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ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΞΕΚΙΝΗΣΕ  ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( Κ.Ε.Ε. )  ΑΡΚΑΔΙΑΣ   
 

Τρία νέα εκπαιδευτικά προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης υλοποίησε το Κ.Ε.Ε. Αρκαδίας . Συγκεκριμένα πρόκειται για την 

 

1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.   

Το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρει οποιονδήποτε επιθυμεί να βρει εργασία, να δημιουργήσει συλλογική 

επιχείρηση κοινωνικού χαρακτήρα ή απλά να ενημερωθεί για ζητήματα που αναφέρονται στην ισότητα των 

ευκαιριών απασχόλησης και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ενδιαφέρει ενήλικες ανεξαρτήτως 

χαρακτηριστικών και προηγούμενης εμπειρίας (άντρες ή γυναίκες, νέους και μεγαλύτερης ηλικίας, 

εργαζόμενους ή μη) μέχρι στελέχη επιχειρήσεων ή μεγάλων οργανισμών που θέλουν να ενημερωθούν για την 

πολιτική των ίσων ευκαιριών επί μέρους κατηγοριών εργαζομένων. Αφορά, επίσης, ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες που επιθυμούν να δημιουργήσουν κάποια δομή κοινωνικής επιχείρησης. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά διδακτική ενότητα του προγράμματος, είναι το εξής: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

α.  Εισαγωγή στην κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

β.  Οργάνωση, διοίκηση, marketing κοινωνικών επιχειρήσεων. 

γ.  Ισότητα ευκαιριών στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή και στην γυναικεία επιχειρηματικότητα.  

 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.   

Το πρόγραμμα ενδιαφέρει οποιονδήποτε επιθυμεί να βρει εργασία ή να βελτιώσει την επαγγελματική του θέση 

και αναφέρεται σε γνώσεις και ικανότητες σχετικές με τη διαχείριση του εαυτού (αυτογνωσία), την 

επαγγελματική καριέρα του ίδιου ή των παιδιών του, αλλά και των μαθητών ή των υφισταμένων του 

(συμβουλευτική σταδιοδρομίας), τη διαχείριση του άγχους και την βελτίωση του ομαδικού πνεύματος και της 

επικοινωνίας στους χώρους εργασίας. 
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Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά διδακτική ενότητα του προγράμματος, είναι το εξής: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

α.  Ανάπτυξη αυτογνωσίας. 

β.  Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. 

γ.  Διαχείριση εργασιακού άγχους. 

δ.  Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος-Επικοινωνία. 

 

3) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.   

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οποιονδήποτε χρειάζεται ή επιθυμεί να αποκτήσει ικανότητες διαχείρισης 

κρίσεων και πανικού σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αφορά άτομα ή ομάδες εθελοντών ή 

επαγγελματιών που θέλουν να μάθουν πώς να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας σεισμών, 

πλημμυρών, πυρκαγιών προσφέροντας πρώτες βοήθειες και υποστήριξη στους πληγέντες, ή υπηρεσίες 

οργάνωσης και διαχείρισης σχετικών καταυλισμών. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα ανά διδακτική ενότητα του προγράμματος, είναι το εξής: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

α.  Γνωσιακές Παράμετροι. 

β.  Σεισμοί. 

γ.  Πρώτες βοήθειες. 

δ.  Πυρκαγιές. 

ε.  Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων - Οργάνωση και διαχείριση καταυλισμών. 

 

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 125 ωρών και οδηγούν στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου 

Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τον νόμο 3369/6-7-2005.  

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κ.Ε.Ε. Αρκαδίας και να ανατρέξετε και στην ιστοσελίδα 

του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) www.ideke.edu.gr, του φορέα της Γενικής 

Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠ.Ε.Π.Θ.) που υλοποιεί τα παραπάνω προγράμματα στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα Δια Βίου 

Εκπαίδευσης στα Κ.Ε.Ε και στο Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.» που εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, ΜΕΤΡΟ 2.5. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΠΡΑΞΗ 2.5.1.α, και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους.  

http://www.ideke.edu.gr

