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 Ιστορικό της έρευνας  - Διεθνές Μεταπτυχιακό  στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων για Κοινωνική Αλλαγή ( International 
Master in Adult Education for Social Change (Erasmus 
Mundus) (2016 - 2020)

 Ερευνητικό πρόγραμμα - Evaluating Learner Centred 
Education (LCE) as a tool for social change in Adult Education 
(AE) programmes for migrants:  a European comparative study
(2016-2018)

 Εκπαίδευση Ενήλικων Μεταναστών στη  Σκωτία, Εσθονία, 
Μάλτα & Κύπρο 

Επισκόπηση της Παρουσίασης 
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 http://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/ima
esc/
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http://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaesc/
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 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus 
Mundus) (2015-2020), 2.837.000 Euro

 Εστιάζει στη δια βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων ως 
ισχυρά εργαλεία για κοινωνική αλλαγή, για την καταπολέμηση 
των κοινωνικών ανισοτήτων, τη δημιουργία κριτικά 
σκεπτόμενων πολιτών, δικαιότερων και δημοκρατικότερων 
κοινωνιών.

 Συνεργάζονται Ευρωπαϊκά & Διεθνή Πανεπιστήμια, 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ιδιωτικοί & Πολιτικοί 
φορείς,  UNESCO Institute for Lifelong Learning 
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 Ηλεκτρονικά αίτηση εισδοχής μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017 
(για άτομα που διαμένουν στην ΕΕ). 

 Αιτήσεις για διεκδίκηση υποτροφίας / χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα Erasmus Mundus μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 
2017. Οι αιτήσεις μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/adulteducationfors
ocialchangeinternationalmaster/#/howtoapply

 Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Μαρία Γραβάνη, 
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος για το ΑΠΚΥ στο 
maria.gravani@ouc.ac.cy & σύνδεσμο: 
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/imaesc/sch
olarshipandfees/
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• Χρηματοδοτείται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(2016-2018)
• Πανεπιστήμια συμμετέχουν: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(συντονιστής), Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, Πανεπιστήμιο 
της Μάλτας, Πανεπιστήμιο του Ταλίν
• Διερευνά τη χρήση της Mαθητικοκεντρικής Eκπαίδευσης
(Learner Centred Education) ως εργαλείο για κοινωνική 
αλλαγή σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων μεταναστών 
σε 4 ευρωπαϊκές πόλεις: Γλασκώβη, Ταλίν, Λευκωσία, Βαλέτα
• Συγκριτική μελέτη, μελέτες περίπτωσης, συνεντεύξεις με 
εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες εκπαιδευόμενους στις 4 
πόλεις

Ερευνητικό Πρόγραμμα : Evaluating Learner Centred Education 
(LCE) as a tool for social change in Adult Education (AE) 
programmes for migrants:  a European comparative study
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Να διαφωτίσει:

 το βαθμό στον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων 
μεταναστών είναι μαθητικοκεντρική στις τέσσερις 
αυτές χώρες

 κατά πόσο  ο ενήλικας μαθητευόμενος αποτελεί την 
πηγή της μάθησης και βρίσκεται στο επίκεντρο της 
μαθησιακής διαδικασίας. 

 τον τρόπο με τον οποίο η κουλτούρα, η δομή και το 
πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οργανώνονται αυτά 
τα προγράμματα επηρεάζει τον τρόπο υλοποίησής 
τους. 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Σκοπός

9



Να ανατροφοδοτήσει:

 την οργάνωση, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων που προωθούν την 
κοινωνική αλλαγή, το μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση 
των περιθωριοποιημένων ενηλίκων, σε μια εποχή που οι 
κυβερνήσεις της Κύπρου και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και της μεταναστευτικής 
κρίσης, επιδιώκουν τον εγκλιματισμό και την αξοιποίηση των 
μεταναστών και λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της 
απομόνωσής τους και των περιορισμένων ευκαιριών που τους 
δίνονται, καθώς και για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του 
αναλφαβητισμού. 

Ερευνητικό Πρόγραμμα: Σκοπός
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 Η κατανόηση του βαθμού στον οποίο η μαθητικοκεντρική
διδασκαλία αποτελεί μια ‘ηχηρή’ επιλογή για την πολιτική 
και την πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου 
να επιτευχθεί η κοινωνική αλλαγή, μπορεί να συμβάλλει 
στο σχεδιασμό πετυχημένων και αξιόπιστων 
προγραμμάτων και διαδικασιών μάθησης στο χώρο
(UNESCO, UNICEF, Scotland’s Statement of Ambition on 
Adult Learning, 2014, Schweisfurth, 2013). 

 Βασίζεται στην ερευνητική δουλειά της Μ. Schweisfurth 
(2011; 2013) σχετικά με τη Μαθητικοκεντρινή
Εκπαίδευση Learner-Centred Education 

Εννοιολογικό Πλαίσιο 
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Υιοθετείται ο ορισμός της M. Schweisfurth (2013, 
p.20):

“as a pedagogical approach which gives 
learners, and demands from them, a relatively 
high level of active control over the contents 
and processes of learning. What is learnt, and 
how, are therefore shaped by learners’ needs, 
capacities and interests”.

Εννοιολογικό Πλαίσιο 
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Schweisfurth (2013)  sees educational practice as 
existing along a continuum from less learner-centred
to more learner-centred, with LCE at one end of the 
continuum. 

Less Learner-Centred       More learner-centred

Εννοιολογικό Πλαίσιο 
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• Schweisfurth’ s  LCE (2013) not just about observable 
technique

• Techniques; Relationships; Motivation; Epistemology
embedded in educator’s thinking 

1. Technique (‘transmission’ v. independent/group 
enquiry) 

2.Classroom relationships (authoritarian v. democratic) 

3.Learner motivation (extrinsic v. intrinsic) 

4.Nature of knowledge (fixed v. fluid) 

Εννοιολογικό Πλαίσιο 
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Schweisfurth (2013) βασίζεται σε τρεις βασικές 
υποθέσεις : 

 cognitive narrative εκπαιδευόμενος  έχει τον έλεγχο στο 
περιεχόμενο και τη διαδικασία της μάθησης

 emancipation narrative οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν μόνο 
έλεγχο πάνω στο τι μαθαίνουν και στη διαδικασία της μάθησης, 
αλλά ενθαρρύνονται να αμφισβητούν κριτικά τη γνώση που 
λαμβάνουν και τις άνισες δομές της κοινωνίας που ζουν

 preparation narrative οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω 
της διερεύνησης και του κριτικού αναστοχασμού υποστηρίζουν 
την ανάπτυξη και τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής 
οικονομίας της γνώσης

Εννοιολογικό Πλαίσιο 
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Ερευνητικά Ερωτήματα 
• Με ποιο τρόπο τα προγράμματα για ενήλικες παρακινούν τους 

μετανάστες να μάθουν και τους εμπλέκουν στη διαδικασία της μάθησης? 

• Σε ποιο βαθμό οι μαθησιακοί στόχοι βασίζονται στην πρότερη γνώση 

των μεταναστών? 

• Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται ο διάλογος κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία? 

• Κατά πόσο το μαθησιακό κλίμα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

αντανακλά την ύπαρξη αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μεταναστών 

ως ενηλίκων εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών τους? 

• Σε ποιο βαθμό το αναλυτικό πρόγραμμα σχετίζεται με τις ανάγκες των 

μεταναστών και σε γλώσσα εύκολη γ’ αυτούς, και επίσης, αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και γνώσεων? 

• Κατά πόσο η αξιολόγηση των προγραμμάτων είναι περιγραφική και 

αφήνει περιθώρια ανάδειξης των ατομικών διαφορετικοτήτων?
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Μεθοδολογία
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• Η συγκεκριμένη μελέτη δίνει φωνή στις εμπειρίες και απόψεις των 

ενηλίκων εκπαιδευομένων και των εκπαιδευτών ενηλίκων

• Φαινομενολογική προσέγγιση & ποιοτικές μεθόδους έρευνας

LCE, as a concept, is best studied phenomenologically, 
allowing for different definitions and interpretations 
across different contexts (Schweisfurth (2013)

• Εστιάζει σε προγράμματα για μετανάστες που προωθούν την κοινωνική 
αλλαγή, μετασχηματισμό και ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων 
ενηλίκων . Ποικίλουν σε κάθε χώρα (night schools, adult day schools, 
community-based, etc.)

• Δείγμα της έρευνας αποτελείται από 48 συμμετέχοντες (12 από κάθε 
χώρα - 8 εκπαιδευόμενους και 4 εκπαιδευτές)



• Χαρτογράφηση της εκπαίδευσης ενηλίκων για 
μετανάστες στις 4 χώρες γύρω από τους εξής άξονες:  

1. Πολιτικό πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο: Μετανάστευση

2. Πολιτικό πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο: Εκπαίδευση Ενηλίκων

3. Δημογραφικό πλαίσιο 

4. Εκπαιδευτικό πλαίσιο: διαθέσιμοι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό

5. Εκπαιδευτικό πλαίσιο: αναλυτικό πρόγραμμα & αξιολόγηση

6. Προγράμματα Εκπαίδευσης ενηλίκων για μετανάστες 

Μέχρι τώρα….
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• How are the main subjectivities (migrants / sans papiers / refugees, 
asylum seekers, expats) involved in migratory flows, defined in the laws 
and other policy documents of the state concerned.

• Are these categories visible in the context of official texts on educational 
policy?

• Are these categories targeted by education policies and/or other pilot 
initiatives?

• Are migrants targeted by policies on Adult Education in state concerned?

• Is Learner Centred Education (LCE) part included as a pedagogical 
approach in existing policies on Adult Education or on Education, in 
general?

Ερωτήματα που έχουν προκύψει...
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• Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: έλλειψη αναφοράς σε κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την 
εκπαίδευση ενηλίκων (ΑΕ) μεταναστών στην Κύπρο. Υπάρχουν μια σειρά από εκπαιδευτικά 
προγράμματα τρέχουν από πολλούς φορείς και κυρίως ΜΚΟ, αλλά δεν υπάρχει 
συστηματοποίηση στην περιοχή ένα κύριο εθνικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης ενηλίκων για τους μετανάστες ή πρόσφυγες. 

• Απουσία αναλυτικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών (ποιοτικών & ποσοτικών ) για την 
ένταξη των ενηλίκων μεταναστών ή προσφύγων στην Κύπρο.

• Δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Κύπρο.

• ΥΠΠ δεν έχει κάποια στρατηγική για την Εκπαίδευση Ενηλίκων που να στοχεύει ειδικά τους 
μετανάστες. 

• Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την παιδαγωγική 
προσέγγιση που χρησιμοποιείται στα προγράμματα στα οποία γίνονται δεκτοί μετανάστες 

• Δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής των ενηλίκων 
μεταναστών σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο. Η  Στατιστική Υπηρεσία έχει 
συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με την εγγραφή τους σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα ΚΙΕ.

Κύπρο ...

20Πηγή: Έκθεση  Χ. Σιηνά για την Κύπρο (Δεκέμβριος 2016)  



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 
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