
 

 

 

 

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ DIMA 2.0 

Τον Απρίλιο του 2021, ο ευρωπαϊκός οργανισμός European Association for the Education of Adults 

(EAEA) διοργάνωσε και φιλοξένησε τη δραστηριότητα κατάρτισης του έργου με θέμα τη Χάραξη 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής και τη συμμετοχή. Με τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων από κάθε οργανισμό, 

η κοινοπραξία DIMA 2.0 εμβάθυνε αρχικά στις τεχνικές λεπτομέρειες της Ευρωπαϊκής Χάραξης 

Πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στη 

συνέχεια, συζητήθηκε η ενεργός συμμετοχή και πώς μπορεί κανείς να προσεγγίσει και να μοιραστεί 

τη γνώμη του με τους Ευρωπαίους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αφού 

συζήτησαν και αντάλλαξαν ιδέες μεταξύ 

τους στο πλαίσιο ομάδων εργασίας, οι 

συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα εντάχθηκαν στην Oμάδα 

Ενδιαφέροντος των Μελών του 

Κοινοβουλίου για τη Διά Βίου Μάθηση. 

Καθώς η Ομάδα Ενδιαφέροντος 

αποτελείται από 12 ευρωβουλευτές, οι 

εταίροι της DIMA 2.0 είχαν την ευκαιρία 

να θέσουν τα ερωτήματά τους στους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην 

καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

μάθουν από πρώτο χέρι πώς να 

ακουστούν από τους πολιτικούς σε μακροοικονομικό επίπεδο. 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ DIMA 2.O ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Στις 16 Ιουνίου, οι εταίροι του έργου DIMA 2.0 συναντήθηκαν διαδικτυακά και συζήτησαν την 

πρόοδο του έργου. Το βασικό θέμα της συνάντησης ήταν η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι 

στιγμής και ο τρόπος με τον οποίο θα μοιραστούν τα αποτελέσματα του έργου με όσο το δυνατόν 

περισσότερους ενδιαφερόμενους. Λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, 

ορισμένες από τις στρατηγικές διάδοσης έπρεπε να προσαρμοστούν και η κοινοπραξία εστιάζει 

τώρα περισσότερο στις διαδικτυακές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι εταίροι εξακολουθούν να 

ανυπομονούν να φιλοξενήσουν δια ζώσης τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις ενημέρωσης και 

προώθησης στο τέλος της περιόδου του έργου. 
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Οι εταίροι του DIMA 2.0 συζήτησαν επίσης πώς να δοκιμάσουν, να δημοσιεύσουν και να 

προωθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σχεδιαζόμενο χώρο ηλεκτρονικής μάθησης, ο 

οποίος θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο κέντρο που θα παρέχει άμεση πρόσβαση σε μια μεγάλη σειρά 

πόρων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ενοτήτων 

ηλεκτρονικής μάθησης, των βίντεο και των podcasts που συνέλεξε η κοινοπραξία. 

Πριν από τη λειτουργία του χώρου ηλεκτρονικής μάθησης, το έργο DIMA 2.0 θα επικεντρωθεί τώρα 

στην ανάπτυξη της σχεδιαζόμενης έκθεσης συστάσεων πολιτικής, η οποία θα συνοψίζει τα 

διδάγματα που αντλήθηκαν και θα παρέχει καθοδήγηση για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων 

και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Οι συστάσεις αυτές θα αναπτυχθούν με βάση τις 

πληροφορίες που θα παρέχουν 20 πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές ενηλίκων σε κάθε 

χώρα της κοινοπραξίας μέσω των συνεντεύξεων που διεξάγει επί του παρόντος η κοινοπραξία. 

Τέλος, οι εταίροι συμφώνησαν να ξανασυναντηθούν στις 24 Αυγούστου. 
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ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ DIMA 2.0 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι εταίροι της DIMA 2.0 διεξήγαγαν πολυεπίπεδη έρευνα 

για τον εντοπισμό των αναγκών στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλες τις χώρες εταίρους. 

Με βάση τα ευρήματα, αναπτύξαμε ένα Εγχειρίδιο ανάπτυξης στρατηγικών για παρόχους 

εκπαίδευσης ενηλίκων, για την οποία έχουμε πλέον λάβει τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων στον 

τομέα της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και των ενδιαφερόμενων φορέων. Σε 

όλες τις αξιολογούμενες πτυχές του εγχειριδίου, οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν υψηλό ή εξαιρετικά 

υψηλό επίπεδο ικανοποίησης αντίστοιχα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τέσσερις επιλεγμένες 

πτυχές σχετικά με το περιεχόμενο, την πληρότητα, την τεκμηρίωση και τα συμπεράσματα της 

εργαλειοθήκης. Η κοινοπραξία ολοκληρώνει επί του παρόντος τις εργασίες σχετικά με την 

εργαλειοθήκη και θα τη δημοσιεύσει σύντομα. 
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