
 

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων 
ενηλίκων μέσα από την 

εκπαίδευση 
Ελένη Παπαϊωάννου 



 ΕΡΩΤΗΜΑ  1:  

 

Ποιους χαρακτηρίζουμε 
«ευάλωτους» εκπαιδευόμενους;  

 

(Δραστηριότητα 1) 



Άξονες ευπάθειας 

Εκπαίδευση 

•Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης (επαναλαμβανόμενη) 

 

•Χαμηλή συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου μάθησης 

 

•Αντίσταση στη μάθηση 
 

•Χαμηλό επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων 
 

•  Ηλεκτρονικός   αποκλεισμός (e-exclusion)/ αδυναμία 
πρόσβασης στην κοινωνία της γνώσης λόγω χαμηλών 
δεξιοτήτων ΤΠΕ 
 



Οικονομία 

• Προβλήματα ανεργίας/ μακροχρόνιας ανεργίας/ 
υποαπασχόλησης 

 

• Σε υψηλό κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας 

 

• Χαμηλό εισόδημα 
 

• Αποκλεισμός από το πιστωτικό σύστημα 
 

•Λήπτες δημόσιου βοηθήματος 
 



Κοινωνική και Πολιτική ζωή 

• Φτώχεια/ αποκλεισμός από υλικά αγαθά 

 

• Αποκλεισμός ή αδυναμία συμμετοχής σε κοινωνικά/ 
κοινοτικά δίκτυα και δραστηριότητες 

 

• Αποκλεισμός από την εργασία, την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση (NEETs - Not in Education, Employment or 
training) 

 

• Αδυναμία πλήρους εξάσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων 

 

 



 ΕΡΩΤΗΜΑ 2:   

Ποια χαρακτηριστικά έχουν  

ως εκπαιδευόμενοι  

τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού; 



 Χαμηλή αυτοπεποίθηση (;) 

 Ελάχιστα κίνητρα μάθησης (κυρίως εξωτερικά) 

 Εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία (συσσωρευμένα 
προβλήματα, πολλαπλούς ρόλους, έλλειψη χρόνου) 

 Βιολογικά/σωματικά εμπόδια (προβλήματα όρασης, μνήμης, 
συγκέντρωσης, μη-διαγνωσμένα μαθησιακά προβλήματα, 
κόπωση) 

 Απουσία μαθησιακής κουλτούρας 

 Αδυναμία έκφρασης στον γραπτό και προφορικό λόγο 

 



 Ερώτημα 3:  

Ποιοι είναι/ πρέπει να είναι οι γενικοί 
στόχοι ενός  εκπαιδευτικού που εργάζεται 
με αυτά τα άτομα; 

 

(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2) 



Πιθανοί στόχοι 

 Καλλιέργεια δεξιοτήτων/ ικανοτήτων 

 Ενίσχυση αυτοπεποίθησης-αυτοεκτίμησης 

 Ψυχολογική υποστήριξη 

 Kαλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης 



Η έννοια της ενδυνάμωσης 

 «Η ενίσχυση των πιθανοτήτων των 
ανθρώπων να αποκτήσουν τον έλεγχο 
της ζωής τους» (Rappaport, 1984) 



Αυτόνομη/ αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 1 

 Η μάθηση αφορμάται από εσωτερική ανάγκη 

 

 Ο εκπαιδευόμενος αποκτά τον έλεγχο της μαθησιακής 
διαδικασίας – «είναι υπέυθυνος να προσδιορίσει το τι, το 
πότε και το πώς θα μάθει» (Guglielmino & Guglielmino, 2001) 

 

 ΣΤΟΧΟΣ: ανάπτυξη της πεποίθησης ότι ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 



Αυτόνομη/ αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 2 

 Μαθησιακοί έλεγχοι (learning audits) 

-Περιοδική καταγραφή (κάθε 2-3 βδομάδες) της εξέλιξής τους σε 
συγκεκριμένο αντικείμενο/ μάθημα 

-Δίνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις, π.χ. Τι γνωρίζεις γι’ αυτό το 
θέμα ΤΩΡΑ που δεν γνώριζες πριν 

 Ημερολογιακές καταγραφές 

 Αναστοχαστικό ημερολόγιο 

 



Αυτόνομη/ αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 3 

 Τεχνικές απομυθοποίησης της μάθησης 

- Αυτοβιογραφικές αποκαλύψεις  

- Αναφορά και αναγνώριση της σημαντικότητας των προσωπικών 
τους πρακτικών εμπειριών (ως γονέων, επαγγελματιών, κ.λπ.)  

- Επαφή με θετικά πρότυπα 



Κριτικός στοχασμός 

 Γνωρίζω τις έννοιες, ιδέες και τους ισχυρισμούς  που βρίσκονται 
πίσω από τον τρόπο που λειτουργώ 

 Συνειδητοποιώ τις πολλαπλές οπτικές και πιθανότητες ύπαρξης 
της πραγματικότητας 

 Ο κριτικός στοχασμός είναι μια κοινωνική μαθησιακή διαδικασία, 
γιατί προϋποθέτει την εμπλοκή των άλλων 

 Η κριτική σκέψη είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες 
ενδυνάμωσης 

 

                                                                         (Brookfield, 2012, 2013) 



Paulo Freire 

«Για να υπερνικήσουν οι άνθρωποι 
την κατάσταση καταπίεσης οφείλουν 
πριν απ’ όλα να ανακαλύψουν, με 
κριτικό πνεύμα, τις αιτίες που την 
προκαλούν, ώστε να μπορέσουν, με τη 
μεταμορφωτική δράση τους, να 
δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση, 
που θα τους επιτρέψει να φτάσουν σ’ 
έναν πληρέστερο ανθρωπισμό»  

                               (Φρέιρε, 1970, σ. 44) 



Ενδυνάμωση κατά Freire 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 



Εκπαιδευτικές τεχνικές για την 
ενδυνάμωση 

 Ερώτημα 4:  

Πώς μπορεί να γίνει η 
συζήτηση στο μάθημά μας πιο 
δημοκρατική; 



1. Κατανοώ τι σημαίνει δημοκρατικός διάλογος  

 

ΣΥΜΒΟΛΙΑΙΟ: 

Το 20% του βαθμού σας βασίζεται στη συμμετοχή σας στην τάξη. Η 
συμμετοχή στις συζητήσεις δεν σημαίνει να παίρνετε συχνά τον 
λόγο ή να επιδεικνύετε τις γνώσεις σας στους άλλους. Δημιουργική 
συμμετοχή σε μια συζήτηση σημαίνει:  

 

 Συμπληρώνω το σχόλιο κάποιου άλλου με τις δικές μου σκέψεις 

 Ζητώ διευκρινίσεις για τα σχόλια άλλων 

 Φέρνω στη συζήτηση νέες πηγές 

 Γενικά, σέβομαι τους συνομιλητές μου, τους ακούω, «κτίζω» 
πάνω στις δικές τους απόψεις, παρεμένω συνδεδεμένος με το 
θέμα 

 

 



2. Κύκλος φωνών 
 

 

 Δίνεται ένα θέμα προς συζήτηση 

 Έχουν 3 λεπτά να σκεφτούν σιωπηλά το θέμα που τους 
δίνεται 

 Δίνεται 1 λεπτό στον καθένα για μια αρχική τοποθέτηση.  

 Μιλούν όλοι με τη σειρά (κάθονται σε κύκλο) 

 Στον δεύτερο γύρο, η συζήτηση γίνεται πιο ελεύθερη. 
ΌΜΩΣ: Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να μιλήσουν ΜΟΝΟ 
κάνοντας αναφορά στο σχόλιο κάποιου άλλου συνομιλητή 
τους που προηγήθηκε 

 

 

 



 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αποτελέσματα από έρευνα που έγινε από ερευνητική ομάδα μαθητών-
καθηγητών του Εσπερινού Γυμνασίου-Λυκείου Λάρνακας για θέματα 

αξιολόγησης στα Εσπερινά Σχολεία 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ 



 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 ΠΟΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ/ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 


