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Εκπαίδευση ενηλίκων

•Χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων

•Εμπόδια στη μάθηση των ενηλίκων

•Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων

•Ενεργητικές διδακτικές τεχνικές



Χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων

• Η ανάγκη να γνωρίζουν γιατί πρέπει να μάθουν κάτι

• Η ανάγκη να αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτές 
ως ικανοί για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση

• Η ανάγκη να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους ως πηγές 
μάθησης

• Έρχονται στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους 
στόχους

• Μεταφέρουν ευρύ φάσμα εμπειριών αλλά και 
αποκρυσταλλωμένους τρόπους μάθησης



Χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων

• Έχουν την τάση για ενεργητική συμμετοχή στη 
διεργασία της μάθησης, αλλά και ισχυρούς 
μηχανισμούς άμυνας και παραίτησης απ’ αυτή

• Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι διακόπτουν την 
εκπαίδευσή τους, όταν νιώσουν ότι χάνουν το χρόνο 
τους.

• Η εκπαίδευση τους ενδιαφέρει μόνο ως παράπλευρη

απασχόληση, άλλα θέματα απασχολούν το χρόνο και 
το ενδιαφέρον τους.

• Κάποια επείγουσα ανάγκη ή κίνητρο τους έφερε 
στην εκπαίδευση.



Χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων
• Δεν αποκαλύπτουν πάντα τους πραγματικούς 

λόγους για τους οποίους έχουν έρθει στην 
εκπαίδευση. Μπορεί να έχουν έρθει γιατί θέλουν να 
κάνουν φίλους, να γίνουν μέρος μιας ομάδας ή για 
να αποκτήσουν γνώσεις.

• Θέλουν να νιώθουν άνετα.

• Θέλουν να κάνουν κοινωνικές σχέσεις.

• Έχουν ελάχιστο χρόνο για εργασίες στο σπίτι 
παρόλο που θα βρουν το χρόνο να τις κάνουν.

• Τους αρέσει να τους αντιμετωπίζουν ως ώριμους

ανθρώπους.

• Εκτιμούν το φιλικό ενδιαφέρον του εκπαιδευτή.



Χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων

• Θέλουν επιβεβαίωση ότι μπορούν να τα 
καταφέρουν σε ότι θελήσουν να κάνουν ή να 
μάθουν

• Χρειάζονται επιβράβευση και ενθάρρυνση.

• Χρειάζονται την ικανοποίηση της επίτευξης 
των στόχων

• Κινητοποιούνται από μία έντονη ανάγκη για 
μάθηση



Χαρακτηριστικά των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων

• Είναι ανυπόμονοι ως εκπαιδευόμενοι και 
πιέζονται από το χρόνο και τη βιασύνη να 
εφαρμόσουν όσα έμαθαν ή τις δεξιότητες 
που απέκτησαν.

• Έχουν πλούσια εμπειρία να μοιραστούν με 
την ομάδα.

• Μπορούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

• Εκτιμούν μία σαφή καλά σχεδιασμένη 
μαθησιακή εμπειρία

• Είναι γρήγορη στην αξιολόγηση και εκτίμηση 
της καλής διδασκαλίας



Εμπόδια στην εκπαίδευση-μάθηση των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων

Εξωτερικά εμπόδια

• Εργασία

• Οικογενειακές-κοινωνικές υποχρεώσεις

• Έλλειψη χρόνου

• Ωράριο λειτουργίας εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων



Εμπόδια στην εκπαίδευση-μάθηση των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων

Εσωτερικά εμπόδια (τα πιο σημαντικά)

• Δυσκολία στην αποδοχή καινούργιων 
γνώσεων και δεξιοτήτων, λόγω 
προϋπαρχουσών γνώσεων, στάσεων και 
αξιών

• Ντροπή για την ιδιότητα του 
εκπαιδευόμενου-μαθητή

• Έλλειψη αυτοπεποίθησης

• Φόβος της αποτυχίας

• Άγχος κατά τη διεργασία της μάθησης



Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων

• Να δημιουργεί συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον

• Να δημιουργεί μηχανισμούς αμοιβαίου σχεδιασμού 
της μαθησιακής διαδικασίας

• Να αντιμετωπίζει με ενσυναίσθηση τους 
εκπαιδευόμενους (να τους αντιλαμβάνεται, να τους 
κατανοεί και να είναι αντικειμενικός στις κρίσεις 
τους)

• Να αποφεύγει το στερεότυπο της «αυθεντίας» και 
του χαρισματικού «δασκάλου»  

• Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει διδακτικές τεχνικές 
που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των 
εκπαιδευομένων



Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων

• Να αξιολογεί συχνά την ποιότητα της 
μαθησιακής διεργασίας παράλληλα με την 
ανάγκη για περαιτέρω μάθηση

• Να προωθεί τη συνεργασία την ομόνοια και 
την πολιτισμική σύνθεση

• Να μη χειραγωγεί τους εκπαιδευόμενους 
αλλά και να μην τους αφήνει στην τύχη τους

• Να ενισχύει το διάλογο με τους 
εκπαιδευόμενους και να «μαθαίνει» από 
αυτούς

• Να λειτουργεί ως σύμβουλος και εμψυχωτής



Ενεργητικές διδακτικές τεχνικές

• Εμπλουτισμένη εισήγηση με:

α. Ρόλο ενεργητικού ακροατή

β. Καθοδηγούμενη καταγραφή σημειώσεων

γ. Περιστασιακή πρόκληση

δ. Συνεργατική μάθηση

ε. Άσκηση Διευκρίνησης

• Καταιγισμός ιδεών

• Εργασία σε ομάδες



Ενεργητικές διδακτικές τεχνικές

• Μελέτη περίπτωσης

• Παιχνίδι ρόλων

• Προσομοίωση

• Επίδειξη



…..επομένως

Βασικές αξίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

• Αλληλοσεβασμός-Κατανόηση

• Ενσυναίσθηση

• Φιλικό μαθησιακό κλίμα

• Εμψύχωση-Ενθάρρυνση



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας


