What is
the European Agenda?
It is a European raising-awareness programme
whose goal is to inform the public about the
significance of Life Long Learning for social
cohesion.
It aims at the improvement of the quality and
the effectiveness of Adult Education and
Training. Through networking and collaboration
among public administration, local authorities,
employers, social partners and the civic society,
it seeks to offer a second chance, a step-up to
low-qualified people.

How will the programme be
implemented?

Πληροφορίες:
Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα
Ιστότοποι: www.gslll.edu.gr • www.europeanagenta.gr
Τηλ.: 213131.1655 / 213131.1658-9
e-mail: tinag@gsae.edu.gr
e-mail: europeanagenta@gsae.edu.gr

Εducation, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA)
Iστότοπος: http://eacea.ec.europa.eu
e-mail: EACEA-P3-AL-AGENDA@ec.europa.eu
Tηλ.: +(32 2)2980130

ñ Organisation of 13 seminars

in the 13 regions of the country
ñ Dissemination of digital and

printed information material
ñ Creation of an interactive web platform
ñ Production of information leaflets

General Secretariat for Lifelong
Learning/Ministry of Education
417, Acharnon str., 111 43 Athens, Greece
Websites: www.gslll.edu.gr • www.europeanagenta.gr
e-mail: tinag@gsae.edu.gr
e-mail: europeanagenta@gsae.edu.gr
Τel.: 213131.1655 / 213131.1658-9

Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA)
website: http://eacea.ec.europa.eu
e-mail: EACEA-P3-AL-AGENDA@ec.europa.eu
Τel.: +(32 2)2980130

Eυρωπαϊκή Ατζέντα
για την Εκπαίδευση
και Κατάρτιση Ενηλίκων

Τι είναι
η Ευρωπαϊκή Ατζέντα
Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα (Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 2011 /C 372 /01) είναι
ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης σχετικά µε τη σηµασία
της ∆ιά Βίου Μάθησης για την κοινωνική
συνοχή.

Κύριοι στόχοι
της
Ευρωπαϊκής Ατζέντας
쏡 παροχή δυνατοτήτων δεύτερης ευκαιρίας για
τη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής και η χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών, σε άτοµα και οµάδες
µε χαµηλά προσόντα

쏡 στοχευµένη εκπαίδευση για µετανάστες, για
άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο,
για νέους που ούτε εκπαιδεύονται, ούτε
απασχολούνται, ούτε ακολουθούν κατάρτιση,
καθώς και για άτοµα µε αναπηρίες και άλλους
ενήλικες

쏡 συνεργασία µε τους εργοδότες, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών
Tοµείς προτεραιότητας για την περίοδο
2012-2014

쏡 αποτελεσµατική και αποδοτική χρηµατοδότηση

f πραγµάτωση της ∆ΒΜ και της

κινητικότητας
f βελτίωση της ποιότητας και της αποτελε-

σµατικότητας της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης
f προαγωγή της ισοτιµίας, της κοινωνικής

συνοχής και της ενεργού συµµετοχής
στα κοινά µέσω της εκπαίδευσης των
ενηλίκων
f ενίσχυση της δηµιουργικότητας και της

καινοτοµίας, όσον αφορά στους ενήλικες
και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον τους
f βελτίωση της βάσης γνώσεων για την

εκπαίδευση των ενηλίκων και της παρακολούθησής της

Πώς θα υλοποιηθεί
το πρόγραµµα
ñ ∆ιοργάνωση 13 σεµιναρίων στις 13 περιφέρειες

της χώρας
ñ ∆ιάχυση ψηφιακού και έντυπου ενηµερωτικού

υλικού
ñ ∆ηµιουργία και λειτουργία διαδραστικής

ηλεκτρονικής πλατφόρµας
ñ Παραγωγή ενηµερωτικών φυλλαδίων

Οµάδα στόχος
Οµάδα στόχος των δράσεων
είναι άτοµα µε χαµηλά προσόντα τα οποία θα υποστηριχτούν για την (επαν)-ένταξή
τους στην εκπαίδευση/κατάρτιση/απασχόληση, σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία
µέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης.

