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Η πανδημία COVID-19 και η προοπτική των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος SUPPORT: 
Διέξοδοι και Δυνατότητες  
Εμπειρία στα εργαστήρια πιλοτικής εφαρμογής SUPPORT
Παρέχουμε τις γνώσεις των πιλοτικών εργαστηρίων SUPPORT με αλφαβητική 
σειρά.  

Ευρωπαϊκή διάσταση
Το εργαστήριο για την Ευρωπαϊκή Διάσταση διεξήχθη διαδικτυακά στις 24 
Ιανουαρίου 2022, και είχε μια πολυποίκιλη ομάδα εργασίας 5 συμμετεχόντων από 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής και 
της πρακτικής της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ομάδα σχετικά με το πλαίσιο της 
απομόνωσης, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητα 
εργαλείων όπως αυτά που παρέχονται στην πλατφόρμα SUPPORT συζήτησε νέες 
δυνατότητες και ευκαιρίες για το αλλιώτικο μέλλον που έχει μπροστά του ο τομέας
της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Αφού συζήτησαν τη συνολική εμφάνιση και αίσθηση της πλατφόρμας, οι 
συμμετέχοντες βρήκαν το περιεχόμενο των μαθησιακών σεναρίων σχετικό με τις 
προκλήσεις τόσο των οργανισμών όσο και των εκπαιδευτών. Τα οπτικά ερεθίσματα 
και η πληρέστερη οπτική αναπαράσταση θα είναι απαραίτητα για το μέλλον των 
διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών, καθώς λόγω της πανδημίας, το μάτι του
εκπαιδευτή εκπαιδεύεται και κουράζεται περισσότερο από τα μακροσκελή κείμενα 
και την επανάληψη. Η ομάδα υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για σαφέστερη και 
ταχύτερη αναπαράσταση, όπως αυτή που συντάχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου 
SUPPORT και παρείχε στην κοινοπραξία εξαιρετικά χρήσιμες γνώσεις.  

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης λεπτομερώς την οπτικοποίηση των Σχεδίων 
Μάθησης από Ομότιμους, την οποία βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσα και προσβλέπουν 
στην επέκταση της εννοιολογικής τους δομής με τους μαθητές τους.  

Η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτές και οι οργανισμοί 
εκπαίδευσης ενηλίκων αναζητούν ευκαιρίες και διεξόδους όπως η πλατφόρμα 
SUPPORT που είναι ικανοποιητικές από άποψη εμφάνισης και αισθητικής αλλά και 
αντιπροσωπευτικές και σε επαφή με την πραγματικότητα των ομάδων-στόχων 
τους. 

Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εργαστηρίων στην Ελλάδα σχετικά με τα 
αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα Εκπαιδευτών SUPPORT το 
ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ προσκάλεσε, στις 14 Ιανουαρίου 2022, 11 άτομα από τα τοπικά κέντρα 
κοινότητας, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση, τους 
συμβούλους και τις τοπικές πρωτοβουλίες για να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις 
προκλήσεις που έγιναν πιο εμφανείς στην πρακτική των εκπαιδευτών ενηλίκων και 



πώς μια πλατφόρμα όπως η πλατφόρμα SUPPORT θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στην εποχή της πανδημίας αλλά και σε μια 
εποχή μετά την πανδημία.  

Οι εκπαιδευτές τόνισαν ότι ως εκπαιδευτές, ειδικά για όσους είναι πιο νέοι στον 
τομέα, είναι ζωτικής σημασίας να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες και 
προτάσεις που προέρχονται απευθείας από την εμπειρία και όχι από ένα 
αποστειρωμένο εγχειρίδιο, πράγμα που θεωρήθηκε ως μεγάλο πλεονέκτημα των 
σεναρίων μάθησης, τα οποία εξέταζαν διαδικτυακά εργαλεία που θα μπορούσαν να 
ενσωματωθούν σε μια αίθουσα διδασκαλίας της εποχής της απομόνωσης.  

Ένα μέλος ενός τοπικού κοινοτικού κέντρου ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας έγινε ακόμη πιο εμφανές ότι υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που 
εργάζονται με εργαλεία και μεθοδολογίες όπως αυτές που περιλαμβάνονται στην 
πλατφόρμα SUPPORT και ο τρόπος που παρέχονται μέσω των μαθησιακών σεναρίων
είναι εμπνευσμένος για μια νέα εποχή εκπαιδευτών ενηλίκων. Από εκεί και πέρα μια 
ομάδα του κέντρου κοινότητας έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί αποθετήρια και 
σενάρια που θα ενσωματωθούν στην Πλατφόρμα SUPPORT έτσι ώστε ό,τι κι αν 
έρθει και κρατήσει τους ανθρώπους απομονωμένους να μπορούμε πάντα να 
επιστρέφουμε στις δραστηριότητες που δημιούργησαν οι άνθρωποι και να 
βρίσκουμε νέους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης

Ως συμπέρασμα της φάσης των εργαστηρίων σχετικά με την επίδραση του COVID-
19 και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πλατφόρμα SUPPORT σε μια 
μεταγενέστερη εποχή πανδημίας και σε μια μεταπανδημική εποχή ήταν ότι η 
επίλυση προβλημάτων αποτελεί τον πυρήνα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της 
εναλλακτικής εκπαίδευσης, διότι βρίσκεται στον πυρήνα της καταπολέμησης των 
εμποδίων και της προώθησης της πρόσβασης σε έναν κόσμο όπου το ψηφιακό 
χάσμα είναι ένα πρόβλημα που τίθεται και μια λύση που πρέπει να δοθεί για ισότιμη
πρόσβαση. 

Ιταλία
Στην Ιταλία, τα πιλοτικά εργαστήρια απευθυνόταν σε 9 εκπαιδευτές ενηλίκων και 
εθελοντές εργαζόμενους στη νεολαία διαδικτυακά και με φυσική παρουσία, στις 13 
Ιανουαρίου 2022, για να συζητηθεί η σημασία των διαδικτυακών πλατφορμών και 
χώρων στην εποχή της πανδημίας και να μεταφερθεί σε άλλες περιπτώσεις όπου η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι απαραίτητη.  

Οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η Πλατφόρμα SUPPORT είναι εξαιρετικά σύμφωνη 
με αυτό που χρειάζονταν οι εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 
χάρηκαν πραγματικά που τη διέδωσαν στους συναδέλφους τους ακόμη και στα 
πρώτα της στάδια, ενώ η πανδημία ήταν ακόμη σε εξέλιξη.  

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι στόχοι του έργου SUPPORT είναι εξαιρετικά 
σύμφωνοι με αυτό που πρέπει να επιτευχθεί ολιστικά και συνεργατικά μεταξύ 
διαφορετικών οργανισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να 
υπάρχει πρόσβαση σε έναν πλούτο εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και ως εκ τούτου την επίλυση προβλημάτων.  



Ως συμπέρασμα η ομάδα ανέδειξε το γεγονός ότι οι νοοτροπίες επίλυσης 
προβλημάτων πρέπει να καλλιεργούνται μέσα από συνεχή συνεργασία και συμφωνία
με όλα τα επίπεδα πρακτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς η κύρια πρόκληση 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν η έλλειψη πρόσβασης σε ολοκληρωμένες 
πλατφόρμες που θα μπορούσαν να παρέχουν στους εκπαιδευτές ενηλίκων εργαλεία 
με τα οποία θα μπορούσαν να εργαστούν ψηφιακά, καθώς η μάθηση πρόσωπο με 
πρόσωπο έχει μια διαφορετική δυναμική που δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αλλά ως 
κοινότητα πρέπει να βρούμε την ομορφιά και την αποτελεσματικότητα σε άλλους 
τρόπους συνεργασίας σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο μέλλον που μας 
περιμένει.  

Λιθουανία
Τα πιλοτικά εργαστήρια της Λιθουανίας πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στις 8, 
14 και 22 Μαρτίου 2022 για να συζητηθούν τα διάφορα στοιχεία της πλατφόρμας 
SUPPORT και πώς αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων σε 
αστικές και αγροτικές περιοχές της Λιθουανίας που κλήθηκαν να λειτουργήσουν 
υπό τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.  

Οι κύριες προοπτικές και εμπειρίες των εκπαιδευτών κατευθύνθηκαν στο πώς είναι 
σημαντικό για τον τοπικό πληθυσμό να έχει πρόσβαση σε αποτελέσματα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη σημασία ενός 
ζωντανού και δραστήριου φόρουμ SUPPORT για το μέλλον, όπως αναμενόταν στα 2
χρόνια μετά το έργο SUPPORT. 

Η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ εκπαιδευτών από διαφορετικές χώρες ήταν 
επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς οι εμπειρίες διαφέρουν και μόνο 
μέσω της κατανόησης και του καλωσορίσματος της ποικιλομορφίας στον τρόπο 
επίλυσης των προβλημάτων από τους εκπαιδευτές, μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν 
τις προκλήσεις που διογκώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

Όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μέλλον της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης έχει αναδιαμορφωθεί για πάντα και ότι υπάρχει ανάγκη 
τοπικών και διεθνών πρωτοβουλιών και εργαλείων διαθέσιμων σε όλες τις 
ευρωπαϊκές γλώσσες για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη δεν θα έχει στο μέλλον της 
διαφορετικές τάξεις εκπαιδευτών που θα διαμορφώνονται από την έλλειψη 
πρόσβασης σε ποιοτικά αποτελέσματα.

Ισπανία
Τα πιλοτικά εργαστήρια στην Ισπανία, τα οποία περιλάμβαναν μια ισχυρή ενότητα 
προτάσεων σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στις νοοτροπίες επίλυσης 
προβλημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων, πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 
Φεβρουαρίου 2022 δια ζώσης.  

Όλοι οι συμμετέχοντες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτό το εργαστήριο ήταν 
εκπαιδευτικοί της Prat Educació με ενδιαφέρον για την επίλυση προβλημάτων, 
ορισμένοι από τους οποίους ήταν ήδη εξοικειωμένοι με το έργο, καθώς είχαν δώσει
συνέντευξη για τους σκοπούς του IO1. Ως εκ τούτου, ήταν πραγματικά πρόθυμοι να



συζητήσουν για το πώς η πλατφόρμα SUPPORT θα πρέπει να ενσωματωθεί στην 
πρακτική του οργανισμού αυτού καθώς και προς άλλα εκπαιδευτικά κέντρα της 
Ισπανίας.   

Οι εκπαιδευτές τόνισαν την ανάγκη για ολοκληρωμένο υλικό στη γλώσσα του 
εκπαιδευτή, καθώς η γλώσσα είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί 
προκειμένου να μιλήσουμε για μια προσβάσιμη και ισότιμη ευρωπαϊκή εκπαίδευση 
ενηλίκων. Μέσω αυτού του σχολίου και των προτάσεων των λιθουανικών 
εργαστηρίων, η κοινοπραξία SUPPORT αποφάσισε να συνεχίσει τη μετάφραση του 
συνόλου του περιεχομένου και όχι μόνο της συνοπτικής έκδοσης που σχεδιάστηκε 
και αποζημιώθηκε κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου. 
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