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Ερέτρια, 04.03.2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
υποβολής αιτήσεων ενδιαφερόµενων για την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του
Δήµου Ερέτριας

Το Πρόγραµµα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήµων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου
Αιγαίου υλοποιείται µε χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους και εστιάζει στην
Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ατόµων κάθε ηλικίας. Φορέας σχεδιασµού,
χρηµατοδότησης και παρακολούθησης είναι η Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.
Στόχος του προγράµµατος είναι µεταξύ άλλων η δηµιουργία θετικής στάσης προς τη
µάθηση, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη
της ικανότητας προσαρµογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόµενου
κοινωνικο-οικονοµικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, η δηµιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση µε την
εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν
ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα εκπαιδευτικά τµήµατα απαιτείται η
συµπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόµιση φωτοαντίγραφου της αστυνοµικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα προσφερόµενα προγράµµατα είναι 25ωρα ή 50ωρα. Η
ένταξη στα τµήµατα µάθησης γίνεται ανάλογα µε την επιλογή του αντικειµένου

µάθησης από τους ενδιαφερόµενους, τη διαθεσιµότητα των εκπαιδευτών και τηρείται
σειρά προτεραιότητας µε βάση µε την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
Υπογραµµίζεται ότι τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα απευθύνονται σε όλους τους
ενήλικες (άνω των 18 ετών) άνεργους και εργαζόµενους, νέους, φοιτητές κ.λπ.
ανεξαρτήτως φύλου, µορφωτικού επιπέδου, χώρας καταγωγής, θρησκείας ή τόπου
διαµονής, µε µόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συµµετοχή.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήµου Ερέτριας προσκαλούνται
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους µέχρι τις 31 Μαρτίου 2016.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε εκπαιδευτικές
δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ που δύναται να
υλοποιηθούν παρατίθενται αναλυτικά στο συνηµµένο αρχείο. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράµµατα µε σειρά
προτεραιότητας.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που ενδέχεται να υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα|:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
Επικοινωνία και δυναµική της οµάδας
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
Αντιµετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθηµερινή ζωή
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
Δηµιουργώ τη δική µου επιχείρηση
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
Κατανοώ το φορολογικό σύστηµα και φτιάχνω τη φορολογική µου δήλωση
Επεξεργασία Κειµένου – Διαδίκτυο (Ι)
Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
Ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθηµερινή ζωή
Αγγλικά (βασικά αγγλικά, αγγλικά για τον τουρισµό και αγγλικά για τον χώρο
εργασίας)
Ιταλικά A1 και Α2
Ισπανικά A1 και Α2
Οικιακή µελισσοκοµία
Αρωµατικά- φαρµακευτικά φυτά
Εργαστήρι δηµιουργίας κοσµήµατος

Υπογραµµίζεται, ότι η συµµετοχή των εκπαιδευόµενων στα προγράµµατα διά βίου
µάθησης είναι δωρεάν.
Στο

τέλος
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χορηγείται

βεβαίωση

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα υλοποιηθούν ανάλογα µε τον αριθµό των αιτήσεων
και τον τόπο διαµονής των ενδιαφερόµενων, σε εκπαιδευτικούς χώρους, στα κατά
τόπους δηµοτικά διαµερίσµατα.
Τονίζεται, ότι ενδέχεται να µην µπορούν να υλοποιηθούν όλα τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα λόγω έλλειψης εκπαιδευτών των σχετικών ειδικοτήτων.
Επίσης, οι εκπαιδευόµενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ίδιο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα δύο φορές.
Η αίτηση και το αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας του ενδιαφερόµενου µπορεί να
κατατεθεί µε τους ακόλουθους τρόπους:
• αποστέλλεται

σε

ηλεκτρονική

µορφή

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

kdvm907@gmail.com είτε
• παραδίδεται ιδιοχείρως στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ» Δήµου Ερέτριας, Τιµοκράτους Φανοκλέους 1, (Κτίριο Παιδικού
Σταθµού Ερέτριας), τηλ. 22290-60605 και 22290-60630, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
Η αίτηση και το αρχείο που περιλαµβάνει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι
διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα, URL: www.dafniforosapollon.gr
και σε έντυπη µορφή στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ»,
όπου εδρεύει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήµου Ερέτριας. Επίσης, στο
δικτυακό τόπο του Δήµου Ερέτριας, URL: www.eretria.gr
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήµου Ερέτριας κ. Ευάγγελο Ι. Χαϊνά στα
σταθερά τηλέφωνα: 22290-60605 και 22290-60630 καθώς και στο κινητό τηλέφωνο:
6978002216, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

