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 «Η ςποζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ 

για ηην παπαγυγή ηηρ παπούζαρ έκδοζηρ δεν 

ζςνιζηά αποδοσή ηος πεπιεσομένος, ηο οποίο 

ανηικαηοπηπίζει ηιρ απότειρ μόνο ηυν 

ζςγγπαθέυν και η Επιηποπή δεν μποπεί να 

θευπηθεί ςπεύθςνη για οποιαδήποηε σπήζη 

πος μποπεί να γίνει ζηιρ πληποθοπίερ πος 

πεπιέσονηαι ζε αςηήν.» 
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Τν ARiS είλαη έλα δηεηέο έξγν (2014 – 2016) πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Erasmus+. 
Ο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνώζεζε θαη αλάπηπμε  
ηεο έλλνηαο "επαλεθθίλεζε θαξηέξαο", όπνπ 
καθξνρξόληα άλεξγνη , ζηελ αθκή ηεο παξαγσγηθήο 
ηνπο ειηθίαο- 35 κε 50 ρξνλώλ-απνθηνύλ πξόζβαζε 
ζε επθαηξίεο επαλεθπαίδεπζεο ζε λέεο δεμηόηεηεο, 
θαηάιιειεο γηα κηα νηθνλνκία 'έληαζεο γλώζεο', κε 
ζηόρν ηελ επαλ-εθηόμεπζε ησλ ζηαδηνδξνκηώλ ηνπο 
ζε έλα επίπεδν πεξηζζόηεξν βηώζηκν κε εληζρπκέλεο 
δεμηόηεηεο.     
 
Από ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία εζηίαζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ε ηδέα ηεο "Σπλερνύο 
Μάζεζεο" - ε εθ λένπ εκπινθή κε ηελ κάζεζε, γηα 
λα ελζαξξύλνπκε όινπο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, λα 
ηνικήζνπλ ην επόκελν βήκα ζηελ πξνζσπηθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηνπο  αλάπηπμε. Τν έξγν ζα 
επηρεηξήζεη ώζηε νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλαδπόκελεο αλάγθεο ηεο 
δήηεζεο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ  ζε ζπλάθεηα κε ηηο   
απαηηήζεηο  ελόο εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε 
ζπλερή κεηαιιαγή. Τν έξγν ζα  εμεηάζεη  πεγέο 
εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνιηηηζκηθά 
θαηάιιεισλ, βαζηζκέλα ζε ζπκθσλεζέληα 
καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  
 
Τν έξγν ζα εληνπίζεη,  ζύληνκα ζε δηάξθεηα, Σρέδηα 
Μάζεζεο,  κε ζηόρν ηηο  'γξήγνξεο λίθεο' ησλ 
εθπαηδεπνκέλσλ, δηαζέζηκσλ από κηα πνηθηιία 
Μέζσλ,όπσο ipod, tablet θαη ην πιήξεο  θάζκα  
εθαξκνγώλ  Web2. Έλα Κείκελν  Πνιηηηθήο, ζα 

ζπγγξαθεί, ππνζηεξίδνληαο όηη ε θνηλσλία έρεη 

πνιηηηθή θαη εζηθή ππνρξέσζε λα ππνζηεξίμεη ηελ 
επαλέληαμε ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ. 
 

 

Οη δύν  Βαζηθέο Οκάδεο Σηόρνο ,  ζηηο νπνίεο 

απεπζύλεηαη ην έξγν ARiS: 

 Μαθξνρξόληα άλεξγνη ειηθίαο 35 - 50 ρξόλσλ 

 Δπαγγεικαηίεο Υπνζηήξημεο, όπσο ην 

πξνζσπηθό ησλ Παξνρώλ   Δθπαίδεπζεο  

Δλειίθσλ 

Η δεπηεξεύνπζα νκάδα ζηόρνπ ζπκπεξηιακβάλεη:  

 Σηειέρε Οξγαληζκώλ Δθπαίδεπζεο  Δλειίθσλ θαη 

Γηακνξθσηέο Πνιηηηθήο  

 Οξγαληζκνί Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ  

 Υπεξεζίεο  Πξνώζεζεο ζηελ Απαζρόιεζε ησλ 

Μαθξνρξόληα Αλέξγσλ 

 

 

Οη πέληε βαζηθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ, 

ώζηε νη καθξνρξόληνη άλεξγνη λα επηζηξέςνπλ ζην 

εξγαηηθό δπλακηθό, ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 

ΣΟ ΕΡΓΟ ARIS 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

Ικανόηηηα μάθηζηρ 

Ψηθιακέρ δεξιόηηηερ 

Δεξιόηηηερ Κοινυνικήρ 

Εςθύνηρ και Εςθύνηρ 

πολιηών 

Ικανόηηηα Ανάλητηρ 

Ππυηοβοςλίαρ και 

Επισειπημαηικόηηηαρ 

Πολιηιζμική Επίγνυζη 

και Έκθπαζη 


