
 

Erasmus +/ KA204 - Strategic Partnerships for adult education (2018-1-AT01-KA204-039224) 

Τν πξόγξακκα FADE-in "Flipped Education for Adults" εμεηάδεη ηνλ νξίδνληα ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ εμειίμεσλ θαη ιακβάλεη ππόςε ηελ θαηλνηνκία ησλ ηειεπηαίσλ δέθα εηώλ. Απηό 
πξνθαιεί ηε κεηαηόπηζε ησλ κεζόδσλ θαηάξηηζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάξηηζεο. Απιά 
επηηόπηα καζήκαηα δηδαζθαιίαο ή ηερλνινγηθά εληζρπκέλα καζήκαηα κεηθηήο κάζεζεο 
(Blended Learning) πξέπεη λα κεηαηνπηζηνύλ ζηελ πιένλ ζύγρξνλε ηερλνινγία. 

Βαζηθά, ην πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, κηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε κε 
απνθαζηζηηθνύο εθπαηδεπόκελνπο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ πνιπκέζα θαη ππνζηεξίδνπλ κηα 
αιιαγή ησλ ξόισλ ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. Ο εθπαηδεπηήο ζα ελεξγήζεη 
πεξηζζόηεξν σο δηακεζνιαβεηήο θαη νη εθπαηδεπόκελνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία 
γηα λα δεκηνπξγήζνπλ απην-θαηεπζπλόκελε κάζεζε. Η θνηλνπξαμία αλαθέξεηαη ζηελ 
ελαιιαγή ηεο κάζεζεο, αθνινπζώληαο ηηο ηδέεο ηνπ Jon Bergmann, πνπ δεκνζηεύηεθε ζην 
βηβιίν ηνπ Flipped Learning 2.0 (γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε). 

Σηόρνο ηνπ έξγνπ FADE-in είλαη λα αλαπηπρζεί κηα θαηάξηηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 
ρξεζηκνπνηώληαο κηα αλαζηξακέλε πξνζέγγηζε. Απηό ζεκαίλεη ελεξγεηηθή θαη 
απηνθαζνδεγνύκελε κάζεζε, λα "αλαζηξαθνύλ" νη ξόινη  (Δθπαηδεπηήο => Γηακεζνιαβεηήο, 
Δθπαηδεπόκελνο => Απνθαζηζκέλνο  ελήιηθαο κε απηνπεπνίζεζε γηα ηελ εθκάζεζή ηνπ 
(heutagogical approach). Ο Bergman (ν άλζξσπνο πνπ αλέπηπμε  ηελ  αλεζηξακκέλε κάζεζε) 
ζα είλαη ζπλεξγάηεο ζην έξγν θαη ζα εληζρύζεη κε ηελ απζεληία θαη ηελ  εκπεηξία ηνπ  ζηελ 
«αλαζηξνθή ηεο κάζεζεο». 

Η θνηλνπξαμία απνηειείηαη από ηέζζεξηο νξγαληζκνύο Δθπαίδεπζεο  Δλειίθσλ  κε έλα 
ζπκπιεξσκαηηθό πεδίν δξάζεο θαιά δηαλεκεκέλν ζηελ Δπξώπε (Διιάδα, Ιζπαλία, Ννξβεγία, 
Απζηξία). Απηό ζα εμαζθαιίζεη έλα επξύ πεδίν εκπεηξίαο θαη αληίθηππνπ ζην έξγν, θαζώο θαη 
έλα επέιηθην απνηέιεζκα πνπ ζα απεπζύλεηαη ζε όιεο ηηο νκάδεο ελειίθσλ εθπαηδεπόκελσλ. Η 
θνηλνπξαμία πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηελ ΔΓΡΑΣΔ,  ηελ  “Europäische Bildungsinitiative” 
EBI – (ζηα Αγγιηθά  European Initiative for Education EIE) (Απζηξία), έλα  ίδξπκα 
εθπαίδεπζεο Δλειήθσλ  κε δηθό ηεο ηκήκα έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο πνπ εζηηάδεη ζε 
ειηθησκέλνπο ελήιηθεο. Η Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Ννξβεγία), έλαο 
νξγαληζκόο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ  κε επίθεληξν ηνπο λένπο ελήιηθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ αλζξώπσλ κε κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν θαη ησλ πξνζθύγσλ, ζα επηθεληξσζεί ζηελ 
εθκάζεζε θαη ηελ έληαμε ησλ γισζζώλ. Η Asociación Juvance (Ιζπαλία) αζρνιείηαη κε ηε 
ζπλεξγαζία κε λεαξνύο ελήιηθεο, θπξίσο απηώλ κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο, θαη επηθεληξώλεηαη ζηε 
δηαπνιηηηζκηθή θαη θξηηηθή κάζεζε γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ελεξγνύλ σο 
ελεξγνί, δεκηνπξγηθνί, επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη ππνζηεξηθηηθνί πνιίηεο. 

https://www.advanced-training.net/ebi-eie/
https://www.intermezzo-ungdom.com/
http://www.juvance.org/

