταν ένας 

οργανισμός εφαρμόζει συγκεκριμένα προγράμματα, πρέπει να συγκεντρώσει τους απαιτούμενους πόρους, να 

αναπτύξει τη διαδικασία, να εκπαιδεύσει και να διεξάγει έλεγχο της διαδικασίας, των εγγράφων και την 

ενοποίηση με τις διαδικασίες που έχει κληρονομήσει.6 

Λειτουργίες διαχείρισης που αφορούν τη διαδικασία εφαρμογής (Higgins):  

1. σχεδιασμός,  

2. έλεγχος,  

3. οργάνωση, 

4. κινητοποίηση,  

5. καθοδήγηση 

6. κατεύθυνση 

7. ενοποίηση 

8. επικοινωνία και 

9. καινοτομία. 

  

                                                      

 

6 https://www.boundless.com/management/textbooks/boundless-management-textbook/strategic-management-12/creating-
strategy-common-approaches-89/implementing-strategy-432-6613/ 

https://www.boundless.com/management/textbooks/boundless-management-textbook/strategic-management-12/creating-strategy-common-approaches-89/implementing-strategy-432-6613/
https://www.boundless.com/management/textbooks/boundless-management-textbook/strategic-management-12/creating-strategy-common-approaches-89/implementing-strategy-432-6613/
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Κατάλογος ελέγχου για την εφαρμογή στρατηγικής 

Κατάλογος ελέγχου για την εφαρμογή της στρατηγικής Ναι Όχι 
Χρήζει 
αναθεώρησης 

1. Οι ενδιαφερόμενοι είναι ενημερωμένοι για τους 
στρατηγικούς στόχους;  

   

2. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την 
εφαρμογή της επιλεγμένης στρατηγικής;  

   

3. Είναι εγγυημένοι οι διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινοι, 
αντικειμενικοί και οικονομικοί) για την εφαρμογή της 
στρατηγικής;  

   

4. Ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή αυτών των πόρων;     

5. Οι στρατηγικοί στόχοι μετατρέπονται με σαφήνεια σε 
βραχυπρόθεσμες λειτουργικές εργασίες;  

   

6. Ανατίθενται συγκεκριμένες εργασίες σε συγκεκριμένα 
άτομα ή ομάδες;  

   

7. Είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και πληροφορημένα αυτά 
τα άτομα ή ομάδες ώστε να είναι αποτελεσματικά για την 
ολοκλήρωση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί;  

   

8. Ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή αυτής της 
εκπαίδευσης και ποιος για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης;  

   

9. Εφόσον οι περισσότερες εργασίες και διαδικασίες πρέπει 
να εφαρμοστούν διαδοχικά, υπάρχει επαρκής κύκλος 
ανατροφοδότησης για τις διαδικασίες ελέγχου;  

   

10. Είναι καθορισμένες οι διαδικασίες για ενδιάμεσο έλεγχο, 
αναφορά, αξιολόγηση και αποτίμηση της εφαρμογής;   

   

11. Έχει οριστεί η ομάδα συζήτησης του ενδιάμεσου ελέγχου 
και έχουν οριστεί οι ευθύνες τους σχετικά;  

   

12. Περιλαμβάνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι στον ενδιάμεσο 
έλεγχο;  

   

13. Τα κανάλια επικοινωνίας της χάραξης πολιτικής είναι 
καθορισμένα για τη διευκόλυνση των παρεμβάσεων, 
αλλαγών, προσαρμογών ή μπορούν να εισαχθούν στη 
διαδικασία εφαρμογής εάν απαιτείται;  

   

14. Υπάρχει στρατηγική και ευθύνες για τη δήλωση της 
επιτυχούς  ολοκλήρωσης της εφαρμογής της στρατηγικής;  
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15. Υπάρχουν σαφείς διαδικασίες ανατροφοδότησης και 
όργανα σχεδιασμένα για Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση; (βλ. κεφάλαιο 8)   
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7. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση   

Εισαγωγή 

Το παρακάτω πρότυπο παρέχει τις βασικές έννοιες για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή της 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ποιος είναι ο λόγος της παρακολούθησης και αξιολόγησης; 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση είναι ενιαία και ανεξάρτητα μέρη της προετοιμασίας και της εφαρμογής 

του προγράμματος. Είναι σημαντικά εργαλεία για τη στρατηγική τοποθέτηση με όραμα, οργανωτική μάθηση 

και στέρεη διαχείριση.  

Οι κύριοι λόγοι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση σε γενικές γραμμές είναι να εντοπιστεί η τρέχουσα 

κατάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων σε μια καθορισμένη περιοχή (πολιτική εκπαίδευσης ενηλίκων), να 

κριθεί η ορθότητα των λειτουργιών/δραστηριοτήτων των παρόχων και να καθοριστεί εάν η πρόοδος της 

εκπαίδευσης ενηλίκων γίνεται προς τη «σωστή» /προκαθορισμένη κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης δίνουν τη δυνατότητα στους παρόχους να βελτιώσουν και να 

διορθώσουν προηγούμενες αποφάσεις.  

Τι είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση;  

Παρακολούθηση είναι η συστηματική διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και χρήσης πληροφοριών για την 

παρακολούθηση της προόδου ενός προγράμματος προς την επίτευξη των στόχων και την καθοδήγηση των 

αποφάσεων του μάρκετινγκ. Η παρακολούθηση συνήθως εστιάζει στις διαδικασίες, όπως το πότε και πού θα 

λάβουν χώρα οι δραστηριότητες, ποιος θα τις διεξάγει και σε πόσα άτομα ή ομάδες θα έχουν απήχηση. Η 

παρακολούθηση γίνεται μετά την έναρξη του προγράμματος και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 

εφαρμογής του προγράμματος. Η παρακολούθηση κάποιες φορές αναφέρεται ως διαδικασία, ερμηνεία ή 

διαμορφωτική αξιολόγηση.  

Αξιολόγηση  είναι η συστηματική αποτίμηση της απόδοσης μιας δραστηριότητας, ενός προγράμματος ή 

στρατηγικής, πολιτικής, θέματος, ζητήματος, τομέα, περιοχής λειτουργίας ή ενός ιδρύματος. Η αξιολόγηση 

εστιάζει στα αναμενόμενα και τα πραγματικά επιτεύγματα. Εξετάζει την αλυσίδα αποτελεσμάτων (δεδομένα, 

δραστηριότητες, αποτελέσματα, εκβάσεις και συνέπειες), διαδικασιών, παραγόντων πλαισίου και αιτίες, με 

σκοπό την κατανόηση των επιτευγμάτων ή της έλλειψής τους. Η αξιολόγηση στοχεύει στον καθορισμό της 

σχετικότητας, των συνεπειών, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των 

παρεμβάσεων και των συνεισφορών της παρέμβασης στα αποτελέσματα (UNICEF 1990). 

Στόχος της παρακολούθησης και αξιολόγησης  

Οι στόχοι μιας στρατηγικής παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι: 

1. Να εξεταστεί εάν οι στόχοι προτεραιότητας που τέθηκαν στο έγγραφο στρατηγικής της εκπαίδευσης 

ενηλίκων επιτεύχθηκαν. 
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2. Να ελεγχθεί αν επιτεύχθηκαν τα ορόσημα. 

3. Να εξεταστεί αν οι ομάδες-στόχοι που εντοπίστηκαν στην πολιτική εκπαίδευσης ενηλίκων 

αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία. 

4. Να εξεταστεί εάν εξασφαλίστηκε η κατάλληλη ποιότητα εκπαίδευσης ενηλίκων (προγράμματα και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες). 

5. Να εξεταστεί εάν έγινε επένδυση επαρκών πόρων (οικονομικών, υλικών, τεχνολογικών και ανθρώπινων) 

για την πραγματοποίηση των στόχων που δηλώνονται στο έγγραφο στρατηγικής της εκπαίδευσης 

ενηλίκων. 

Ποιος παρακολουθεί και αξιολογεί; 

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση θα πρέπει να οριστούν 

στο έγγραφο στρατηγικής της εκπαίδευσης ενηλίκων με τις αρμοδιότητες, ευθύνες και διαδικασίες αναφοράς 

τους.  

Βασικές αρχές παρακολούθησης και αξιολόγησης 

1. Συμπερίληψη 

2. Συνέχεια 

3. Αναλογικό εύρος και βάθος 

4. Διαφάνεια 

5. Ενσωματωμένη διαδικασία ανατροφοδότησης 

6. Ηθική 

7. Εμπιστευτικότητα 

Στάδια της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης 

1. Ορισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης στο πρόγραμμα της δραστηριότητας 

2. Σχεδιασμός σχεδίου δράσης παρακολούθησης και αξιολόγησης  

3. Εφαρμογή Διαδικασίας Παρακολούθησης και Αξιολόγησης  

4. Αναφορά και σχόλια ανατροφοδότησης για την επιβεβαίωση, επαναπλαισίωση ή αναθεώρηση του 

καθορισμού των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης 

1. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση στο πρόγραμμα: 

Η απόφαση ότι απαιτούνται παρακολούθηση και αξιολόγηση και ότι θα εφαρμοστούν πρέπει να 

περιλαμβάνεται ήδη στο στρατηγικό έγγραφο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ορίζοντας τους 

υπεύθυνους/ενδιαφερόμενους και τις αρμοδιότητες, ευθύνες και διαδικασίες αναφοράς σε γενικές 

γραμμές.  

2. Σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης:  

Το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να προετοιμαστεί σε εννοιολογικό και τεχνικό επίπεδο. 
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Σε εννοιολογικό επίπεδο, το σχέδιο πρέπει να καθορίζει λεπτομερώς ποιος είναι υπεύθυνος για την 

πραγματοποίησή του, ποιοι είναι οι παίκτες (μονάδες που παρατηρούνται), ποιο είναι το βασικό φάσμα 

του Σχεδίου και πότε θα γίνει η Αξιολόγηση.   

Σε τεχνικό επίπεδο, το σχέδιο θα πρέπει να καθορίζει ποια δεδομένα είναι απαραίτητα, ποια από αυτά 

έχουν ήδη συγκεντρωθεί/είναι διαθέσιμα, ποια πρέπει να συγκεντρωθούν ειδικά για τις ανάγκες της 

σχεδιαζόμενης Αξιολόγησης, ποιες ποσοτικές ή/και ποιοτικές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν 

(διαδικτυακά ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, συζήτηση ομάδων εργασίας, αναθεώρηση από ομότιμους 

κ.λπ.) και ποιοι άλλοι πόροι είναι απαραίτητοι ή διαθέσιμοι κ.λπ.   

3. Οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης εφαρμόζονται ταυτόχρονα. 

4. Στη βάση της παρακολούθησης, τα αποτελέσματα αναφέρονται σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες 

ώστε να διευκολύνουν τους δημιουργούς πολιτικής να επιβεβαιώσουν, επαναπλαισιώσουν ή να 

αναθεωρήσουν την πολιτική εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Κατάλογος ελέγχου παρακολούθησης και αξιολόγησης  

Κατάλογος ελέγχου για τις διαδικασίες και 
διεργασίες Παρακολούθησης Και Αξιολόγησης: 

Ναι Όχι 
Χρήζει 
αναθεώρησης 

1. Οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης 
ορίζονται στο έγγραφο στρατηγικής;  

   

2. Τα σώματα, ιδρύματα ή ειδικοί που είναι υπεύθυνοι 
για τη διεξαγωγή διαδικασιών παρακολούθησης 
ορίζονται στο έγγραφο;  

   

3. Οι στόχοι της παρακολούθησης (ενδιαφερόμενοι, 
διαδικασίες, παροχή προγραμμάτων, μαθησιακοί 
στόχοι, πρόοδος σχετικά με τα ορόσημα) ορίζονται 
με σαφήνεια στο έγγραφο 

   

4. Τα δεδομένα και άλλοι πόροι για τις διαδικασίες 
παρακολούθησης ορίζονται με ακρίβεια στο 
έγγραφο;  

   

5. Οι μέθοδοι και τα όργανα για την παρακολούθηση 
ορίζονται με ακρίβεια στο έγγραφο;  

   

6. Υπάρχει πρότυπο σχεδιασμένο για την περίληψη 
των ευρημάτων της παρακολούθησης;  

   

7. Ορίζονται στο έγγραφο το σώμα, όργανο ή ειδικός 
που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της αναφοράς 
αξιολόγησης με βάση τα ευρήματα της 
παρακολούθησης;  

   

8. Ορίζονται στο έγγραφο ο συντάκτης και ο αποδέκτης 
της αναφοράς αξιολόγησης;  
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9. Ορίζονται στο έγγραφο οι διαδικασίες και οι 
ευθύνες της εφαρμογής των ευρημάτων στην 
επιβεβαίωση, την επαναλαπλαισίωσή ή την 
αναθεώρηση της πολιτικής της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων;   
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USA. http://www.ircwash.org/resources/unicef-guide-monitoring-and-evaluation-making-difference. 

For further explanations visit: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monitoring_and_Evaluation 

https://www.oecd.org/derec/worldbankgroup/35281194.pdf 

http://www.endvawnow.org/en/articles/330-what-is-monitoring-and-evaluation-.html 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Monitoring_and_Evaluation
https://www.oecd.org/derec/worldbankgroup/35281194.pdf
http://www.endvawnow.org/en/articles/330-what-is-monitoring-and-evaluation-.html
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8.  Ανανέωση της πολιτικής   

Εισαγωγή 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά τη διαδικασία ανανέωσης και επικαιροποίησης πολιτικών. Η 

πολιτική θα πρέπει να αναπτύσσεται  σταδιακά. Συνήθως, υπάρχουν κάποιες πολιτικές που δεν είναι αρκετές 

ή είναι παρωχημένες. Για να μείνει επίκαιρη η πολιτική πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία  για την ανανέωση 

και την επικαιροποίησή της. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το Κεφάλαιο «Ανανέωση της Πολιτικής» θα 

πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο 7, (Παρακολούθηση και Αξιολόγηση). Τα αποτελέσματα 

της παρακολούθησης και αξιολόγησης της πολιτικής θα κατευθύνουν τις απαιτούμενες ανανεώσεις και 

ρυθμίσεις.  

Διαδικασία 

Τα βασικά βήματα περιγράφονται στο παρακάτω διάγραμμα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρησιμοποιήστε δεδομένα από την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση για να αποφασίσετε αν η 

πολιτική και οι στρατηγικές χρειάζονται αναθεώρηση. 

 Εάν δεν υπάρχει πολιτική, τότε συμβουλευθείτε το κεφάλαιο 1. 

 Εάν υπάρχει πολιτική, θα πρέπει να αξιολογείται συχνά για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στους 

στόχους, τα κενά και τις προτεραιότητες. Εάν ανταποκρίνεται στους στόχους της, τότε δε χρειάζεται 

αναθεώρηση.   

 Εάν δεν ανταποκρίνεται καθόλου στους στόχους, συμβουλευθείτε το κεφάλαιο 1. 

 Εάν ανταποκρίνεται εν μέρει στους στόχους και τις προτεραιότητες, εφαρμόστε τα βήματα του 

εγχειρίδιου και αναπτύξτε με σαφήνεια την καλύτερη πολιτική σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εγχειρίδιου.  

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η χάραξη πολιτικής είναι μια σταδιακή διαδικασία και ότι η ανανέωση 

της πολιτικής είναι μια διεργασία συνεχόμενη που είναι απαραίτητη για να είναι η πολιτική επίκαιρη και 

σχετική με τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων. Η ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων δεν είναι εύκολη διαδικασία.  

Για να είναι αποτελεσματικός ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να επιτρέπει ρυθμίσεις και αναθεωρήσεις με 

βάση τις ανάγκες που προκύπτουν και τις αλλαγές στο περιβάλλον. Η δημιουργία πολιτικής με σταδιακό τρόπο 

Σχ.9.1. Διάγραμμα 

λήψης αποφάσεων 

για την αναθεώρηση 

πολιτικής 

Όχι Πηγαίνετε στο 

Κεφάλαιο 1 

 

Υπάρχει πολιτική; 

Ανταποκρίνεται σε 

κενά, προτεραιότητες, 

στόχους; 
Εντοπίστε σε ποια δεν ανταποκρίνεται και 

ακολουθήστε τα εργαλεία για να αναπτύξετε 

κατάλληλες πολιτικές. 

Εγχειρίδιο DIMA  

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Εν μέρει 
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βασίζεται στο γεγονός ότι είναι αδύνατον να ληφθούν υπόψιν από την αρχή όλες οι ανάγκες και να 

καθοριστούν με σαφήνεια όλοι οι στόχοι για μια πολιτική και μία στρατηγική. Γι’ αυτό, υπάρχει η ανάγκη να 

προβλεφθεί χώρος για αλλαγές και προσαρμογές με τη χρήση του σταδιακού μοντέλου για την ανάπτυξη 

στρατηγικής. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει προσαρμογές και παρέχει ενσωματωμένους μηχανισμούς ώστε η 

πολιτική να μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Μικρά σταδιακά βήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εκμετάλλευση προϋπαρχουσών ή παλιότερων πολιτικών, ενσωματώνοντας 

ευρήματα από επίσημες και ανεπίσημες εκτιμήσεις αναγκών και διαβούλευσης από ενδιαφερόμενους στη 

διαδικασία.     
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9. Μαθαίνοντας από την Εμπειρία στην Χάραξη Πολιτικής. 

Παραδείγματα Πολιτικών και Στρατηγικών  
Η The European Agenda for Adult Learning (2011) αποτελεί το πιο πρόσφατο και περιεκτικό έγγραφο που 

περιγράφει τους τρέχοντες στόχους, τους σκοπούς και τα ορόσημα στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην 

Ευρώπη. Οι τέσσερις βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:  

1. Επίτευξη δια βίου μάθησης και κινητικότητας 

2. Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης  

3. Προώθηση της ισότητας, κοινωνικής συνοχής και ενεργού συμμετοχής των πολιτών μέσω της 

εκπαίδευσης ενηλίκων  

4. Βελτίωση της δημιουργικότητας και καινοτομίας των ενηλίκων και των μαθησιακών τους 

περιβαλλόντων. 

Παρόλο που δεν έχουν εναρμονίσει όλες οι χώρες της ΕΕ τις πολιτικές τους με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, 

πολλές χώρες υιοθετούν παρόμοιους στόχους. Για τα παρόντα εργαλεία θα δούμε παραδείγματα πολιτικών 

που καλύπτουν διάφορους σκοπούς και στόχους πολιτικών Εκπαίδευσης Ενηλίκων που άμεσα ή έμμεσα 

αντιστοιχούν σε αυτούς του Προγράμματος. 

Θέλετε να έρθετε σε επαφή με συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (όπως ενήλικοι περιορισμένης ειδίκευσης, 

μετανάστες;)– πηγαίνετε στο κεφάλαιο 1  

Θα θέλατε η πολιτική σας να συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων;–  

πηγαίνετε στο κεφάλαιο 2 

Ενδιαφέρεστε για θέματα ποιότητας και διαφάνειας;–  πηγαίνετε στο κεφάλαιο 3  

Χρειάζεστε μια πολιτική που θα θέτει ξεκάθαρα τους όρους χρηματοδότησης; –  πηγαίνετε στο κεφάλαιο 4  

Θέλετε ένα παράδειγμα που τονίζει το διάλογο στην πολιτική;–  πηγαίνετε στο κεφάλαιο 5 

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για την συνοχή της πολιτικής;–  πηγαίνετε στο κεφάλαιο 6  

Εύρος δράσης 

Η αυστριακή Πρωτοβουλία Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ένα παράδειγμα πολιτικής που στοχεύει κυρίως 

ενηλίκους χαμηλής ειδίκευσης. Ως αποτέλεσμα συνεργασίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εκπαίδευσης 

και εννέα περιφερειών στην Αυστρία, είχε σκοπό να επιτρέψει σε ενηλίκους που δεν είχαν βασικές δεξιότητες  

να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Με την υποστήριξη εθνικών πόρων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, εξασφάλιζε ότι τα μαθήματα θα ήταν δωρεάν. Μια λεπτομερής περιγραφή της πρώτης φάσης (2012-

2014) είναι διαθέσιμη online (στα Γερμανικά). Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα σε Αγγλικά  και Γαλλικά. 

Στη Σουηδία, η Πράξη Εισαγωγής στην Αγορά Εργασίας του 2009 έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των 

νεοεισερχόμενων να βρουν ή να δημιουργήσουν εργασία που ταιριάζει στις δεξιότητές τους («ατομική ευθύνη 

με επαγγελματική υποστήριξη»). Η Πράξη Ισότητας 2009 δημιουργεί έναν απλό, ενιαίο νόμο, που διασφαλίζει 

επίσης ότι οι ενήλικες μετανάστες θα έχουν και αυτοί πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μάθετε περισσότερα για 

την πολιτική ένταξης της Σουηδίας εδώ, διαβάστε την Πράξη Ισότητας και συμβουλευθείτε τον Κατάλογο 

Πολιτικής Ένταξης Μεταναστών για περισσότερες πληροφορίες. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011G1220(01)
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Evaluation_Abschlussbericht.pdf
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Austrian_Initiative_for_Adult_Education_2016.pdf
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/Programme_pour_la_Formation_des__Adultes_2016.pdf
http://www.government.se/contentassets/b055a941e7a247348f1acf6ade2fd876/swedish-integration-policy-fact-sheet-in-english
http://www.government.se/contentassets/6732121a2cb54ee3b21da9c628b6bdc7/oversattning-diskrimineringslagen_eng.pdf
http://www.mipex.eu/sweden
http://www.mipex.eu/sweden
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Το πρόγραμμα Outreach Empowerment Diversity οδήγησε σε  προτάσεις πολιτικής, που απευθύνονται τόσο 

σε ευρωπαϊκούς όσο και σε εθνικούς δημιουργούς πολιτικής, δείχνοντας συγκεκριμένα βήματα που μπορούν 

να γίνουν για να προσελκυστούν οι εκπαιδευόμενοι. 

Ενεργοί πολίτες 

Η Διακήρυξη για την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, ανοχής και 

ισότητας μέσα από την εκπαίδευση που υιοθετήθηκε από τους Ευρωπαίους υπουργούς εκπαίδευσης στο 

Παρίσι το Μάιο του 2015 επιδιώκει μεγαλύτερο ρόλο των δεξιοτήτων συμμετοχής στα κοινά και 

κοινωνικοποίηση στην εκπαίδευση. Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν αυτοί οι 

στόχοι στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης. 

Το 2013, η Ευρώπη γιόρτασε την Ευρωπαϊκή Χρονιά των Πολιτών. Για να μάθετε περισσότερα για τις βέλτιστες 

πρακτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, δείτε τα προγράμματα 

Grundtvig 2013.  

Ποιότητα και διαφάνεια 

Η Πράξη Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Ισλανδίας (2010), ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι 

εκπαίδευσης ενηλίκων ώστε να λάβουν πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μάθετε 

περισσότερα στο κεφάλαιο ΙΙ της  Πράξης. Ο Νόμος περί Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Σερβία παρέχει σαφείς όρους 

σχετικά με το πώς θα πρέπει να πιστοποιούνται τα ιδρύματα  και πώς θα διατηρούν την θέση τους. Μάθετε 

περισσότερα στο Κεφάλαιο ΙΙ του  Νόμου περί Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Το Πλαίσιο “Overall Framework of quality for Adult Education Austria” (Ö-CERT ή AT-CERT), το οποίο 

καταρτίστηκε από ειδικούς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης έχει ως στόχο την αύξηση της 

διαφάνειας για μαθητευόμενους και τις αρχές, την απλοποίηση της διοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητα 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Από την έναρξη του πλαισίου το 2012, οι πάροχοι πρέπει να πληρούν 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λάβουν το Ö-Cert. Το πλαίσιο έχει επαινεθεί για τη σαφήνεια των 

απαιτήσεων, όπως τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που υπάρχουν στον κατάλογο του  Ö-Cert. 

Περισσότερες πληροφορίες (στα Αγγλικά) υπάρχουν  εδώ και  εδώ, αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα  του Ö-

Cert (στα Γερμανικά). 

Το The European Quality Mark είναι το αποτέλεσμα ενός διετούς προγράμματος  Leonardo da Vinci που λέγεται 

RECALL – Recognition of Quality in Lifelong Learning (αναγνώριση της Ποιότητας στην Δια Βίου Μάθηση). 

Αναπτύχθηκε από οργανισμούς από οκτώ χώρες σε όλη την Ευρώπη.  

Χρηματοδοτώντας την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Ο Νόμος περί Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη Σερβία περιγράφει με λεπτομέρεια πώς  κατανέμονται οι δημόσιοι πόροι 

στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αυτό το έγγραφο διακρίνει μεταξύ εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου. 

Διαβάστε περισσότερα στο Κεφάλαιο ΙΧ του Νόμου περί Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Το Κεφάλαιο III της Πράξης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Ισλανδίας (2010) καθορίζει πώς χρηματοδοτείται η 

εκπαίδευση ενηλίκων, με σαφείς εξηγήσεις για το ρόλο των Επιτροπών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μάθετε 

περισσότερα εδώ. 

http://www.eaea.org/media/oed-network/publications/oed_policy_recommendations_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
http://www.eaea.org/media/eaea/eaea-grundtvig-award/eaea-grundtvig-award-2003/gr_aw_2013.pdf
https://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-PDF-Althjodlegt/Adult-Education-Act.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimw_XFmp7QAhULOxQKHa4pDAcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ferasmusplus.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FOBRAZOVANJE-ODRASLIH-ENGLESKI.doc&usg=AFQjCNGWPGdcPV1hHoCGhnV4ljCeuahA4Q
https://oe-cert.at/meta/english-overview.php
https://ec.europa.eu/epale/en/content/austrian-quality-framework-o-cert-performing-well-international-study
https://oe-cert.at/media/Enquete2016/Study_quality_Broek_Buiskol_2013.pdf
http://oe-cert.at/
http://www.frae.is/files/EQM_Business%20model_704556535.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimw_XFmp7QAhULOxQKHa4pDAcQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ferasmusplus.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FOBRAZOVANJE-ODRASLIH-ENGLESKI.doc&usg=AFQjCNGWPGdcPV1hHoCGhnV4ljCeuahA4Q
https://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-PDF-Althjodlegt/Adult-Education-Act.pdf
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Η Πράξη Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Εσθονίας (2015) περιγράφει την οργάνωση της χρηματοδότησης της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που απαιτείται από 

το κράτος. Διαβάστε περισσότερα στο Κεφάλαιο 5 της Πράξης, εδώ. 

Γιατί να επενδύσουν οι δημόσιες αρχές στην εκπαίδευση ενηλίκων; Διαβάστε ένα άρθρο  για το θέμα, το οποίο 

γράφτηκε ως  μέρος του προγράμματος  FinALE για τη Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Διάλογος περί πολιτικής 

Η Στρατηγική Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ιρλανδίας προβλέπει την καθιέρωση ενός 

φόρουμ για ενηλίκους εκπαιδευόμενους, που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να επηρεάσουν τις 

πολιτικές αποφάσεις. Οι εμπειρίες τους χρησιμοποιούνται προς το παρόν για τη συλλογή ποιοτικών 

δεδομένων και την ενημέρωση της εθνικής πολιτικής. Συμβουλευθείτε το πλήρες κείμενο της στρατηγικής εδώ 

και διαβάστε για τη δημόσια άποψη στην αναφορά της EAEA. 

Η Φινλανδία διαθέτει το «Σώμα Φιλελεύθερης Συνεργασίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων [“Liberal Adult Education 

Cooperation Group/Body”], το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους από διάφορους εμπλεκόμενους στην 

εκπαίδευση ενηλίκων: το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Εθνική Επιτροπή Εκπαίδευσης, Ένωση 

Φινλανδικών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και Φινλανδική Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το σώμα αυτό δεν έχει 

συστηματικό σχέδιο συναντήσεων αλλά συσκέπτεται περίπου δυο φορές το χρόνο για να συζητήσει θέματα 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Στην Πορτογαλία διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση με το κοινό για το νόμο που δημιούργησε και εφάρμοσε τα 

καινούρια Qualifica (Κέντρα Πιστοποίησης του Κυβερνητικού Προγράμματος XXI) και τους προϋπολογισμούς 

συμμετοχής στους δήμους. Υπάρχουν επίσης βέλτιστες πρακτικές περιοχών που οργάνωσαν δίκτυα για την 

προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ιδίως στον τομέα της πιστοποίησης και κατάρτισης.  

Συνοχή της πολιτικής 

Το Σχέδιο Master Adult Education Plan (2013-2020) στη Σλοβενία καθορίζει το πρόγραμμα, τις δραστηριότητες, 

τα όργανα παρακολούθησης και το σκοπό της χρηματοδότησης. Το Σχέδιο συντονίζεται και αξιολογείται από 

το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Αθλητισμού αλλά εμπλέκει έξι ακόμα υπουργεία. Μάθετε περισσότερα 

στην αναφορά DIMA State of the Art. Το πρόγραμμα Tel mee met Taal (Βασιστείτε στις Δεξιότητες) είναι μια 

κοινή πολιτική απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστήμης της Ολλανδίας, του Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικών Σχέσεων και Απασχόλησης με σκοπό την 

αποτροπή της περιθωριοποίησης ατόμων με περιορισμένες δεξιότητες αλφαβητισμού. Εμπλέκονται διάφορα 

υπουργεία για να δείξουν ότι η γλώσσα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο  σε πολλά πεδία. Τα ξεκάθαρα ορόσημα 

θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πρωτοβουλίας. Αυτό  το έγγραφο παρουσιάζει 

τους κύριους στόχους του προγράμματος (από το 2016 ως το 2018), τρεις τομείς που αντιμετωπίζει το 

πρόγραμμα (οικογένεια, αγορά εργασίας και υγεία) και 5 γραμμές δράσης. 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529062015007/consolide
http://www.financing-adult-learning.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=249:why-invest-in-adult-learning&catid=113&Itemid=506
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Further-Education-and-Training-Strategy-2014-2019.pdf
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/good_practice_count_on_skills_elinet_en.pdf
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Περιφερειακή χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο 2015. Στόχευε τους φορείς χάραξης πολιτικής στην εκπαίδευση 

ενηλίκων και διάφορες ομάδες εμπλεκομένων σε αυτές τις διαδικασίες, με 

σκοπό τον εντοπισμό των παραγόντων έναρξης και αναστολής της εκπαίδευσης 

ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο, διεξήχθη μια συγκριτική 

ανάλυση των πρωτοβουλιών εκπαίδευσης ενηλίκων σε περιφερειακό επίπεδο 

στην Ευρώπη (21 περιοχές σε 6 χώρες) και προέκυψαν βασικοί παράγοντες 

επιτυχίας στην περιφερειακή χάραξη πολιτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

(Δείτε https://ec.europa.eu/epale/en/blog/regional-policy-making-adult-

education).  

Τα βασικότερα αποτελέσματα του προγράμματος δημοσιεύθηκαν στη μορφή 

εθνικών προφίλ των έξι χωρών που ερευνήθηκαν, μια συγκριτική ανάλυση 

(εξωτερικός σύνδεσμος)  της περιφερειακής χάραξης πολιτικής των 21 

περιφερειών στις έξι χώρες και μια εργαλειοθήκη χάραξης πολιτικής (εξ. 

σύνδεσμος) για την υποστήριξη πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων με στοιχεία. Υπάρχει και ένα βιβλίο: “Policy 

Making in Adult education: A Comparative Report Across 21 regions”. 

 

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/regional-policy-making-adult-education
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/regional-policy-making-adult-education
http://www.regionalproject.eu/pdf/Comparative.pdf
http://www.regionalproject.eu/pdf/Comparative.pdf
http://www.regionalproject.eu/pdf/toolkit2.pdf
http://www.regionalproject.eu/pdf/toolkit2.pdf

