
ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας : Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Φορέας Υλοποίησης : Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Συμπράττοντες φορείς: Ε.Α.Π.  ‐ Ε.Σ.Υ.Ν. – Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου : Εθνική 
Χρηματοδότηση από Γ.Γ.Δ.Β.Μ.: € 6.500.000,00
Υπόλοιπες Περιφέρειες: Συγχρηματοδότηση ΕΚΤ – Ελληνικό Δημόσιο

€ 65.000.000,00
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Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εστιάζει στην ανάγκη
ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με
τρόπο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ευέλικτου, δυναμικού,
συστήματος εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Κεντρικός στόχος είναι οι δράσεις δια βίου μάθησης να δίνουν εφόδια για την
ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και την απρόσκοπτη ένταξη στην αγορά
εργασίας.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση υλοποιείται η Πράξη: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
– Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας».

Οι Δήμοι, ανταποκρινόμενοι σε ανοικτή πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), συνάπτουν
Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου, ώστε να προσφέρουν τη
γνώση που οι πολίτες έχουν ανάγκη, γνώση που είναι χρήσιμη στη ζωή τους, στη δουλειά
τους και όχι μόνο. Από ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικούς υπολογιστές έως
επιχειρηματικότητα και συμβουλευτική οικογένειας. Για να γίνουν πιο δυνατοί, πιο
ανταγωνιστικοί.

Το έργο της υλοποιούμενης Πράξης περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος
συστημικών σχέσεων μεταξύ Επιτελικών Φορέων, με θεσμικό ρόλο και εξειδικευμένη
γνώση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι Επιτελικοί Φορείς στόχο έχουν την προώθηση της συλλογικής υποστήριξης των Δήμων,
της λειτουργίας, του εκπαιδευτικού έργου και της εφαρμογής των Δράσεων και είναι:
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), το
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) 3



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ (ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ)

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κρίνεται αναγκαίο οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να θέσουν
τη Διά Βίου Μάθηση, ως βασική προτεραιότητα.

Οι περιοριστικοί παράγοντες που ασκούσαν επιρροή έως τώρα, στην υλοποίηση Δράσεων Διά Βίου
Μάθησης σε τοπικό επίπεδο, αναιρούνται δεδομένου ότι πλέον οι μόνες υποχρεώσεις που ο Δήμος
αναλαμβάνει είναι η διάθεση δομών, υποδομών και ο ορισμός Υπεύθυνου στελέχους του Δήμου.

Όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις,  αναλαμβάνει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και συγκεκριμένα :

Το συνολικό συντονισμό, την παρακολούθηση, τη στήριξη και την προώθησης της Πράξης και των
επιμέρους Υποέργων της
Την κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των τμημάτων των Κ.Δ.Β.Μ.
Την ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. (Εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών
αναγκών σε τοπικό επίπεδο, πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών, εσωτερική αξιολόγηση, κλπ).
Τη στελέχωση των Κέντρων με Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης & Διασφάλισης Ποιότητας
Υπεύθυνους Οργάνωσης και Εκπαιδευτές.
Τη συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου το οποίο θα παρέχει τη συνολική επιστημονική
υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.
Την αναπαραγωγή και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, ενέργειες δημοσιότητας & προβολής –
επικοινωνιακό υλικό
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Σε όλους τους Ενήλικες 
• Άνεργους & Εργαζόμενους 
• Γυναίκες & Άντρες
• Ανεξάρτητα από μορφωτικό επίπεδο, χώρα 
καταγωγής, τόπο διαμονής

• Μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για 
μάθηση
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ 

• Επιτελική Επιτροπή
• Επιστημονικό Συμβούλιο
• Ομάδα Έργου
• Ομάδα υποστήριξης ηλεκτρονικής μάθησης 

ΑΝΑ ∆ΗΜΟ 
• Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας 

• Υπεύθυνοι Οργάνωσης 
• Εκπαιδευτές δια ζώσης και εξ αποστάσεως
• Υπεύθυνοι ∆ήμων (ορίζονται από τους ∆ήμους)
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
• Επιστήμονες, εξειδικευμένοι στο σχεδιασμό Τοπικών 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

• ∆υνατότητα e – Κ∆ΒΜ για νησιωτικές περιοχές
• Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Κ.∆.Β.Μ 
• Προδιαγραφές συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού
• Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού 
• ∆ιαμόρφωση μοντέλου σχεδιασμού Τοπικών 
Προγραμμάτων των ∆ήμων και σχετικού οδηγού και στη 
συμβουλευτική υποστήριξη των ∆ήμων

• Αξιολόγηση των προτεινόμενων Τοπικών 
Προγραμμάτων
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ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΟΡΑΜΑ
Η επιλογή των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν, συναρτάται πρωτίστως με το όραμα της
Δημοτικής Αρχής για την επιμόρφωση των κατοίκων και για τη συνεισφορά της διά βίου μάθησης
στην τοπική ανάπτυξη, όραμα που θα καθορίσει και την έκταση της δραστηριοποίησης κάθε Δήμου
στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων και στην κινητοποίηση της συμμετοχής των κατοίκων του.

 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Η αξιοπιστία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, η δημοσιότητα των δράσεών τους και η εξασφάλιση
υψηλού επίπεδου παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζουν ευθέως την ικανότητα τους να προσελκύουν
υποψήφιους εκπαιδευόμενους

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΦΕΛΩΝ
Η ανάδειξη και προβολή των προσδοκώμενων οφελών, για τους Δημότες συμβάλλει στην:

• ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της
θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης

• ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού

• ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
• ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις, ενός συνεχώς

εξελισσόμενου κοινωνικο ‐ οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
Η ανάπτυξη τοπικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 8
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, τοπική αυτοδιοίκηση

Ελλιπής σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για τον εξοπλισμό των Κέντρων Δια Βίου
Μάθησης

Απουσία αφοσίωσης και δέσμευσης του προσωπικού που θα στελεχώσει τα Κέντρα 
Δια Βίου Μάθησης

Ελλιπής διάδοση και προώθηση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και των υπηρεσιών
τους

Η επιλογή  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων, τα οποία δεν κινητοποιούν απαραίτητα 
τους ενδιαφερόμενους, για να τα παρακολουθήσουν



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ

Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας
Προτείνονται από το ∆ήμο
Αξιολογούνται από το  Επιστημονικό Συμβούλιο
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Πορεία Υλοποίησης  

Α΄  φάση πρόσκλησης : 121 ∆ήμοι

Περίοδος Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2013
• Στελεχώθηκαν σταδιακά:                111 Κ∆ΒΜ 
• ∆εν στελεχώθηκαν λόγω 
• μη υποβολής αιτήσεων                      10

• Λειτούργησαν τμήματα σε :              45 Κ.∆.Β.Μ. 
• Εκπαιδευόμενοι :                          4.662  άτομα

Περίοδος Οκτωβρίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014

Αναμένεται η έναρξη τμημάτων στα 111 Κ.∆ΒΜ 
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Πορεία Υλοποίησης  

Β΄  φάση πρόσκλησης 

Περίοδος Οκτωβρίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014

Αναμένεται η έναρξη τμημάτων σε 94 Κ∆ΒΜ 

Οι εκπαιδευτές έχουν ήδη επιλεγεί σε επίπεδο Νομού ή  Περιφερειακής 
Ενότητας   στην Αττική                                                      
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Πορεία Υλοποίησης  

∆ήμοι σε Στερεά Ελλάδα- Νότιο Αιγαίο 

45 ∆ήμοι θα λειτουργήσουν Κ.∆.Β.Μ. δια ζώσης

12 ∆ήμοι θα λειτουργήσουν e – Κ.∆.Β.Μ.

Οι εκπαιδευτές δια ζώσης επιλέγονται σε επίπεδο Νομού/ περιφερειακής
Ενότητας

Οι εκπαιδευτές εξ αποστάσεως επιλέγονται με βάση την ειδικότητα
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Τι είναι τα e‐Κέντρα Δια Βίου Μάθησης;

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που λειτουργούν από 

Απόσταση.



e‐ Κ.Δ.Β.Μ.

• Ανάφης, Αντίπαρου, Αστυπάλαιας, Κάσου, 
Κιμώλου, Λειψών, Μεγίστης, Σερίφου, 
Σίκινου, Τήλου, Φολέγανδρου, Χάλκης

• Σύνολο 12
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Υποστηρικτικά εργαλεία  
• Ιστοσελίδα ενημέρωσης : kdvm.gr

• Tηλεματική δικτύωση 

• Εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών 

• Σύστημα Αυτό αξιολόγησης των Κ.∆.Β.Μ.

• Ηλεκτρονικό πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών
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Όπου υπάρχει θέληση, 
υπάρχει τρόπος
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

www.inedivim.gr


