ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Όπως έγινε γνωστό από το ∆ήµο Βόλου, συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου ∆ια Βίου
Μάθησης του ∆ήµου Βόλου, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µε εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, µέσα από τα οποία δίνεται η δυνατότητα στους συµπολίτες µας να
παρακολουθήσουν περιορισµένο αριθµό προγραµµάτων στα εξής θεµατικά αντικείµενα:
•

Οικονοµία – Επιχειρηµατικότητα

•

Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον

•

Νέες Τεχνολογίες

•

Γλώσσα και επικοινωνία

•

Πολιτισµός και τέχνη

•

Προγράµµατα ευάλωτων κοινωνικών οµάδων

Τα παρεχόµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα µέσα από το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης
απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, ανέργους και εργαζοµένους, ανεξάρτητα από
φύλο, µορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαµονής, νέους, φοιτητές
κ.λπ., και είναι δωρεάν για όλους µε µόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση
και ενεργό συµµετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τµηµάτων µάθησης για ευάλωτες
κοινωνικά οµάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισµένοι, Μουσουλµανική Μειονότητα, Μετανάστες –
Παλιννοστούντες, ΑµεΑ) στοχεύει στην ισότιµη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.
Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής
αίτησης, η οποία διατίθεται στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Βόλου αλλά και σε
ηλεκτρονική µορφή µέσω του Site του ∆ήµου Βόλου. Επισηµαίνεται ότι είναι απαραίτητη η
υποβολή φωτοτυπίας της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που παρακολούθησαν την περσινή χρονιά

προγράµµατα στην εκµάθηση ξένων γλωσσών και χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών,
στο πρώτο επίπεδο, φέτος να συνεχίσουν στο δεύτερο, βελτιώνοντας περαιτέρω τις γνώσεις
τους.

Εξάλλου, όπως ανέφερε σε δήλωσή της η αρµόδια Αντιδήµαρχος Παιδείας και Πολιτισµού
κα Μποντού – Τοκαλή, είναι εξαιρετικά ικανοποιηµένη από τον όγκο και την ποιότητα των
προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν από το Κ∆ΒΜ του ∆ήµου Βόλου την προηγούµενη
χρονιά, γεγονός που αποτελούσε το βασικό στόχο της ∆ηµοτικής Αρχής και τόνισε πως και
τη φετινή χρονιά, θα παρέχουµε ποιοτικά προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης, τα οποία θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συµπολιτών µας, µέσα στα πλαίσια της σηµερινής
δύσκολης συγκυρίας που διανύουµε. Άλλωστε, ο βασικός στόχος των προγραµµάτων είναι
η ενίσχυση της ικανότητας προσαρµογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς
εξελισσόµενου κοινωνικο-οικονοµικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, καθώς και η
ενδυνάµωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από την ∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου και ώρες 10:00 πµ – 1:00
µµ στη διεύθυνση του Κ∆ΒΜ , Επτά Πλατανίων και Αρ. Ζάχου (Κτήριο Μουρτζούκου) στο
Βόλο.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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www.dimosvolos.gr.
Υπενθυµίζουµε ότι το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου

Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε

τίτλο Πράξεων «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης – Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας &
Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης – Προγράµµατα
Εθνικής Εµβέλειας & Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηµατοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους.
Πρόσωπα επικοινωνίας: Ράπτη Παναγιώτα, Σούρλα Πηνελόπη, Πολατίδου Ειρήνη

