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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
Ενεργό μέσω του προγράμματος εκπαίδευσης:

        Δικτυακός τόπος:
www.active.europeanproject.eu 

            Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα:
 

Active-through-
education-Erasmus-

Project 

Η Ομάδα μας
 

5 Συμμετέχοντες από 5 διαφορετικές χώρες 
(Πολωνία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ρουμανία 

και Ελλάδα) ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για να εγγυηθούν την επιτυχία 
της υλοποίησης του προγράμματος. 

 
 

Eπικοινωνία
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
 παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 

αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Δραστήριοι μέσω της
εκπαίδευσης
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ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣπου θα

δοκιμαστούν στη διάρκεια
υλοποίησης του

προγράμματος και θα
διαμοιραστούν : 

 
 
 
 

-Πώς θα χρησιμοποιηθεί η δυναμική των μη
κυβερνητικών οργανώσεων και βιβλιοθηκών
στην εκπαίδευση των 60+ ατόμων(Ρουμανία)

-Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πολιτιστικές
δομές/δραστη-ριότητες και η εκπαίδευση στις
δεξιότητες προς όφελος των ηλικιωμένων –
θέατρο των καταπιεσμένων, συνεντεύξεις με
αφήγηση βιογραφική, ψωμοθεραπεία κτλ

(Βουλγαρία) 
-Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κοινωνικά δίκτυα
και το διαδίκτυο με ασφαλή τρόπο(Ισπανία) 
-Εκπαίδευση πάνω στη μνήμη και ασκήσεις
νοημοσύνης για ηλικιωμένους(Πολωνία) 

-H τηλεδιάσκεψη ως ένα εργαλείο επικοινωνίας
ειδικά στην εποχή της πανδημίας(Ελλάδα) 

 

Τα
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΑ είναι :
 

-Εργαστήρια/σειρές μαθημάτων με πρακτικές για
ηλικιωμένους ακροατές με αποτέλεσμα την

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 
-Ιστοσελίδα για το πρόγραμμα με

domaineuropeanproject.eu 
-Δημιουργία ομάδας στο Facebook για αυτούς

που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο
-Εγχειρίδιο “Συλλογή καλών πρακτικών - Ενεργοί

μέσα από την εκπαίδευση” με οδηγίες για
εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές ενηλίκων 

Δραστηριότητες Μάθησης
 

Μικρής διάρκειας εκπαίδευση προσωπικού:  
κινητικότητα για εκπαίδευση επιμορφωτών 

από κάθε συμμετέχουσα χώρα στη διάρκεια της 
οποίας το αντικείμενο 

θα είναι η εκπαί-δευση των 60+  ατόμων, 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι. 

 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για ηλικιωμένους σε κάθε χώρα – 
οργανώνοντας τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικές 

δράσεις(εργαστήρια, σειρά μαθημάτων, σεμινάριο) 
για 60+ άτομα με προσδοκώμενο αποτέλεσμα 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 

Σκοπός του Προγράμματος
 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος ‘’Active through
education’’  είναι να βελτιωθούν οι μέθοδοι της

εκπαίδευσης ενηλίκων 60+,που έχουν βασιστεί πάνω σε
αποδεκτές εκπαιδευτικές μεθόδους στην Ευρώπη και στη

δια βίου μάθηση
 

Oμάδες Στόχου:
 

·Ηλικιωμένοι επιμορφούμενοι και εθελοντές
·Εκπαιδευτές ενηλίκων και 

προσωπικό των οργανισμών 
·Oργανισμοί

·Τοπική κοινωνία
 

ποτέ μην σταματάς να μαθαίνεις 
γιατί η ζωή δεν σταματά ποτέ


