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RegALE: Regional capacity for Adult Learning and Education 

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα RegALE έχει ως στόχο του να ενισχύσει τα δίκτυα των 

οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων και να δημιουργήσει συνεργασίες με περιφερειακές 

και τοπικές αρχές, αυξάνοντας τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών 

τους δράσεων.  

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι η ενίσχυση της  

ικανότητας των συμμετεχόντων φορέων να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, να δημιουργούν 

συνεργατικές δομές και να προωθούν τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων οριζόντια σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Στάδια του προγράμματος: 

• Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με τις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

• Συλλογή και ανάλυση καλών πρακτικών που προάγουν τη 

φιλοσοφία μάθησης σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. 

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ανάπτυξη των 

ικανοτήτων δικτύωσης μέσω webinar. 

• Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη δικτύων εκπαίδευσης 

ενηλίκων (πόλεις/περιφέρειες που μαθαίνουν). 

• Συστάσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε ποιους απευθύνεται: 

• Περιφερειακές και τοπικές αρχές που εμπλέκονται σε πολιτικές διά βίου μάθησης και 

συγκεκριμένα εκπαίδευσης ενηλίκων. 

• Ενώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων (και του προσωπικού τους). 

• Δημόσιοι φορείς που εργάζονται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο σε πολιτικές και 

πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων. 

• Εκπαιδευτές ενηλίκων. 

• Όσους εμπλέκονται στις συστάσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Συμμετέχοντες φορείς: 

• European Association for the Education of Adults (EAEA), Βέλγιο 

• European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning 

(EARLALL), Βέλγιο 

• Varaždin County, Κροατία 

• Vestland County Council, Νορβηγία 

• Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (HAEA), Ελλάδα 

• AONTAS, Ιρλανδία 

• Estonian Non-Formal Adult Education Association (ΕΝΑΕΑ), Εσθονία 

• Learning and Work Institute, Ηνωμένο Βασίλειο 

• Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. (VHS BW), Γερμανία 

• Vuxenutbildningen Borås, Σουηδία 
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• University of Siena, Ιταλία 

Συνεργαζόμενοι φορείς: Region Västra Götaland (Σουηδία), Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport Baden-Württemberg (Γερμανία), Norwegian Association for Adult Learning 

(Νορβηγία), Tuscany region (Ιταλία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Δήμος Θέρμης (Ελλάδα), 

Forum for Adult Learning in Northern Ireland (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Διάρκεια: 

15.1.2021 – 14.1.2024 (36 μήνες) 

Συντονιστές προγράμματος: 

EAEA και EARLALL 

Χρηματοδότηση: 

ERASMUS+, Key Action 3 

 

Ιστοσελίδα: 

www.regalenetwork.eu  
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