ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της
θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά
προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους,
ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη
προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμEΑ) στοχεύει στην
ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Σκεφτείτε πως κάθε γειτονιά του Δήμου, είναι ένα μεγάλο, διαρκές και εξελισσόμενο «σχολείο».
Σκεφτείτε ακόμα, πως αυτό το «σχολείο» προσπαθεί μέσα στα χρόνια, εκούσια ή ακούσια, να ανταποκρίνεται στις
ιδιαίτερες ανάγκες της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να υπάρχει.
Σκεφτείτε τέλος, πως αυτό το βιωματικό «σχολείο» έχει τη δυνατότητα να εμπλουτιστεί, να διευρυνθεί, να
προσδιοριστεί, να επαναπροσδιοριστεί και να συνεχίσει στο χρόνο, αφού προηγουμένως συναντηθεί με διπλανά ή και πιο
απομακρυσμένα «σχολεία - γειτονιές», σ’ ένα οργανωμένο πλαίσιο ενεργούς μάθησης, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν σε
κάθε πολίτη του Δήμου.
Αυτές οι σκέψεις συμπυκνώνονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του
Δήμου Ευρώτα.
Με ευαισθησία, σεβασμό, έγνοια και ευθύνη, δημιουργούμε ευκαιρίες μάθησης και νέων εμπειριών για όλους τους
ενήλικες, μηδενός εξαιρουμένου, στο πλαίσιο ενός καινοτόμου θεσμού, που δεν μένει παρά να αποτελέσει τη νέα
«καθημερινότητα» στον Δήμο μας. Και μπορεί να κάνουμε λόγο για πρωτοπόρο και καινοτόμο θεσμό τού σήμερα, όμως
επιβεβαιώνει τη γνωστή ρήση τού χθες: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος».
Ακόμα κι αν οι επιθυμίες σας για περισσότερη μάθηση ατόνησαν ή καταπιέστηκαν μέσα στο χρόνο από άλλες
επιθυμίες, ανάγκες, εμπειρίες, αλλά εξακολουθούν είτε ως εμμένουσες επιθυμίες είτε ως ανάγκες να υπάρχουν, τότε
μπορούν σε κατάλληλες συνθήκες να αφυπνιστούν και να υπερβούν, υπερβείτε, υπερβούμε μαζί, στο εν λόγω κοινωνικό
πλαίσιο μάθησης, τα όποια μαθησιακά ή άλλα εμπόδια.
Άλλωστε, η μάθηση είναι μια εσωτερική διεργασία και αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ανάπτυξής μας. Μαθαίνουμε,
όταν αισθανόμαστε μια επιθυμία, μια ανάγκη, οπότε και καταβάλλουμε προσπάθεια να καλύψουμε αυτήν μας την
επιθυμία ή την ανάγκη, βιώνοντας στο τέλος την ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. Έπειτα, η
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μάθηση προέρχεται από την εμπειρία. Δεδομένου ότι η εμπειρία είναι συνεχής, συνεχής είναι και η μάθηση. Συντελείται
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής, από την αρχή έως το τέλος.
Καταλήγοντας, είμαστε εδώ για να συναντηθούμε, να συνδεθούμε με τις εμπειρίες μας, να αφυπνίσουμε την αίσθηση
της ανάγκης και της επιθυμίας σας για νέα ταξίδια εμπειριών και πρόσκτηση νέας γνώσης. Επιδιώκουμε να
ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μιας κοινότητας που να ακούει περισσότερο αντί να μιλάει ή και να φωνασκεί, αλλά που
όταν πρέπει να μιλήσει, τότε να μπορεί να ακουστεί! Γι’ αυτόν τον λόγο, θα διεξαχθεί στατιστική έρευνα, με σκοπό να
αναδείξουμε τις τοπικές ανάγκες και επιθυμίες, ώστε πέρα από τα προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας που θα
λειτουργήσουν άμεσα, να καταρτιστούν και επιπλέον προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας του Κ.Δ.Β.Μ Ευρώτα, για την
επόμενη εκπαιδευτική περίοδο λειτουργίας του. Έως τότε, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ευρώτα, σας υποδέχεται για
δεύτερη συνεχόμενη εκπαιδευτική περίοδο, στους νέους χώρους και στα ανανεωμένα και εμπλουτισμένα δωρεάν
εκπαιδευτικά του προγράμματα. Καλώς να ορίσετε!

Με εκτίμηση,
Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ
Σουζάνα Χιώτη
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Διεύθυνση: Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σκάλας, Ι. Σκάλκου 15, 23051 και
Πρώην Δημαρχείο Βλαχιώτη - 1ος όροφος, Πλατεία Βλαχιώτη, 23055
Τηλέφωνο: 2735029216, 6955380026, 2735029215
e-mail: kdvmeurota@gmail.com
website: www.evrotas.gov.gr

Η Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας-Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 και
ΑΠ8» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ) και από εθνικούς πόρους. Επιτελική Επιτροπή:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Εθνικό
Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν) και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π).
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