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Ανασκόπηση της προόδου στην εκπαίδευση ενηλίκων: 
Στρατηγικές, πολιτικές και εργαλεία.  

Διακρατική έκθεση 

Περίληψη  
Η διακρατική έκθεση έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMA. Η 
έκθεση περιγράφει τις στρατηγικές, πολιτικές και τα εργαλεία τα οποία έχουν εισαχθεί και 
εφαρμόζονται στο πεδίο της εκπαίδευση ενηλίκων στις χώρες εταίρους: Κύπρο, Ιρλανδία, 
Σλοβακία και Σλοβενία. Η έκθεση στοχεύει να επεξηγήσει το βαθμό στον οποίο οι στρατηγικές 
και οι πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων επηρεάζουν την εθνική χάραξη πολιτικής. Η έκθεση 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις καθώς και στα υπάρχοντα 
ερευνητικά και στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ανασκόπηση ξεκινά με μια σύντομη ιστορική αναδρομή, η οποία καλύπτει τα ορόσημα στην 
αναγνώριση της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στις αντίστοιχες χώρες. 
Προσδιορίζει επίσης τις ομοιότητες στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλες τις χώρες 
εταίρους και εξετάζει τη σχέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των Εθνικών εγγράφων πολιτικής 
στον τομέα. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο ορισμός της εκπαίδευσης ενηλίκων και οι πιθανές 
διαφορές στην χρήση της ορολογίας στις χώρες εταίρους καθώς και μια περίληψη των σημερινών 
επιδιώξεων και στόχων για τον τομέα. Περαιτέρω, η έκθεση συγκρίνει και αντιπαραβάλλει τις 
προτεραιότητες μεταξύ των εταίρων του έργου και αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις της 
ευρωπαϊκής ατζέντας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η ενότητα αύτη κλείνει με μια σύντομη 
ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης και την κατανομή τους. 

Η έκθεση στη συνέχεια περιγράφει το πολιτικό διάλογο και τη συμμετοχή των εμπλεκομένων 
φορέων, κάνοντας αναφορά στον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία 
διαβούλευσης. Η επόμενη ενότητα επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης και δεικτών, ειδικότερα για την 
παρακολούθηση των επιπέδων συμμετοχής των ενήλικων στην εκπαίδευση. Το θέμα αυτό 
αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο, εξετάζοντας το πόσο επιτυχείς υπήρξαν οι χώρες-εταίροι όσον 
αφορά την επίτευξη των αντίστοιχων προϋποθέσεων συμμετοχής. Αυτό το μέρος εξετάζεται 
κριτικά, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που μπορούν να περιορίσουν ή να ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.  

Στην συνέχεια γίνεται μια επισκόπηση των φορέων παροχής εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες 
εταίρους, με μια σύντομη αναφορά της ποικιλίας των μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας (ή 
την έλλειψη αυτών) και τις ικανότητες που απαιτούνται για τους επαγγελματίες στο τομέα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Η έκθεση στη συνέχεια προχωρά στην ανάλυση των προκλήσεων στην 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών για ενήλικες, με κάποιες ιδέες για βελτίωση των πολιτικών 
που έχουν συμπεριληφθεί στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις. 
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Η έκθεση κλείνει με μερικά από τα πολλά επιτυχημένα παραδείγματα πολιτικών και πρακτικών 
που περιγράφονται από τους εταίρους του έργου. Οι εταίροι του έργου παρέχουν διαφορετικές 
προοπτικές αποδεικνύοντας μεταξύ άλλων την σημασία της συνεργασίας πολλών 
ενδιαφερομένων φορέων στην χάραξη εθνικής πολιτικής καθώς και τα οφέλη των διακρατικών 
έργων για τη συλλογή και την πιθανή μεταφορά βέλτιστων πρακτικών σε άλλες χώρες. 
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