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Η [name] μας μίλησε για το τι ξεχωρίζει το φορέα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων ως προς την 
κάλυψη των αναγκών ευάλωτων ομάδων/νέων ενηλίκων και την καταπολέμηση του 
κοινωνικοοικονομικού τους αποκλεισμού: 
 Όπως ανέφερε σε γενικό επίπεδο, τα προγράμματα κατάρτισης τα οποία υλοποιεί ο φορέας 

απευθύνονται, ανεξαιρέτως, σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό, ο οποίος ενδιαφέρεται να επιμορφωθεί 

πάνω σε κάποιο θεματικό αντικείμενο. Παρ΄όλα αυτά,είναι αναμφισβήτητο, ότι ως φορέας Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, ενδιαφερεται, μέσω των προγραμμάτων, για τη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών, ώστε τα 

άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες να ενταχθούν και πάλι στο σύστημα 

εκπαίδευσης,αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούν πως με την 

επανένταξη τους στο σύστημα εκπαίδευσης, αφενός μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες, αφετέρου 

επιτυγχάνεται τόσο η προσωπική τους ανάπτυξη όσο και η ενσωμάτωση τους στην κοινωνία, 

καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτό τον κοινωνικοοικονομικό αποκλεισμό. Προς αυτόν τον στόχο, 

προσπαθούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες των ευάλωτων ομάδων, ώστε να αποκτήσουν ακόμα ένα 

επίπεδο προσόντων, για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας της κρίσης στην οποία 

ζούμε.  

Η [name] μας περιέγραψε τι ισχύει και εφαρμόζεται στο φορέα  σχετικά στην έννοια του «ενεργού 

συμμετοχικού πολίτη»: 

Όπως ανέφερε την έννοια του ενεργού πολίτη την ακούμε πολύ συχνα στις μέρες μας. Σε όλα τα μέσα 

ακούμε τη συγκεκριμένη έννοια και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ο ενεργός πολίτης. 

Όπως το αντιλαμβάνεται η ίδια και έτσι νομίζει ότι είναι ένας γενικότερος ορισμός αυτής της έννοιας, ο 

ενεργός πολίτης είναι αυτός που ασχολείται με την προσωπική του ανάπτυξη και διαθέτει κριτική 

σκέψη. 


