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Ευρωπαϊκά Προγράμματα
που υποστηρίζουν τη Δια
Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες
για τις Βιβλιοθήκες.
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Τι είναι το δίκτυο EUD
Πρόκειται για ένα δίκτυο από περισσότερες από 

500 Θυρίδες Πληροφόρησης στα 27 κράτη 
μέλη, 17 από τις οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα

Λειτουργεί από το 2005 υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σκοπός: να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά 
στον πολίτη
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Το δίκτυο στην Ελλάδα

Πληροφορίες για τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τις δράσεις του θα 
βρείτε στο site:

www.europedirect.gr 
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Υπηρεσίες Κέντρου
 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και 

εκπαιδευτικών δράσεων 
 Διανομή ενημερωτικού υλικού 
 Παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα πολιτών
 Παραγωγή ενημερωτικών εκδόσεων 
 Ανταλλαγή καλών πρακτικών και την προώθηση συνεργασιών
 Ανατροφοδότηση των απόψεων των πολιτών στα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Ομάδες στόχου
 Κάτοικοι αγροτικών και αστικών περιοχών – ενεργοί πολίτες
 Πολλαπλασιαστές, όπως: δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, 

εκπρόσωποι φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών, 
τοπικών συλλόγων, αναπτυξιακών, κ.ά.

 Σπουδάζουσα νεολαία
 Γυναίκες της υπαίθρου
 Ηλικιωμένοι
 Άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό
 Άτομα με ειδικές ανάγκες



8/5/2009 6

Υποδομές Κέντρου
 Βιβλιοθήκη (εκδόσεις της υπηρεσίας επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε., την Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.,

βιβλία και περιοδικές εκδόσεις γύρω από Ευρωπαϊκά θέματα)

 Αρχείο πολυμέσων (Βιντεοκασέτες, CD-ROM, DVD)

 Έκθεση με ενημερωτικά φυλλάδια για το κοινό

 Πρόσβαση σε όλες τις κοινοτικές βάσεις δεδομένων

 Η/Υ με πρόσβαση στο internet για το κοινό

 Δυνατότητα προβολής του δορυφορικού τηλεοπτικού προγράμματος
«Europe by Satellite»

 Ειδικοί χώροι για την υποδοχή ομάδων επισκεπτών και τη διοργάνωση
εκδηλώσεων

 Εκπαιδευμένο προσωπικό

 Τοπικές συνέργιες
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EUD Κ. Μακεδονίας -
Ενδεικτικές Δράσεις
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Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας

Στοιχεία επικοινωνίας 
Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας
Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 12, Τ.Θ. 23, 55102 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 492850, 3, 4 Fax: 2310 492860
Email: europedirect@afs.edu.gr
www.afs.edu.gr/europedirect

mailto:europedirect@afs.edu.gr�
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Δράσεις Δια Βίου Μάθησης στις  Βιβλιοθήκες
 Προγράμματα καταπολέμησης ψηφιακού αναλφαβητισμού

 Προγράμματα μη τυπικής / άτυπης εκπαίδευσης για όλες τις 
ηλικίες

 Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

 Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης

 Υποστήριξη προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 
συνεργαζόμενων φορέων (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση)

 Εξασφάλιση ευκαιριών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
των βιβλιοθηκών 
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Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Πρόγραμμα Comenius

 Αφορά τη σχολική εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο –
ως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 Απευθύνεται στους μαθητές, καθηγητές, τοπική 
αυτοδιοίκηση, σύλλογοι γονέων, ΜΚΟ, φορείς 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, πανεπιστήμια

 Δράσεις: Κινητικότητα, σχολικές συμπράξεις, πολυμερή 
σχέδια και δίκτυα

 Υποβολή: ΙΚΥ ή Executive Agency (Education, 
Audiovisual and Culture Agency Executive Agency -
EACEA) 
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Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Πρόγραμμα Leonardo da Vinci

 Αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 Δίνει την ευκαιρία σε άτομα που συμμετέχουν στην αρχική 

και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και σε 
επαγγελματίες να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις  δεξιότητες 
και τις στάσεις τους και στους φορείς να συνεργαστούν 
μεταξύ τους.

 Δράσεις: Κινητικότητα, συμπράξεις, πολυμερή σχέδια και 
δίκτυα

 Υποβολή: ΙΚΥ ή Executive Agency (Education, Audiovisual 
and Culture Agency Executive Agency - EACEA) 
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Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Πρόγραμμα Grundtvig

 Αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων
 Εστιάζει στις ανάγκες των ενηλίκων που παρακολουθούν 

προγράμματα τυπικής (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) και μη 
– τυπικής & άτυπης  εκπαίδευσης

 Δράσεις: Κινητικότητα, συμπράξεις, πολυμερή σχέδια και 
δίκτυα

 Υποβολή: ΙΚΥ ή Executive Agency (Education, Audiovisual 
and Culture Agency Executive Agency - EACEA) 



8/5/2009 13

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Πρόγραμμα Erasmus

 Αφορά τη τριτοβάθμια εκπαίδευση 
 Απευθύνεται στους μαθητές και στα ιδρύματα 

τριτοβάθμια εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 Δράσεις: Κοινά προγράμματα Erasmus Mundus 

(μάστερ και διδακτορικά), συμπράξεις, πολυμερή 
σχέδια και δίκτυα 

 Υποβολή: ΙΚΥ ή Executive Agency (Education, 
Audiovisual and Culture Agency Executive Agency 
- EACEA) 



Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
Οριζόντιο πρόγραμμα

 Αφορά τους φορείς που είναι επιλέξιμοι και στα 4 
προγράμματα

 Δράσεις
 Συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής 
 Γλώσσες – Σπάζοντας τα εμπόδια της γλώσσας
 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας – Καινοτόμα 

μάθησης
 Διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων των προγραμμάτων

 Υποβολή: Executive Agency (Education, Audiovisual and 
Culture Agency Executive Agency - EACEA) και CEDEFOP
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Ψηφιακή σύγκλιση – ΚτΠ - ΕΣΠΑ
Ειδικός στόχος 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής ΤΠΕ – Ισότιμη 
συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

 Αντικείμενα (ενδεικτικά):
 ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν 

την ενημέρωση, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τη Δια 
Βίου Μάθηση

 Αύξηση αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαίδευση

 Φορείς: Κράτος, ανεξάρτητες αρχές, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 
ΜΚΟ, ΔΕΚΟ, Κοινωνικοί φορείς

 Περιοδική συγκριτική αξιολόγηση προτάσεων
 Διαχειριστική επάρκεια δικαιούχων



7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Information and Communication Technologies (ICT)
Challenge 4: Digital libraries and content

 Digital libraries and digital preservation 
 Technology-enhanced learning 
 Intelligent information management 
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Territorial Cooperation 
 SEA (www.southeast-europe.net)

Axe 4 : Development of transnational 
synergies for sustainable growth ares
Objective 1.3: Promoting the use of 
cultural values for development

 MED (www.programmemed.eu)
Axe 4 : Promotion of a polycentric and 
integrated development of the Med space
Objective 4.2: Strengthening of identity and 
enhancement of culutural resources for a better 
integration of the Med space. 
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Περισσότερες πληροφορίες
 ec.europa.eu/education/index_en.htm
 eacea.ec.europa.eu/index.htm
 www.iky.gr
 www.cedefop.europa.eu/default.asp
 www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/4thperiod/newopis_digital/invitations_espa/p_04_2.1.htm
 cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/challenge4_en.html
 www.southeast-europe.net
 www.programmemed.eu



Tips
 Ιδέα – ιδέα – ιδέα

 Δικτύωση – συνέργιες

 Στρατηγική φορέα

 Από το μικρότερο στο μεγαλύτερο

 Τόλμη & προσήλωση στο στόχο

 Συνεχή επαφή με την αρχή που διαχείριζεται την 
προκήρυξη - Lobbying
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Ευχαριστώ
και καλή επιτυχία!!!
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