ΟΔΗΓΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

“Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό η έκδοση
αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να καταστεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε πιθανή χρήση των πληροφοριών"

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I.

Πρόλογος ........................................................................................................................... 2

II.

Επισκόπηση της εθνικής πολιτικής της Ελλάδας .............................................................. 3

III. Φορείς Υλοποίησης Πολιτικής........................................................................................... 4
1. Περιγραφή της Γενικής Γραμματείας της Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ....................... 4
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) ....................................................... 6
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ............................................................................. 6
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)................................................................................. 8
2. Προγράμματα δια βίου μάθησης .................................................................................... 14
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες
(ΗΡΩΝ-2).......................................................................................................................... 14
3. Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης .................................................................. 16
4. Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον
ελληνικό πολιτισμό «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ....................................................................................... 17
IV. Μέτρα για τις Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες ................................................................... 19
V.

Ιδιωτικοί φορείς και Μ.Κ.Ο. ............................................................................................ 20

VI. Νέα προγράμματα δια βίου μάθησης για την περίοδο 2011-2013................................ 21
VII. Προγράμματα προς έγκριση............................................................................................ 24
VIII. Συμπεράσματα ................................................................................................................ 25
IX. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ........................................................................................................ 26

I.

Πρόλογος

Ο οδηγός αυτός είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου «LLS-VG :Προώθηση
Στρατηγικών Δια Βίου Μάθησης σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες» στα πλαίσια του
προγράμματος Ευρωπαϊκή συνεργασία για την Εκπαίδευση και τη Μόρφωση. Πρόκειται για
ένα, επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόγραμμα που στόχο έχει τόσο την
διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και την
καταγραφή των υπαρχουσών στρατηγικών Διά Βίου Μάθησης σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και την ταυτόχρονη ενημέρωση της ομάδας-στόχου για την ύπαρξη
εκείνων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που θα βοηθήσουν στην
απόκτηση ή/και στον επαναπροσδιορισμό των κοινωνικών και ατομικών τους δεξιοτήτων.
Σκοπός, λοιπόν, του συγκεκριμένου οδηγού είναι η παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης
σχετικά με τις εθνικές δράσεις και ευκαιρίες για την δια βίου μάθηση, ιδιαίτερα για τις
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση δεύτερης ευκαιρίας και
στα άτυπα κέντρα εκπαίδευσης.
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει μία ανασκόπηση των ελληνικών πολιτικών και μέτρων
από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1981 έως και
σήμερα. Ακολουθεί μία περιγραφή της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, του
αρμόδιου φορέα για την υλοποίηση και διαχείριση του συστήματος της γενικής
εκπαίδευσης και τα αντίστοιχα όργανά του καθώς επίσης περιγράφονται συνοπτικά τα
προγράμματα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, αναφέρονται τα νέα
προγράμματα Δια Βίου μάθησης που θα τεθούν σε εφαρμογή την διετία 2011-2013 με
στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και την αναβάθμιση
της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί το
γεγονός ότι αν και η ενσωμάτωση και η ενεργός συμμετοχή των ευπαθών κοινωνικά
ομάδων αποτελεί στρατηγικό στόχο του Εθνικού Προγράμματος για την εκπαίδευση,
εντούτοις κανένα από τα νέα προγράμματα δεν απευθύνεται ειδικά στις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται από τις συγκεκριμένες
υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ υλοποιούν ποικίλα εθελοντικά
προγράμματα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες,
άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, κλπ) που ως στόχο έχουν τόσο την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας όσο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τέλος,
παρουσιάζεται μία προσέγγιση αναφορικά με τα μελλοντικά αποτελέσματα που
αναμένεται να προκύψουν από τις νέες πολιτικές για την Δια Βίου μάθηση και την
εφαρμογή τους.
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II.

Επισκόπηση της εθνικής πολιτικής της Ελλάδας

Με την ένταξή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1981, τα δεδομένα
άλλαξαν ριζικά στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Με χρηματοδότηση από τα
διαρθρωτικά ταμεία, και κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, η Ελλάδα
προσπάθησε να αναπτύξει ποικίλες δράσεις με έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων
σε δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης έτσι ώστε να συμβαδίσει με τις εκπαιδευτικές
πολιτικές των υπόλοιπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ήταν πολύ πιο
ενισχυμένες συγκριτικά με τις πολιτικές στην Ελλάδα. Την περίοδο όμως εκείνη, η απουσία
ενός συντονιστικού φορέα και ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου που να καθορίζει
διακριτές αρμοδιότητες εποπτείας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και
συγκεκριμένες προδιαγραφές, είχε ως αποτέλεσμα την ομολογουμένως περιορισμένη
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και επομένως το χαμηλό αντίκτυπο των σχετικών
προγραμμάτων.
Η περίοδος που ακολούθησε έως και τις αρχές του 21ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από μία
σειρά μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως για παράδειγμα η
διερεύνηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής
Επιμόρφωσης το 2001 που οδήγησαν το 2005 στην πρώτη ουσιαστική προσπάθεια
ανάπτυξης και αναβάθμισης του χώρου της Δια βίου μάθησης μέσω της αποτελεσματικής
εφαρμογής του νόμου 3369/2005 "Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες
διατάξεις. Οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις βοήθησαν να γεφυρωθούν τα χάσματα και να
δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες Δια Βίου μάθησης στους ενηλίκους, με ιδιαίτερη
έμφαση σε ανειδίκευτους εργαζόμενους ή εργαζόμενους με χαμηλή εξειδίκευση, όπως
μετανάστες, ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική ή/και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κλπ.
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα
της Διά Βίου μάθησης. Η υφιστάμενη εθνική στρατηγική για την εκπαίδευση και την
επαγγελματική κατάρτιση στοχεύει στο να εστιάζει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου,
ανταγωνιστικού και δίκαιου συστήματος εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο νέος Νόμος 3879 που ψηφίστηκε το 2010, διαμορφώνει το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου
Μάθησης με σκοπό την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της αναγνώρισης
εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων Δια Βίου μάθησης και
της διασφάλισης της ποιότητας και της διαφάνειας ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση
της Δια Βίου μάθησης με την απασχόληση αλλά και ευρύτερα με την κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη. Μεταξύ των νέων μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε ο Ν. 3879/2010
περιλαμβάνονται, η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων και η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)
που ως βασικό σκοπό έχει τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
και την αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). H νέα πολιτική της
Ελλάδας για τη Δια Βίου Μάθηση έρχεται να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες της
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ελληνικής κοινωνίας και να δώσει διεξόδους από την κρίση μέσω των αρμοδίων φορέων
για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

III.

Φορείς Υλοποίησης Πολιτικής

1. Περιγραφή της Γενικής Γραμματείας της Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)1
Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση των στόχων, την αξιολόγηση και το συντονισμό
του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Η Γενική
Γραμματεία οφείλει να έχει πλήρη έλεγχο της εξέλιξης των δράσεων που υλοποιούνται
μέσα από τη τακτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση με όλους τους φορείς που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της δια βίου μάθησης. Επιπλέον η επιτροπή συντονίζει το
συνολικό σύστημα διοίκησης της δια βίου μάθησης. Στις αρμοδιότητες της
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων :
 Η εποπτεία και η διαχείριση του συστήματος γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
 Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της αρχικής και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και των λοιπών σχολών
επαγγελματικής κατάρτισης, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών προδιαγραφών της
επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα του περιεχομένου, των εκπαιδευτικών
μεθόδων, των εκπαιδευτών και των υποδομών των προγραμμάτων συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ακολουθεί ένα οργανόγραμμα της Γενικής γραμματείας Δια βίου μάθησης που δείχνει
περιγραμματικά τις δομές και τα προγράμματα που λειτουργούν υπό την εποπτεία της.

1

http://www.gsae.edu.gr/index.php/fideke
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Πηγή: http://www.gsae.edu.gr/index.php/organisation
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Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)2
Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ )ανήκει
το Ινστιτούτο Διαρκούς ΕΚπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) το
οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Βασικός
σκοπός του είναι η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των
προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
Εκτός από το Ι.Δ.ΕΚ.Ε, φορείς υλοποίησης προγραμμάτων
της Γ.Γ.Δ.Β.Μ είναι και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής
Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) και τα Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται τα ακόλουθα προγράμματα υπό την εποπτεία της Γ.Γ.Δ.ΒΜ. :

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται στα Κ.Ε.Ε.
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών
πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση της ικανότητας
προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις μιας συνεχώς
εξελισσόμενης αγοράς εργασίας και στην επανασύνδεση των
ενήλικων ατόμων με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον,
προωθούν την αναβάθμιση της εκπαίδευσης για άτομα που
ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, υποστηρίζοντας έντονα την ομαλή
επανένταξη των φυλακισμένων στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Τα Κ.Ε.Ε στοχεύουν, επίσης,
στην αναβάθμιση ή/και απόκτηση δεξιοτήτων για την δημιουργία καλύτερων
προϋποθέσεων και την διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας,
φύλου, θρησκείας, καταγωγής κ.ά.

Ωφελούμενοι
Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενήλικες (άνεργοι και
εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο
διαμονής, κ.λπ.) ηλικίας 18 ετών και πάνω (για εκπαιδευόμενους Τσιγγάνους ή
κρατούμενους σε φυλακές ανηλίκων το κατώτερο όριο ηλικίας γίνεται 15 ετών). Ειδικά

2

http://www.ideke.edu.gr/
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εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά,
φυλακισμένοι, μουσουλμανική μειονότητα, μετανάστες - παλιννοστούντες - πρόσφυγες).

Χρηματοδότηση
Μέχρι το 2013 τα ΚΕΚ εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια
βίου μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο
Πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) το οποίο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Διδασκαλία
Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται από τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΕ, είναι
οι παρακάτω:


χώρος εργασίας



δημόσιες υπηρεσίες



δικαιώματα του πολίτη



δικαιώματα του εργαζόμενου



οικογένεια



τοπική κοινωνία



ελεύθερος χρόνος



πολιτισμός



νέες τεχνολογίες

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν 56 Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΚΕΕ και τις περιφέρειες της Ελλάδας που
βρίσκονται
μπορείτε
να
επισκεφτείτε
τον
διαδικτυακό
τόπο
http://kee.ideke.edu.gr/?p=centers.
Πληροφορίες για τα Κ.Ε.Ε Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Βόλου μπορείτε να βρείτε:

Κ.Ε.Ε Αθήνας
Διεύθυνση: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΑΓΚΛΗ 53, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2108540566, 2108541078
Fax: 2108541078
E-mail: kee.ath@ideke.edu.gr
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Κ.Ε.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 8
Τηλέφωνο: 231021993
Fax: 2310219939
E-mail: keenthe@sch.gr

Κ.Ε.Ε Βόλου
Διεύθυνση: ΧΕΙΡΩΝΟΣ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΚΤΗΡΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Τηλέφωνο: 2421024167
Fax: 2421024167
E-mail: keemagv@otenet.gr

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)3
Tα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα είδος καινοτόμων Σχολείων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το
αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη
διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η
συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά
την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου στους
εκπαιδευόμενους.
Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο
που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Στόχοι
Στόχος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η προώθηση της απασχόλησης και της
κοινωνικής προσαρμογής νέων ανθρώπων, ανειδίκευτων εργαζόμενων, που δεν έχουν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν έχουν τα απαιτούμενα από την αγορά
εργασίας προσόντα και δεξιότητες.
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 48 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), εκ των οποίων τα 3
σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Συνολικά, 3.600 άτομα ωφελήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος
από δράσεις των Σ.Δ.Ε.

3

http://epms.ideke.edu.gr/sde/default.asp
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Ωφελούμενοι
Δεκτοί γίνονται όλοι οι πολίτες 18 ετών και άνω με απολυτήριο δημοτικού που δεν έχουν
παρακολουθήσει ή δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο.

Χρηματοδότηση
Τα Ελληνικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (www.e2c-europe.org) και συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο

Διδασκαλία
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά
έτη. Τα εβδομαδιαία προγράμματα είναι 25 ωρών και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές
ώρες (16:30 – 20:40) εντελώς δωρεάν, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Διδάσκονται:


Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)



Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)



Αγγλική Γλώσσα (3 ώρες την εβδομάδα)



Πληροφορική (3 ώρες την εβδομάδα)



Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες την εβδομάδα)



Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες την εβδομάδα)



Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα)



Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)



Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (1 ώρα την εβδομάδα)



Διαθεματικά

εργαστήρια

(projects)

(3

ώρες

την

εβδομάδα)
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Παρατίθεται πίνακας με τα στοιχεία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που υπάρχουν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
NOMOΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

WEBSITE / E-MAIL
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_neapolis

1ο Νεάπολης, Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ο

2 Θες/νίκης, Εθνικής Αμύνης 26
3Ο Θεσ/νίκης, ,
Φυλακές Διαβατών Θεσ/νικης)
1ο Κορυδαλλός, Μακεδονίας 23 και
Πελοποννήσου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2310 672715

sdethes@sch.gr
mail@2sde-thess.thess.sch.gr

2310 254565

_

2310 753580

http://sde-koryd.att.sch.gr/
210 5693520
mail@sde-koryd.att.sch.gr

Ο

ΑΤΤΙΚΗΣ

2 Κορυδαλλός
(Σολωμού 2 )
Δαβάκη 20 Mυκονιάτικα , Άγιοι Ανάργυροι
Αριστοτέλους 199, Αχαρνών

mail@sde-fyl-koryd.att.sch.gr

210 4963972

mail@sde-ag-anarg.att.sch.gr
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_acharnon
http://sde-kallith.att.sch.gr/

210 8323941
210 2409737

Σωκράτους 167-169 & Μεγίστης, Καλλιθέα

210 9533008
mail@sde-kallith.att.sch.gr
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_peristeriou

Πόγραδετς 5, Περιστέρι

210 5319749
sdeper@sch.gr
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Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 26 και Λακωνίας,
Πειραιάς
ο

210 4935600
mail@sde-peiraia.att.sch.gr

ο

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1 ΣΔΕ (5 Λύκειο Λάρισας – Ιουστινιανού &
Κομνηνών)
Ο
2 ΣΔΕ (Δικαστικές Φυλακές Λάρισας)
1ο ΣΔΕ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος

ΛΑΡΙΣΑΣ

http://sde-peiraia.att.sch.gr/

mail@sde-laris.lar.sch.gr

2410 670950

mail@sde-df-laris.lar.sch.gr
mail@sde-trikal.tri.sch.gr
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_volou

2410 671065
2431 031080
2421 048762

mail@sde-volou.mag.sch.gr
http://sde-agrin.ait.sch.gr/new/
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δεληγιώργη 27, Αγρίνιο
Πλάτωμα – Αλιβερίου
Αυτοκράτειρας Θεοδώρας 15 ,
Αλεξανδρούπολη
Γιδογιάννου 16, Άμφισσα
Λεχαίου Κορινθίας,
Παλαιά Εθνική οδός

2641 0 56100
mail@sde-agrin.ait.sch.gr
mail@sde-aliver.eyv.sch.gr

2223 029824

mail@sde-alexandr.evr.sch.gr

2551 0 89804

mail@sde-amfiss.fok.sch.gr

2265 079298

mail@sde-lechaiou.kor.sch.gr

2741 087500

http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_giannitson
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ

Βάρναλη 1, Γιαννιτσά
η

1 Ιουλίου & Χρυσοβέργη, Δράμα

2382 0 81010
mail@sde-giann.pel.sch.gr
mail@sde-dramas.dra.sch.gr

252 0 26880
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http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_ierapetras
ΚΡΗΤΗΣ

Ιεράπετρα

2842 089736
sdelas@sch.gr
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_chanion

Ελ. Βενιζέλου 1, Χανιά
Τύλισος Ηρακλείου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2821 052132
mail@sde-chanion.chan.sch.gr
sdeher@sch.gr
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_ioanninon

Κων/πόλεως 1, Ιωάννινα

2810 831145
2651 0 65187

mail@sde-ioann.ioa.sch.gr
http://sde-kalam.mes.sch.gr/
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Λεωφ. Αθηνών 170, Καλαμάτα

2721 080425
mail@sde-kalam.mes.sch.gr
mail@sde-kardits.kar.sch.gr

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

όπισθεν Εθν. Σταδίου, Καρδίτσα

2441 073995
mail@sde-kastor.kas.sch.gr

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Περιοχή Χλόη, Καστοριά

ΠΙΕΡΙΑΣ

Μητροπόλεως 2, Κατερίνη

2467 021001
http://sde-kater.pie.sch.gr/

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Περιοχή Τσάρου, Κέρκυρα
Αγίας Παρασκευής & Καπετανάκη Ηλία,
Κοζάνη

2351 022744
mail@sde-kater.pie.sch.gr
mail@sde-kerkyr.ker.sch.gr

2661044997

mail@sde-kozan.koz.sch.gr

2461 041077
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ΡΟΔΟΠΗΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Φιλίππου 33, Κομοτηνή
Λεωφόρος Καλυβιων 154, Λαμία

ΛΕΣΒΟΥ

Πιττάκου 44, Μυτιλήνη

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τέρμα οδού Φιλώτα Κόκκινου, Νάουσα
Νεάπολη Ξάνθης
Ορχομενός

ΑΧΑΪΑΣ

Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 Ζαβλάνι, Πάτρα

ΗΛΕΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΙΟΥ

2ο χιλ. Εθνικής Οδού Πύργου – Κυπαρισσίας,
Πύργος
Ρεθύμνο
Σάμος
Σιγής 14, Σέρρες
Σπάρτη
3ο Χλμ Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα
Ρίτσου 11-13, Χίος

mail@sde.rod.sch.gr
mail@sde-lamias.fth.sch.gr
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_mitilinis

25310 83414
2231 0 66028
2251 0 37401

mail@sde-lesvou.les.sch.gr
mail@sde-naous.ima.sch.gr
mail@sde-xanth.xan.sch.gr
mail@sde-orchom.voi.sch.gr
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_patras

2332 052161
2541 084366
2261 039045
2610 462086

mail@sde-patras.ach.sch.gr
http://www.ideke.edu.gr/sde/sde_pirgou
2621 0 20350
mail@sde-pyrgou.ilei.sch.gr
mail@sde-rethymn.reth.sch.gr
mail@sde-samou.sam.sch.gr
mail@sde-serron.ser.sch.gr
mail@sde-spart.lak.sch.gr
mail@sde-florin.flo.sch.gr
sdechiou@sch.gr

2831 035519
2273 024830
2321 05881
2731 028825
2385 044858
2271 081860

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σ.Δ.Ε μπορείτε να επικοινωνείτε στα έξης:
Τηλέφωνο: 213 131 1684, 213 131 1507
Fax: 213 131 1506
e-mail: sde@gsae.edu.gr
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2. Προγράμματα δια βίου μάθησης
Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες
Τεχνολογίες (ΗΡΩΝ-2)

Το πρόγραμμα «Ήρων-2» σχεδιάστηκε από τη Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου
Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.).

Στόχος
Οι συνεχείς εξελίξεις στο πεδίο των επιστημών, η διαρκής ανάπτυξη και διείσδυση νέων
τεχνολογιών στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις
γενικότερες τάσεις που παρατηρούνται στην απασχόληση, δημιουργούν μια νέα ευαίσθητη
ομάδα πολιτών, τους «ψηφιακά αναλφάβητους». Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού (78%)
που δεν κατέχει βασικές δεξιότητες πάνω στις νέες τεχνολογίες αδυνατεί να συμμετάσχει
ενεργά στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Στη Ελλάδα, το
ποσοστό αυτό του πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από εκείνο των εταίρων μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση(60%)4. Το ψηφιακό αυτό χάσμα προσπαθεί να γεφυρώσει το πρόγραμμα
«Ήρων-2».

Ωφελούμενοι
Το έργο απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες, αρχάριους στην πληροφορική,
που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις
νέες τεχνολογίες. Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι άνω
των 18 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν 76.800 άτομα μέσω της
λειτουργίας 4.960 τμημάτων πανελλαδικά σε διάστημα τριών εκπαιδευτικών περιόδων
(2008-09, 2009-10 & 2010-11).

4

Δημοσίευση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας της μελέτης «Ηλεκτρονική
Ενσωμάτωση & Ψηφιακός Αλφαβητισμός στην Ελλάδα»
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Χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα «Ήρων-2» εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 200713) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Διδασκαλία
Αρχικά, διδάσκεται ένας βασικός κορμός ύλης που είναι απαραίτητος σε όλους τους
εκπαιδευόμενους (Λειτουργικό Σύστημα Windows). Οι υπόλοιπες ενότητες (επεξεργασία
κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, χρήση διαδικτύου και προγράμματα παρουσιάσεων)
διδάσκονται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες των εκπαιδευομένων και σε συμφωνία με τον εκπαιδευτή του τμήματος.
Περιεχόμενο:


Βασικές έννοιες πληροφορικής



Η χρήση του λειτουργικού συστήματος Windows



Η χρήση κειμενογράφου (Word)



Η χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel)



Η χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint)



Οι βασικές λειτουργίες του διαδικτύου (αρχές χρήσης, πλοήγηση, κ.λπ.)



Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)



Η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης)



Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση των πολιτών.



Σύγχρονα θέματα που αφορούν στη χρήση του διαδικτύου (ασφάλεια, ιοί
υπολογιστών, κ.λπ.)

Διάρκεια – Πιστοποιητικό – Αιτήσεις συμμετοχής
Η εκπαίδευση διαρκεί 50 ώρες και ολοκληρώνεται σε διάστημα 10 εβδομάδων (5 ώρες ανά
εβδομάδα). Με το πέρας των μαθημάτων, όσοι επιτυγχάνουν στις τελικές εξετάσεις
λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
στις κατά τόπους γραμματείες του προγράμματος. Τα μαθήματα γίνονται, κατά κύριο λόγο,
στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων της ελληνικής επικράτειας, απογευματινές
ώρες, και παρέχονται δωρεάν.
Επικοινωνία
Τηλ.: 213 131 1671
E-mail: heron@ideke.edu.gr
Διεύθυνση κεντρικών γραφείων: Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, ΤΚ 11143 Αθήνα
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3. Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης

Σκοπός
Βασικός σκοπός του έργου «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση
Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και
Στελεχών Διά Βίου Μάθησης» είναι η συνεχής αναβάθμιση των
γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και
των στελεχών της διά βίου μάθησης με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη
και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για
εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης και του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Κύριοι στόχοι του Έργου είναι:


H παροχή ποιοτικής αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης εκπαιδευτών



H προώθηση καινοτόμων μεθοδολογιών εκπαίδευσης στο πεδίο της εκπαίδευσης
ενηλίκων



Η ευελιξία ως προς τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία



Η ενοποίηση των διαδικασιών επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, επιμορφωτών και
στελεχών της εκπαίδευσης ενηλίκων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.



Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων .

Επωφελούμενοι
Ομάδα-στόχο του Έργου αποτελούν οι εκπαιδευτές και τα στελέχη της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και του
Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Χρηματοδότηση
Το έργο «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών και Στελεχών Διά Βίου Μάθησης» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007 -2013», Άξονας 7 , 8 και 9 και συγχρηματοδοτείται
από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
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Διδασκαλία
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος διδάσκονται επτά προγράμματα δια βίου μάθησης
για τους εκπαιδευτές. Αυτά είναι:


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΔΕ



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Για τις μεθόδους διδασκαλίας του κάθε προγράμματος μπορείτε να επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα
http://www.gsae.edu.gr/index.php/isiodos η οποία παρέχει αναλυτικές
πληροφορίες για το καθένα.

Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 2131311672, 2131311652
Fax: 210 2530541
e-mail: ekesap@ideke.edu.gr

4. Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία
και τον ελληνικό πολιτισμό «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 5

Ιδιαίτερα για τους μετανάστες η Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης υπό την εποπτεία του Υπ.Ε.Π.Θ. οργάνωσε και λειτουργεί
το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην
ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο
Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) που υπάγεται στη
Γ.Γ.Δ.Β.Μ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

5

http://www.gsae.edu.gr/index.php/immigrants
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Ωφελούμενοι
Το πρόγραμμα «Οδυσσέας» απευθύνεται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε
υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που
διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών
δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης
Ελληνομάθειας Επιπέδου Α2 (Βλ. κάτωθι), οι οποίες θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση
για την απόκτηση από υπηκόους τρίτων χωρών του καθεστώτος του επί μακρόν
διαμένοντος.

Χρηματοδότηση
Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό
Δημόσιο.

Διδασκαλία- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης:
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα, Α1 και Α2, διάρκειας 125 και
175 ωρών αντίστοιχα. Ο υποψήφιος κατατάσσεται στα επίπεδα Α1 και Α2 κατόπιν
αξιολόγησης του επιπέδου ελληνομάθειας, με χρήση κατάλληλου «εργαλείου ανίχνευσης
γλωσσικών δεξιοτήτων». Πιο αναλυτικά:

Επίπεδο Α1: Το 1ο επίπεδο περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την
ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας. Οι
εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη γλωσσική δεξιότητα αλλά και πρακτικές κοινωνικές
δεξιότητες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις επικοινωνιακές καταστάσεις της
καθημερινής ζωής και να εξοικειωθούν με το κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία και τον
πολιτισμό της χώρας. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση χορηγείται στον εκπαιδευόμενο
Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Επίπεδο Α2: Το 2ο επίπεδο εκμάθησης περιλαμβάνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας,
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Στο συγκεκριμένο επίπεδο,
προβλέπονται δύο (2) θεματικές ενότητες: α) Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, διάρκειας 150
ωρών, και β) Στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, διάρκειας 25
ωρών. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Πιστοποιητικό
Διά Βίου Εκπαίδευσης.
Μετά την ολοκλήρωση παρακολούθησης του 2ου επιπέδου, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να
συμμετάσχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας επιπέδου Α2, και να αποκτήσει
την αντίστοιχη πιστοποίηση σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
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Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχονται δωρεάν. Σε κάθε
εκπαιδευόμενο διανέμεται εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό – έντυπο και ηλεκτρονικό. Ο
μέσος όρος συμμετεχόντων υπολογίζεται σε δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενους ανά τμήμα.
Τα τμήματα λειτουργούν πρωινές ή απογευματινές ώρες, ενώ τα μαθήματα διαρκούν τρεις
(3) ώρες και διεξάγονται δύο (2) έως τρεις (3) ημέρες κάθε εβδομάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στα Κ.Ε.Ε. όλης της χώρας
(http://kee.ideke.edu.gr) ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα
εξής:
Τηλ: 213131-1535/ 1532
email: kstoforos@ideke.edu.gr

IV.

Μέτρα για τις Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Προγράμματος για την Εκπαίδευση είναι
η ενσωμάτωση και η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στην αγορά
εργασίας. Πολλοί οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, προσφέρουν προγράμματα για την
(επαν)ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες,
(πρώην) χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, μετανάστες, κλπ, στην αγορά εργασίας.

Η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί
βασικό άξονα παρέμβασης του Οργανισμού Ανθρώπινου Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)6 που αποσκοπεί στην (επαν)ένταξη στην αγορά
εργασίας, των προαναφερόμενων επαπειλούμενων πληθυσμιακών
ομάδων. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, ο συντονισμός των προγραμμάτων και των μέτρων
στήριξης, καθώς και η παρακολούθησή τους είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ειδικών
Κοινωνικών Ομάδων.
Η Διεύθυνση αυτή αναπτύσσει και διαρθρώνει δομές και δράσεις, που ευαισθητοποιούν,
ενεργοποιούν, και στηρίζουν τις παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες με προγράμματα:

6



Επαγγελματικού Προσανατολισμού,



Κατάρτισης σε ειδικότητες, που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας,



Ενθάρρυνσης της ενσωμάτωσης των ατόμων στα κοινά προγράμματα του ΟΑΕΔ,



Ψυχοκοινωνικής στήριξης των χρηστών,



Διάχυσης της πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης
κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού συνόλου,

και ενεργοποίησης των

http://www.oaed.gr/Pages/SN_36.pg
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Συνεργασίας με άλλους φορείς, για την συμπληρωματικότητα των ενεργειών, ώστε
να διασφαλίζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Η υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και μέτρων στήριξης εφαρμόζεται και
προωθείται από:


Τις έξι (6) Ειδικές Υπηρεσίες δηλ. τις Υπηρεσίες Απασχόλησης Ειδικών Κοινωνικών
Ομάδων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης
και στις υπόλοιπες περιοχές,



Τις Υπηρεσίες και Γραφεία Απασχόλησης του Οργανισμού, που απευθύνονται στο
γενικό πληθυσμό της χώρας,



Τις τρεις (3) Εκπαιδευτικές Μονάδες Κατάρτισης για άτομα με Ειδικές Ανάγκες, που
λειτουργούν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Επίσης, ο Οργανισμός ενθαρρύνει και προωθεί την ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία
(Α.Μ.Ε.Α) στα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαθητείας και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. Για το
λόγο αυτό υπάρχει πρόβλεψη, ώστε το 10% των εκπαιδευομένων, που εισάγονται κάθε
χρόνο στις Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., να καλύπτεται από Α.Μ.Ε.Α. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταρτίζει ετησίως
περίπου 260 Α.Μ.Ε.Α. σε εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. - Α.Μ.Ε.Α.
Κ.Ε.Κ. - Α.Μ.Ε.Α. (Αθήνα)
Στις εξής ειδικότητες:





Υπάλληλοι Γραφείου με Χρήση Η/Υ,
Ξυλογλυπτική -ξυλουργική,
Αγγειοπλαστική, και
Δερματοτεχνία

Κ.Ε.Κ. - Α.Μ.Ε.Α. (Θεσσαλονίκη) για άτομα με Νοητική Υστέρηση
Στις εξής ειδικότητες:





Ξυλουργική,
Γεωτεχνική,
Υφαντική – Ταπητουργία, και
Ραπτική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα:
http://www.oaed.gr

V.

Ιδιωτικοί φορείς και Μ.Κ.Ο.

Επιπλέον, προγράμματα για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες σχεδιάζονται και υλοποιούνται
από ιδιωτικούς οργανισμούς αρμόδιους για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Κέντρο

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(LLS-VG_WP3_3_4_Handbook)
Σελίδα 20 από 30

Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης "ΔΗΜΗΤΡΑ"7 πραγματοποιεί προγράμματα εκμάθησης της
ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες. Οι στόχοι του προγράμματος εκμάθησης
της Ελληνικής Γλώσσας είναι, η βελτίωση της ικανότητας των υποψηφίων να επικοινωνούν
άνετα στην καθημερινή τους ζωή ,η προώθηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης, η
προώθηση των ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή των υποψηφίων στις ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης και της συμμετοχής τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τις
απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να είναι ικανοί να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
ελληνομάθειας που διενεργούνται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Τα
Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από Εθνικούς Πόρους. Για περισσότερες
πληροφορίες:
Αθήνα
Διεύθυνση : Φερρών 16,
Τηλ: 210 8838540
Fax: 210 8838544

VI. Νέα προγράμματα δια βίου μάθησης για την περίοδο 2011-20138
Το Σεπτέμβριο του 2011 θα ξεκινήσει η έναρξη υλοποίησης πέντε νέων προγραμμάτων Δια
Βίου Μάθησης που αφορούν 400.000 πολίτες. Η καινοτομία των προγραμμάτων αυτών
έγκειται στη συνεργασία με τους Δήμους, οι οποίοι αποκτούν σημαντική ευθύνη στη
προώθηση των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Οι πόροι του Επιχειρησιακού
Προγράμματος προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα προγράμματα που
προβλέπονται για την ερχόμενη περίοδο είναι τα ακόλουθα :

1. Κουπόνι αρχικής κατάρτισης
Στόχος του έργου «Κουπόνι (voucher) αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης» αποτελεί η
χορήγηση κουπονιών αρχικής κατάρτισης σε νέους 18 -25 ετών. Η κατάρτιση μέσω
χορήγησης κουπονιών, προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους να
λαμβάνουν υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένους παρόχους
(δηλ. δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης- ΙΕΚ). Οι υποψήφιοι
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι την ειδικότητα κατάρτισης και το φορέα αρχικής
κατάρτισης, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.
Τα κουπόνια αρχικής κατάρτισης μπορούν να δίδονται σε δικαιούχους νέους :
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 είτε με οικονομικά - κοινωνικά κριτήρια για ειδικότητα σπουδών που οι ίδιοι
επιλέγουν (voucher κοινωνικών κριτηρίων)
 είτε σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων που θα επιλέξουν συγκεκριμένες
ειδικότητες που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως θα τις
ορίσει το Υπουργείο Παιδείας από τις λειτουργούσες σήμερα 217 ειδικότητες
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ (voucher
επιλεγμένων ειδικοτήτων)
Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε ώριμο στάδιο και αναμένεται να διανεμηθούν τα πρώτα
κουπόνια αρχικής κατάρτισης το Σεπτέμβρη του 2011. Συνολικά το έργο έχει
προϋπολογισμό 44 εκατομμύρια € για την περίοδο 2011-2015 ενώ ο αριθμός που θα λάβει
κουπόνια κατάρτισης υπολογίζεται σε 55.000 νέους 18-25 ετών που επιθυμούν να
σπουδάσουν σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

2. Πρόγραμμα «Μάθηση στον πολίτη, ανάπτυξη στη χώρα»
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι ο προσανατολισμός της μάθησης σύμφωνα με
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας αλλά και τις ανάγκες του πολίτη για προσωπική ανάπτυξη
και ολοκλήρωση, με απώτερους σκοπούς την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και
συνοχή. Τελικός πάροχος των προγραμμάτων επιμόρφωσης των πολιτών είναι ο
Καλλικρατικός Δήμος.
Τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα δομούνται στο πλαίσιο των δύο παρακάτω
αξόνων και των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων τους.
Α. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
1. Οικονομικός εγγραμματισμός
2. Επιχειρηματικότητα
3. Πράσινη ανάπτυξη / περιβάλλον

Β. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Νέες τεχνολογίες
2. Ξένες γλώσσες
3. Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
4. Ειδικά προγράμματα ευάλωτων ομάδων
5. Συμβουλευτική οικογενείας
6. Πολιτιστική δράση
7. Αλλά προγράμματα
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Οι Δήμοι θα έχουν την δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων από τη λίστα των παραπάνω
αλλά και να προτείνουν νέα προγράμματα που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των
δημοτών. Επιπλέον, η «επιταγής» (voucher) θα χρησιμοποιείται και για άλλες
συγκεκριμένες θεματικές ενότητες όπως νέες τεχνολογίες και ξένες γλώσσες. Με αυτή ο
δημότης θα μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα της αρεσκείας του και τον πάροχο της
αρεσκείας του. Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης για την περίοδο 20112013 είναι η δημιουργία 12.580 τμημάτων μάθησης και η παροχή εκπαιδευτικών
υπηρεσιών σε 201.240 εκπαιδευόμενους. Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα
44.000.000€

3. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Η δράση για την επέκταση και την αναβάθμιση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ακολουθεί τη λογική της Δια Βίου εκπαίδευσης και εξειδικεύεται στην
εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού. Προβλέπεται να λειτουργήσουν, συνολικά, 58
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και 35 τμήματα εκτός έδρας. Συγκεκριμένα ο αριθμός των
εκπαιδευομένων προβλέπεται να ανέλθει στις 13.000 για τα επόμενα 2 έτη. Ο
προϋπολογισμός του έργου είναι 14.500.000€

4. Επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ
Η πράξη αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης παλαιότερων
αποφοίτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, σε τομείς σχετικούς με το
επιστημονικό πεδίο σπουδών τους, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεών τους και τη
συμπλήρωση των δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη και
την τεχνολογία. Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος επιμόρφωσης είναι 30 ώρες και η
μέγιστη 200 ώρες. Ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων που θα επιμορφωθούν εκτιμάται
σε 17.000 άτομα. Η έναρξη των προγραμμάτων αναμένεται τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος
έτους. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 20.000.000 ευρώ.

5. Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων
Σκοπός της λειτουργίας και υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης είναι η ανάπτυξη και η
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών για ενηλίκους, για
στελέχη και εκπαιδευτές δια βίου μάθησης και για τον απόδημο ελληνισμό στην Ε.Ε
Οι βασικοί τύποι ηλεκτρονικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
α) ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι και ο
εκπαιδευτής δεν έχουν δια ζώσης επαφή (προσωπικές συναντήσεις), αλλά επικοινωνούν
μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών,
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β) μικτή ηλεκτρονική μάθηση (blended e-learning) κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι
και ο εκπαιδευτής έχουν και δια ζώσης συναντήσεις εκτός από την επικοινωνία τους
μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχος της συνολικής εκπαιδευτικής παρέμβασης
για την περίοδο 2011- 2013 είναι η δημιουργία 6.150 τμημάτων μάθησης και η παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε 123.000 εκπαιδευόμενους. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στα 22.700.000€.

VII.

Προγράμματα προς έγκριση

Ένα πρόγραμμα που αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στη διαχειριστική αρχή εντός
του Σεπτεμβρίου 2011 είναι το Εισιτήριο στην Απασχόληση. Ωφελούμενοι του
προγράμματος θα είναι νέοι και ενήλικες οι οποίοι θα αποκτήσουν αρχική κατάρτιση και
νέες επαγγελματικές δεξιότητες στο σύνολο των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας
και ειδικότερα σε επιχειρήσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.
Ειδικότερα εστιάζεται στην ένταξη των νέων και ενηλίκων στην αγορά εργασίας μέσω
απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και υλοποίησης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις των
κλάδων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι επιχειρήσεις θα
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσλάβουν μέρος των εκπαιδευθέντων για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ωφελούμενων νέων θα
ανέλθει στις 20.000 την τριετία 2011-2013.
Τέλος, στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας Διαδικτυακής Πύλης μέσω της
οποίας θα παρέχεται στους πολίτες η πληροφόρηση με εύληπτο και εύκολο τρόπο για όλα
τα προγράμματα τα οποία θα εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια
Βίου Μάθησης. Η Διαδικτυακή Πύλη θα σχεδιασθεί με τρόπο φιλικό προς το χρήστη και με
γνώμονα τις ανάγκες και την οπτική των χρηστών, ενώ θα είναι πλήρως συμβατή με τα
πρότυπα προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία(ΑΜΕΑ).
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VIII. Συμπεράσματα
Στις αρχές του 2000, τα συμπεράσματα του συμβουλίου της Λισαβόνας έθεσαν
στρατηγικούς στόχους για όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνοντας
ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Πλέον η πολιτική για την εκπαίδευση δεν υπόκειται στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων
αλλά συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη της είναι υπεύθυνα
για τις πολιτικές τους προς αυτή.
Στο παρελθόν, οι προσπάθειες που είχαν γίνει στο τομέα της Δια Βίου μάθησης στην
Ελλάδα οδηγήθηκαν σε κατακερματισμό και σε μη ικανοποιητική πραγμάτωση της λόγω της
απουσίας μίας ενιαίας εθνικής πολιτικής. Η Ελλάδα μέσω της νέας πολιτικής για τη Δια Βίου
μάθηση στοχεύει στην ενίσχυση της ιδιότητα του πολίτη και στο συνδυασμό της γνώσης και
της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση. Η πολιτική της Δια Βίου Μάθησης
είναι, πλέον, καθολική και αποτελεί μία συνεχής διαδικασία στη κοινωνική και
επαγγελματική ζωή του ανθρώπου ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κοινωνική ένταξη
στοχεύοντας στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσω της ευρείας συμμετοχής. Σε αυτό το
σημείο πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι αν και η πολιτική και οι στρατηγικές της Διά Βίου
μάθησης απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό -και στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες-,
εντούτοις στην πράξη η ενημέρωση και η παροχή κινήτρων για συμμετοχή από τις αρμόδιες
αρχές κρίνεται ελλιπής.
Στο ίδιο στρατηγικό πλαίσιο ανήκουν και τα νέα προγράμματα που εγκρίθηκαν για το 2011
τα οποία εξυπηρετούν τη πολιτική ενίσχυσης της απασχόλησης τόσο για τη γενική
εκπαίδευση των ενηλίκων όσο και για την αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση με
κατεύθυνση έναν ενεργό και ενημερωμένο πολίτη. Αν και η κοινωνική ενσωμάτωση των
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και η συμμετοχή τους στην εκπαίδευση είναι ένας από τους
στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Ελλάδα εν μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
για την εκπαίδευση, είναι φανερό ότι για τις ομάδες αυτές (άτομα με ειδικές ανάγκες,
άτομα με γλωσσικές ιδιαιτερότητες, μετανάστες, εξαρτημένα από ουσίες άτομα, κλπ.) δεν
υιοθετήθηκαν συγκεκριμένα προγράμματα απευθυνόμενα αποκλειστικά στις
συγκεκριμένες ομάδες στόχους για την επόμενη διετία. Αντίθετα, μη κυβερνητικοί
οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς παρέχουν πληθώρα εξειδικευμένων προγραμμάτων για
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
Τέλος, η Ελλάδα έχει ως προτεραιότητα να συμβαδίσει με τους στόχους που θέτει η
συνθήκη της Λισαβόνας για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ευημερίας που να
στηρίζεται στη γνώση και να υποστηρίζει την ανάδειξη της εκπαίδευσης. Οι μεταρρυθμίσεις
που προβλέπονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι μακροπρόθεσμες και
απαιτούν μεγάλα περιθώρια χρόνου και πόρων. Η πολιτική που προβλέπεται να εφαρμόσει
η Ελλάδα αποτελεί σημαντική ευκαιρία ώστε να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμιστικές δράσεις
που θα καταστήσουν τους στόχους πραγματικότητα με αποτέλεσμα να θεωρηθεί η Δια Βίου
μάθηση ως επένδυση για το μέλλον με την ευρεία συμμετοχή όλων.
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IX. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr/



Γενική Γραμματεία Δια Βίου Εκπαίδευσης http://www.gslll.edu.gr/



Ινστιτούτο

Διαρκούς

Εκπαίδευσης

Ενηλίκων

της

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)

http://www.ideke.edu.gr/


Ευρωπαϊκή Πολιτική Προώθησης Δια Βίου Εκπαίδευσης http://www.euractiv.com/



Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων http://www.eaea.org/



Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) http://www.ekepis.gr/main/



Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) http://www.eap.gr/



Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων http://www.adulteduc.gr/



Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης http://www.oeek.gr/



e-Παιδεία http://www.e-paideia.net



Εuropass http://europass.oeek.gr/

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(LLS-VG_WP3_3_4_Handbook)
Σελίδα 26 από 30

