
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ»  

(Κωδικός έργου - 2017-1-EL01-KA104-035740) 
Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ1/Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, Τομέας 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

 
Το Σχέδιο Δράσης  

Αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» αποτελεί η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στην εκπαίδευση ενηλίκων για την προώθηση αποτελεσματικών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης σε 
τοπικό επίπεδο και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη 
διεύρυνση και εμβάθυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται από τη Διάσταση Παρεμβάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας ΑΜΚΕ (Συντονιστής Εταίρος) με τη 
σύμπραξη των Διακρατικών Εταίρων Entwicklungspartnerschaft Allgäu-Oberland gGmbH (Γερμανία), Sudformazione srl 
(Ιταλία) και EU-ROM Training & Consultancy Ltd (Ρουμανία). 

 
Στόχοι του Σχεδίου 

• η Βελτίωση των προσφερόμενων δράσεων και υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 
• η Προώθηση των ολοκληρωμένων σχεδίων κοινωνικής ένταξης σε τοπικό επίπεδο 
• η Στρατηγική ανάπτυξη των συνεργαζόμενων φορέων στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης. 
• η Ανάπτυξη προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ένταξη των 

προσφύγων σε τοπικό επίπεδο 
• η Υποστήριξη διακρατικών δικτύων συνεργασίας σε επίπεδο κοινωνικών δομών και επαγγελματιών στο πεδίο 

 
Δράσεις του Σχεδίου 

1. Εκπαιδευτική προετοιμασία - θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων μέσω μεικτής μάθησης ισοδύναμης με 24 
ώρες θεωρητικής κατάρτισης 

2. Μαθησιακή κινητικότητα 7 ήμερης διάρκειας στις χώρες υποδοχής των Διακρατικών Εταίρων (Γερμανία, Ιταλία και 
Ρουμανία) 

3. Συνεργασία & δικτύωση των συμμετεχόντων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας & εργαστηρίων (workshops) 
 
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης προβλέπεται η οργάνωση ομάδων εργασίας σχεδιασμού ενός έργου για την κοινωνική 
ένταξη, το οποίο εν συνεχεία θα ενισχυθεί μέσω της εκπαιδευτικής κινητικότητας (με την υποστήριξη των διακρατικών 
εταίρων), στο τέλος της οποίας οι συμμετέχοντες θα συντάξουν και θα αναρτήσουν μια αναφορά υλοποίησης. Oι 
συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό σε κατάλληλη πλατφόρμα, που θα 
χρησιμοποιηθεί επιπλέον για την εξ’ αποστάσεως συνεργασία μεταξύ των ομάδων και την παρουσίαση του έργου τους 
(project).  
 



 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής  

Στο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας συμμετέχουν εκπαιδευτές ενηλίκων στην Πελοπόννησο με ενεργό συμμετοχή στην 
υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης  &  κοινωνικής ένταξης. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτές ενηλίκων που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ). 
 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Κριτήρια Επιλογής 
Οι συμμετέχοντες επιλέγονται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το σύνολο των 
συνεργαζόμενων εκπαιδευτών ενηλίκων του Συντονιστή Εταίρου. Απαιτείται να διαθέτουν την ιδιότητα του εκπαιδευτή 
ενηλίκων ή στελέχους ανάπτυξης δράσεων εκπαίδευσης ενηλίκων και να συνεργάζονται κατά την περίοδο υλοποίησης του 
έργου με το Συντονιστή Εταίρο ως εθελοντές ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
Κριτήρια Επιλογής αποτελούν:  

1. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων σε προσωπικές & κοινωνικές δεξιότητες 
2. η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
3. η γνώση εφαρμογών Τεχνολογίας, Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 
Επιπλέον είναι επιθυμητή η συμμετοχή των υποψηφίων στα επίσημα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων, ΕΟΠΠΕΠ 
(www.eoppep.gr) , ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr) ή και άλλα.  
 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν έως και την 21/11/2017 Αίτηση Συμμετοχής & Βιογραφικό Σημείωμα: 

• ηλεκτρονικά (info@ngodiastasi.gr) 
• ή στα γραφεία της εταιρίας ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Αγίου Κωνσταντίνου 7-9, Κρανίδι) 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

Τηλέφωνα: 2754023661 
2130009396 

Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 7-9, Κρανίδι Αργολίδας 
URL: info@ngodiastasi.gr 
E-mail: www.ngodiastasi.gr 
 

http://www.inedivim.gr/

