
ΔΑΥΝΗ 
Κέντρο Δια 
Βίου Μάθησης 

Ενημερωτικό Υύλλο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Δεκέμβριος 2015– Υεβρουάριος 2016  

Σο ενημερωτικό φυλλάδιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στοχεύει στην παροχή ενημέρωσης σε εν-

διαφερόμενους από τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και στην πρόσκληση συμμετοχής σε ωφε-

λούμενους (μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες κτλ)  

Tο ΚΕΚ ΔΑΥΝΗ είναι μη κερδοσκοπικός φορέας που 
δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της μη τυπι-
κής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδρύ-
θηκε από μια ομάδα επιστημόνων και επαγγελματιών 
του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης και της παρα-
γωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο 
(Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ) . 
Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων και των σχεδια-
σμών που υποστηρίζουν την δράση του φορέα αφο-
ρούν στο ανθρώπινο δυναμικό – ενεργό και σε επι-
σφάλεια- της τοπικής κοινωνίας του νομού Αχαΐας και 
επεκτείνεται σε συνεργασίες με παραγωγικούς φορείς 
της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας ειδικά σε ε-
παγγέλματα Περιβάλλοντος , Τγείας , Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Νέων Σεχνολογιών και σε οριζόντια ανά-
πτυξη η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού κι στελεχιακού 
δυναμικού ( in service training ). 
Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης που διαμορφώνονται 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων οικονομικών δραστηριο-
τήτων ενισχύονται και από την ευρωπαϊκή κινητικότητα 
του φορέα , όντας ενεργό μέλος δικτύων [ EAEA , 
NILE] με έμφαση την ανάδειξη της δια βίου μάθη-
σης ως δικαίωμα , πρόκληση και διασφάλιση ισότητας 
της συμμετοχής με σεβασμό στον άνθρωπο και τις α-
νάγκες του ( ως εργαζόμενος , ως πολίτης της ΕΕ , ως 
εκπαιδευόμενος / εκπαιδευτής , ως παραγωγική και 
δημιουργική μονάδα ). 

ΔΩΡΕΑΝ Εναλλακτική Πιστοποίηση  

Ξένων Γλωσσών  
 

Σο τεστ είναι συνδυασμός δύο μεθόδων: αυτοαξιολό-

γηση, όπου μπορείτε να εκτιμήσετε το επίπεδο των 

δεξιοτήτων σας, και ένα τεστ πρότυπο, όπου επιλέγετε 

τη σωστή απάντηση. 

Σο τεστ αξιολογεί δεξιότητες «γραμματικής και λεξιλο-

γίου», «ανάγνωσης» καθώς και «ακουστικές δεξιότη-

τες». Οι δεξιότητες στα «γραπτά» και «προφορικά» 

δεν αξιολογούνται μέσω διαδικτύου – μόνο η  

αυτόαξιολόγηση. 

Περισσότερα στη Ιστοσελίδα μας  

kekdafni.gr 

http://www.kekdafni.gr/%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BA/


E.D.G.E. Project  

Η «τρατηγική σύμπραξη για την ενίσχυση 

του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 

της Απασχολησιμότητας» με το ακρωνύμι-

ο EDGE, συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ /Βασική Δράση 

2 (ΚΑ2): τρατηγικές υμπράξεις και έχει 

διάρκεια 2 χρόνια, από 01/05/2015 έως 

και 31/08/2017. 

Πέντε εταίροι από Ελλάδα, Ιρλανδία,  Αυ-

στρία, Ουαλία και Πορτογαλία δημιουργούν 

μία τρατηγική ύμπραξη με στόχο την ανα-

βάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 

του εν δυνάμει ευρωπαϊκού εργατικού δυ-

ναμικού μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων 

(εργαλεία αυτοαξιολόγησης, συμβουλευτική 

καριέρας, οpen badges σύστημα). Σαυτό-

χρονα το έργο έχει ως στόχο να ενισχύσει 

τις προοπτικές εξέλιξης των κοινωνικοοικο-

νομικά ευάλωτων νέων με σκοπό την 

προώθηση μέτρων κοινωνικής ένταξης και 

ισότητας. 

Επίσκεψη της ομάδας έργου EDGE στο χολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας! 
 
τα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ 
των εταίρων, η ομάδα έργου EDGE επισκέφθηκε 
το χολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας την Δευτέ-
ρα 08-02-2016. κοπός της επίσκεψης ήταν να 
δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί ένας χώρος 
δεύτερης ευκαιρίας στην εκπαίδευση. Είχαμε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά την 
διδασκαλία ενός μαθήματος και να συζητήσουμε 
με τους εκπαιδευόμενους. ημαντική ήταν η ανταλ-
λαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ εκπαιδευτών 
και εκπαιδευομένων σχετικά με τα διαφορετικά 
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που υπάρ-
χουν στις χώρες της ΕΕ. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
από την Ιρλανδία & την Ουαλία, εντυπωσιάστηκαν 
με τα κίνητρα συμμετοχής & παρακολούθησης των 
εκπαιδευόμενων του ΔΕ Πάτρας. Όλοι οι εταίροι 
τόνισαν ότι είναι πολύ σημαντικό στην εκπαίδευση 
ενηλίκων να υπάρχει άριστη συνεργασία  μεταξύ 
εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, όπως συμβαίνει 
στο ΔΕ Πάτρας.  
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Διευ-
θύντρια του σχολείου κα Ευφροσύνη Κωσταρά, 
χωρίς την συνεργασία της οποίας δεν θα μπορού-
σε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Επίσης, τον 
εκπαιδευτικό κ. Ανδρέα Ζέρβα που μας επέτρεψε 
να παρακολουθήσουμε το μάθημα του, καθώς και 
όλο τον εκπαιδευτικό σύλλογο για την υποδοχή. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους τους μαθητευόμε-
νους που μας επέτρεψαν να διακόψουμε το μάθη-
μα τους και τόσο απλόχερα μας πρόσφεραν την 
φιλοξενία τους.  
 
 
Για Περισσότερα Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του 

Προγράμματος  
edgeproject.eu 

http://edgeproject.eu/
http://edgeproject.eu/
http://makingofcitizens.cyclisis.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82-compressed.pdf


«Επιλογές  για  μια  δυναμική   

επανεκκίνηση  καριέρας» 

 

Σο έργο «ARίS» αναγνωρίζει ότι η μακροχρό-

νια ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπε-

δα σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και η εύρεση απασχόλησης γίνεται εξαιρετικά 

δύσκολη καθώς τα «παλιά επαγγέλματα» α-

παιτούν πλέον «σύγχρονες» δεξιότητες. Σο 

έργο προσδιορίζει πέντε Βασικές Δεξιότητες 

οι οποίες θα συμβάλλουν στην επανένταξη 

των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργα-

σίας:  ««Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», Ψηφιακές 

δεξιότητες, Δεξιότητες Κοινωνικής ευθύνης και 

Ευθύνης ως Πολιτών, Ικανότητα Ανάληψης 

Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας, Πολιτι-

σμική υνείδηση και Έκφραση. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν 

συμμετοχή στο σεμινάριο Aris και να έχουν 

την ευκαιρία να επιμορφωθούν στις παραπά-

νω δεξιότητες μέσω των σχεδίων μάθησης του 

προγράμματος που υποστηρίζονται από  πλατ-

φόρμα πολυμέσων. 

 
Για Περισσότερα Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα 

του Προγράμματος  
arisproject.eu 

ARiS Project 

https://docs.google.com/forms/d/1VDtylII-X6m_ws48MKGvcpF46qkVmlpnVEW-brSZtmY/edit
http://arisproject.eu/


MUPYME  

Σο πρόγραμμα MUPYME αποτελεί μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ικανότητες 

των γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά. Πιστεύουμε ότι οι ικανότητες αυτές μπορούν να μετα-

φερθούν στον τομέα των επιχειρήσεων και να προωθηθούν με αυτόν τον τρόπο οι εργασιακές ευ-

καιρίες των νοικοκυρών 

τόχος του προγράμματος είναι  να διευκολύνουμε τις νοικοκυρές στην μετάβαση τους από διαχει-

ρίστριες του νοικοκυριού σε διαχειρίστριες μιας μικρομεσαίας επιχειρήσεις.  

Γι’ αυτόν τον λόγο προσκαλούμε νοικοκυρές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα, καθώς και γυναίκες που εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να λειτουρ-

γήσουν ως μέντορες. 

 

το πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα, Π.Γ.Δ. 

Μακεδονίας και Ισπανία. 
 

Για Περισσότερα Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας 
 

kekdafni.gr/mupyme 

Εργασία και Γυναίκες τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη: Από την οικιακή 

οικονομία στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις 

http://www.kekdafni.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%25C

