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Έκθεση Πεπραγμένων της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής 
Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8».      

Σας  γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια  της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8».                     
του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο  οποίο 
εντάσσεται το ΚΔΒΜ Σαλαμίνας για το χρονικό διάστημα από 19/9/2014 έως 30/6/2015 
υλοποιήθηκαν  10 τμήματα μάθησης.  Από τους 228  υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση, 
εντάχθηκαν  σε τμήματα οι 195  και οι 107 από αυτούς ολοκλήρωσαν με επιτυχία το 
πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν. 

Τα τμήματα που δημιουργήθηκαν είναι τα εξής: 

• Στις 2/12/2014 δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα μάθησης «Επεξεργασία 
κειμένου-Διαδίκτυο» διάρκειας 50 ωρών το οποίο ολοκληρώθηκε στις 
12/2/2015. Συμμετείχαν 20 εκπαιδευόμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν 
με επιτυχία οι 14. 

• Στις 24/3/2015 δημιουργήθηκε το τμήμα μάθησης  «Φωτογραφία» διάρκειας 
25 ωρών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 6/5/2015. Συμμετείχαν 19 
εκπαιδευόμενοι  από τους οποίους ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι 8. 

• Στις 24/3/2015 δημιουργήθηκε το τμήμα μάθησης «Δημιουργία Ιστοσελίδας» 
διάρκειας 50 ωρών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 21/5/215. Συμμετείχαν 20 
εκπαιδευόμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι 8. 

• Στις 24/3/2015 δημιουργήθηκε το τμήμα «Καινοτομία Επιχειρηματικότητα –
Διοίκηση επιχειρήσεων» διάρκειας 25 ωρών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 
17/4/2015. Συμμετείχαν 18 εκπαιδευόμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν 
με επιτυχία οι 9. 



• Στις 27/32015 δημιουργήθηκε το τμήμα «Αγγλικά στο χώρο Εργασίας (Α2- 
Β1)»  διάρκειας 25 ωρών το οποίο ολοκληρώθηκε στις 8/5/2015. Συμμετείχαν 
20 εκπαιδευόμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι 11. 

• Στις 20/4/2015 δημιουργήθηκε το τμήμα «Επεξεργασία Κειμένου- 
Διαδίκτυο» διάρκειας 50 ωρών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 5/6/2015. 
Συμμετείχαν 21 εκπαιδευόμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
οι 14.  

• Στις 24/4/2015 δημιουργήθηκε το τμήμα «Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1- 
Α2)»  διάρκειας 25 ωρών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 22/5/2015. 
Συμμετείχαν 20 εκπαιδευόμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
οι 14. 

• Στις 25/4/2015 δημιουργήθηκε το τμήμα «Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1-
Α2)» διάρκειας 25 ωρών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30/5/2015. 
Συμμετείχαν 20 εκπαιδευόμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
οι 8.  

• Στις 9/5/2015 δημιουργήθηκε το τμήμα «Υπολογιστικά Φύλλα – 
Παρουσιάσεις» διάρκειας 50 ωρών, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 11/6/2015. 
Συμμετείχαν 20 εκπαιδευόμενοι από τους οποίους ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
οι 8. 

• Στις 12/5/2015 δημιουργήθηκε το τμήμα «Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 
– e –επιχειρείν» διάρκειας 25 ωρών το οποίο ολοκληρώθηκε στις 3/6/2015. 
Συμμετείχαν 18 εκπαιδευόμενοι  από τους οποίους ολοκλήρωσαν με επιτυχία 
οι 15. 

Τα μαθήματα διεξήχθησαν στο 4ο Δημοτικό σχολείο Σαλαμίνας που βρίσκεται επί της 
οδού Θέμιδος 119. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας που πραγματικά 
ήταν πολύτιμη για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος. 
 

  

Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ανάπτυξης   

                                                                                                       & Διασφάλισης Ποιότητας 

                                                                                                         Νταβή Ιωάννα 

 

 

 


