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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

ΚΔΒΜ 29/10/2020 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά 

Βίου Μάθησης -Νέα Φάση (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κασσάνδρας 
 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κασσάνδρας, το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. 
του Δήμου Κασσάνδρας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με 
εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας. 
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κασσάνδρας μπορούν να δημιουργηθούν στη Νέα Φάση, τμήματα για τα 
ακόλουθα προγράμματα: 
  

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο 

2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις 

3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα 

4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 

5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 

6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 

7 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 

 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας 
καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των 
ενδιαφερομένων στα τμήματα (όπως και σε αυτά που ήδη λειτουργούν) απαιτείται η συμπλήρωση 
σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.  
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» 
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:   
Τηλ. : 23740 20060 
Ταχ. Διεύθυνση: Καλλιθέα Χαλκιδικής 
Email: kedik@otenet.gr  
 
 
     Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα μας είναι η διασφάλιση τήρησης των μέτρων λειτουργίας για την αποφυγή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3780/Β’/08.09.2020), 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης», άρθρο 10 επόμενα.  
Παρακάτω συνοψίζουμε ενδεικτικά τα εξής σημαντικά σημεία:  
H χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική  

Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του 
ποντικιού μετά από κάθε χρήση  

Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων  

Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών  

Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο 
τμήμα εκπαιδευομένων και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για 
ένα τέταρτο (¼) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από 
κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι εκπαιδευόμενοι  

Αποχή όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, για την προστασία 
εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και λοιπού προσωπικού που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες.  

 


