
 

 

                          
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική 

δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 

λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). 

 

Η μάθηση που παρέχεται στα Κ.Δ.Β.Μ. είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες του 

εκπαιδευόμενου. Τα προγράμματα στοχεύουν στην 

ουσία στον εμπλουτισμό γνώσεων, την ανάπτυξη και 

βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του ατόμου και της ιδιότητας του 

ενεργού πολίτη, καθώς και στην άμβλυνση των 

μορφωτικών κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 

συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

(Κ.Ε.Δ.Ε.) συνεργάστηκαν και συμφώνησαν να 

αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους 

Δήμους ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δια 

βίου μάθησης με πόρους (65.000.000 €) από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περισσότερους από 200 

Δήμους σε όλη τη Χώρα με χιλιάδες τμήματα μάθησης 

και εκπαιδευόμενους σε 70 διαθέσιμες θεματικές 

ενότητες. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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 Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε 

όλους τους  ενήλικες, με μόνη προϋπόθεση το 

ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.  

 

 

 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Το Κ.Δ.Β.Μ. Γορτυνίας λειτουργεί από τον Φεβρουάριο 

του 2014 με έδρα το Γυμνάσιο της Δημητσάνας. Κατά 

την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2014 υλοποιήθηκαν οκτώ 

τμήματα μάθησης σε έξι χωριά της Γορτυνίας, τα οποία 

παρακολούθησαν συνολικά περίπου 130 

εκπαιδευόμενοι.  

 

 

 

Αναλυτικά:  

1. Βυτίνα 

� Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες, 25 ώρες για 

το Πυροσβεστικό Σώμα  

� Νέες Τεχνολογίες για την Τρίτη Ηλικία, 25 ώρες 

� Αγγλικά για τον Τουρισμό, 25 ώρες 

2. Δημητσάνα 

� Γαλλικά για τον Τουρισμό, 25 ώρες 

3. Δημητσάνα/Καρκαλού 

� Εικαστικό Εργαστήρι, 50 ώρες 

4. Τρόπαια  

� Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο, 50 

ώρες 

5. Στεμνίτσα  

� Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες, 25 

ώρες 

6. Ελληνικό 

� Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο, 50 ώρες 

 

 

 


