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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ  

Απηό ην ζπλαξπαζηηθό έξγν πξνσζεί 

θαη αλαπηύζζεη ηελ ηδέα κηαο 

«Γπλακηθήο επαλεθθίλεζεο θαξηέξαο» 

ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ  

παξαγσγηθή εξγαζηαθή ειηθία - 

35 - 50 εηώλ – νη νπνίνη δύλαηαη λα 

απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε επθαηξίεο 

επηκόξθσζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο κε 

ζηόρν ηελ πξνζζήθε λέσλ δεμηνηή-

ησλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ νηθνλνκία 

έληαζεο ηεο γλώζεο ζε κηα πξνζπά-

ζεηα  επαλαδξνκνιόγεζεο ηεο θαξηέ-

ξαο ηνπο ζηα πιαίζηα  αλαδήηεζεο 

βηώζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πςειόηε-

ξσλ πξνζόλησλ. 

«Επηινγέο  γηα  κηα  δπλακηθή  επαλεθθίλεζε  θαξηέξαο» 

 
Σν έξγν "ARίS" αλαγλσξίδεη όηη ε καθξνρξόληα αλεξγία βξίζθεηαη ζε πνιύ πςειά επίπεδα 

ζε όιν ην εύξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε εύξεζε απαζρόιεζεο γίλεηαη εμαηξεηηθά 
δύζθνιε θαζώο ηα «παιηά επαγγέικαηα» απαηηνύλ πιένλ «ζύγρξνλεο» δεμηόηεηεο. Σν έξγν 
πξνζδηνξίδεη Πέληε Βαζηθέο Γεμηόηεηεο νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επαλέληαμε ησλ 
καθξνρξόληα αλέξγσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, όπσο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ «Μαζαίλσ πώο λα 
καζαίλσ», Φεθηαθέο δεμηόηεηεο, Γεμηόηεηεο Κνηλσληθήο επζύλεο θαη Δπζύλεο σο Πνιηηώλ, 
Ηθαλόηεηα Αλάιεςεο Πξσηνβνπιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, Πνιηηηζκηθή πλείδεζε θαη 
Έθθξαζε. 

Μηα ζεηξά θαηλνηόκσλ πηπρώλ ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξό-
γξακκα. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία εζηίαζεο ηνπ πξνγξάκκα-
ηνο απνηειεί ε ππξεληθή ηδέα ηεο «πλερνύο Μάζεζεο» - ε εθ λένπ 
εκπινθή κε ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο, ώζηε λα ελζαξξύλνπκε όινπο 

ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, λα ηνικήζνπλ ην επόκελν βήκα ζηελ πξνζσ-
πηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο  αλέιημε. Η νκάδα έξγνπ ζα εμεηάζεη 

επίζεο ηελ αληαπόθξηζε ηωλ ζπγθεθξηκέλωλ δεμηνηήηωλ ζηηο 

αλαδπόκελεο αλάγθεο ηεο δήηεζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ζε 

ζπλάθεηα κε ηηο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο απαηηήζεηο ελόο εξγαζη-

αθνύ πεξηβάιινληνο. Σν πξόγξακκα ζα εμεηάζεη ππάξρνπζεο πε-

γέο δηάζεζεο εθπαηδεπηηθώλ πεξηερνκέλωλ θαη πξνγξακκάηωλ, 

ώζηε λα είλαη ζπλαθή κε ηελ πνιηηηζκηθή θπζηνγλωκία θαη εκπεη-

ξία ηωλ εθπαηδεπνκέλωλ ζηε βάζε θνηλά ζπκθωλεκέλωλ καζεζη-

αθώλ ζηόρωλ θαη απνηειεζκάηωλ.  
Οη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δηεξεπλήζνπλ ηελ ύπαξμε ζύληνκσλ 
ζε δηάξθεηα ρεδίσλ Μάζεζεο, κε ζθνπό ηελ «άκεζε επίηεπμε ζηό-
ρσλ» ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σα ρέδηα Μάζεζεο ζα είλαη πξνζβάζηκα 
κέζα από κηα πνηθηιία λέσλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέ-
λσλ ησλ ipod, tablet  θαζώο θαη από ην πιήξεο θάζκα εθαξκνγώλ 
Web2. Σέινο, ε από θνηλνύ ζπγγξαθή ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο, ελόο Κεηκέλνπ κε πξνηάζεηο πξνο Πνιηηηθνύο, σο  έθθξαζε κηαο 
θνηλά απνδεθηήο ζηάζεο σο πξνο ηελ  πνιηηηθή, εζηθή θαη αμηαθή 
ππνρξέσζε ηεο θνηλσλίαο  λα ππνζηεξίμεη ηελ επαλέληαμε ησλ κα-
θξνρξόληα αλέξγσλ ζα αλαπηπρζεί θαη ζα παξνπζηαζηεί ζηνπο ελδηα-
θεξόκελνπο θνξείο. 
Οη δύν  Βαζηθέο Οκάδεο ηόρνη,  ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη ην πξό-
γξακκα  ARiS, ζα αθνξνύλ ζηνπο καθξνρξόληα άλεξγνπο ειηθίαο 35 - 
50 ρξνλώλ θαη ηνπο Δπαγγεικαηίεο Τπνζηήξημεο, όπσο ην πξνζσπηθό 

ησλ Παξόρσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηη-
ζεο. ε δεύηεξν επίπεδν, ζηηο νκάδεο - ζηόρνπο, ζα ζπκπεξηιακβάλν-
ληαη ηειέρε Οξγαληζκώλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη Γηακνξθσηέο 
Πνιηηηθήο, Οξγαληζκνί Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ θαζώο θαη Τπεξε-
ζίεο Πξνώζεζεο ζηελ Απαζρόιεζε ησλ Μαθξνρξόληα Αλέξγσλ. 
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Οι θοπείρ εκπαίδεςζηρ ενηλίκυν και οι 

θοπείρ σάπαξηρ πολιηικήρ ζηιρ σώπερ -

εηαίποςρ βπίζκονηαι ανηιμέηυποι με ηη 

μεγαλύηεπη ππόκληζη ηηρ ανηιμεηώπιζηρ 

ηυν ςτηλών επιπέδυν ηηρ μακποσπόνιαρ 

ανεπγίαρ, η οποία ηο Δεκέμβπιο 2013 

ανήλθε ζε: 

Ιπλανδία 7.9%; 

Ελλάδα 18.4%; 

Ιζπανία 13.1%; 

Μάληα 3.2%; 

Κύππορ 6.5%; 

Ροςμανία 3.6%. 

Περιεχόμενο 

Οη  Φνξείο  Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη νη Γηακνξθσηέο Πνιηηηθήο, ζηηο  ρώξεο 
ησλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κηα θεληξηθήο ζεκα-
ζίαο πξόθιεζε: ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πςειώλ επηπέδσλ καθξνρξόληαο αλεξγίαο, 
ε νπνία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 άγγημε ζηελ Ηξιαλδία ην 7,9%, ζηελ Διιάδα ην 
18,4%, ζηελ Ηζπαλία ην 13,1%, ζηελ Μάιηα 3,2%,ζηελ Κύπξν 6.5% θαη ζηελ 
Ρνπκαλία ην 3.6%. Ζ πξόθιεζε απηή ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη από ηηο 

δύν πιεπξέο, θαη  ηεο Πξνζθνξάο θαη ηεο Εήηεζεο. Από ηελ πιεπξά ηεο Πξν-
ζθνξάο, δηαζθαιίδνληαο ηελ Πνηνηηθή θαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο Αξρέο ηεο Δθ-
παίδεπζεο Δλειίθσλ παξνρή επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, κε ζπλεξγαζίεο 
πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πξόζθνξσλ ζπλζεθώλ, δειαδή κε ηελ 
επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο παξνρήο θαηάιιεισλ πεγώλ, δήηεκα κεγίζηεο 
ζπνπδαηόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπκε ηε ζπκκεηνρή. Από ηελ πιεπξά ηεο 
Εήηεζεο, νη ίδηνη νη καθξνρξόληα άλεξγνη ζα πξέπεη λα ζέζνπλ από κόλνη ηνπο 
ζηόρνπο: ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα θηλεηνπνηεζνύλ  πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηύμνπλ μαλά ηελ επηζπκία  ηνπο γηα κάζεζε από ηελ αξρή. Απηή ε πνιύ – 
επίπεδε πξνζέγγηζε ζα απνηειέζεη θαη ηελ  κεηαζρεκαηηζηηθή δύλακε  ηνπ πξν-
γξάκκαηνο  ARIS. Σελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΚΔΚ ΓΑΦΝΖ απνηεινύλ νη: Βαζηιηθή 
Σζεθνύξα, Υξήζηνο Γηαλλαθόπνπινο, Αγγειηθή Γηαλλαθνπνύινπ,  Δηξήλε Πα-
παδνπύινπ θαη ππξηδνύια Γηάθε, ζπλεξγαδόκελνη ζηελά κε νκάδεο από ηελ 
Ηξιαλδία, ηελ Ηζπαλία, ηε Μάιηα, ηελ Κύπξν θαη ηε Ρνπκαλία.  
 
Ζ νκάδα έξγνπ ΚΔΚΔ ΓΑΦΝΖ είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζεη ηε 

ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 
Erasmus Plus κέζσ Leargas. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επί ηος ππογπάμμαηορ ARíS παπακαλούμε επικοι-

νυνήζηε ζηο e-mail:      

info@kekdafni.gr 


