
 

 

 

 

 
 

 

TEACH FOR FUTURE  

(ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) 

 

Πρόσκληση για επιλογή 70 ενηλίκων δικαιούχων για δωρεάν εκπαιδευτική επιμόρφωση στον 

τομέα της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας της Πληροφορίας, της Διαχείρισης Καινοτομίας και 

Δικτύωσης, και της Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας 

 

Δήλωση συμμετοχής το αργότερο έως 3 Οκτωβρίου 2021, στη διεύθυνση:  

https://forms.gle/Kwnwxa5g1bDCEG8D8 

 
Ο οργανισμός «Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (HERITAGE) 

ανακοινώνει την επιλογή μιας ομάδας 70 τουλάχιστον ενηλίκων, σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να 

συμμετάσχουν ως δικαιούχοι δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα της Πληροφορικής και 

της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (56 ώρες), στον τομέα της Διαχείρισης Καινοτομίας και 

Δικτύωσης (35 ώρες) και στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (35 ώρες), οργανωμένων 

κυρίως σε διαδικτυακή μορφή (ή και υβριδική μορφή εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν - 

διαδικτυακή και πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευομένων), 

σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που υπάρχουν κατά τη στιγμή των δραστηριοτήτων 

με βάση την πανδημία COVID-19. 

 

Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών κατάρτισης ενηλίκων στο πλαίσιο του 

προγράμματος «TEACH FOR FUTURE (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ) - ο εκπαιδευτικός 

μετασχηματισμός των ενηλίκων μέσω της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της 

επιχειρηματικότητας», με χρηματοδότηση από το Erasmus +, Key Action 2, Στρατηγικές 

Συμπράξεις, με κωδικό έργου: 2019-1-RO01-KA204-063888. 

 

Η ομάδα στόχος των εκπαιδευομένων θα αποτελείται από 70 τουλάχιστον ενηλίκους από την 

Ελλάδα, δηλαδή άτομα με ελάχιστη ηλικία 18 ετών. Η επιλογή θα περιλαμβάνει μέλη του δικτύου 

υπαλλήλων, συνεργατών και εθελοντών των Ελληνικών Δημόσιων/Δημοτικών Βιβλιοθηκών 

(βιβλιοθηκονόμοι, υπάλληλοι βιβλιοθηκών, πολίτες εθελοντές βιβλιοθηκών). Επίσης, 

βιβλιοθηκονόμοι, υπάλληλοι και εθελοντές που προέρχονται από άλλες βιβλιοθήκες σε εθνικό 

επίπεδο, φοιτητές βιβλιοθηκονομίας αλλά και πολίτες που έχουν σύνδεση με τις βιβλιοθήκες και τον 

πολιτισμό. 

 

Η ομάδα-στόχος θα επιλεγεί από μια επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του διαχειριστή του έργου, 

βάσει της αξιολόγησης των αιτήσεων. 

 

Κριτήρια επιλογής: 

Θα ληφθεί υπόψη η πλήρης, σωστή και ολοκληρωμένη κατάθεση του φακέλου εγγραφής, καθώς και 

η τήρηση της προθεσμίας για την υποβολή του φακέλου. 

 

https://forms.gle/Kwnwxa5g1bDCEG8D8


Κριτήρια καταλληλότητας: 

Ενήλικοι, πολίτες που κατοικούν ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα 

στόχου του έργου και πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια αυτής της πρόσκλησης (ενήλικοι με 

μειωμένες δεξιότητες, εκ των οποίων τουλάχιστον 15% από ευάλωτες ομάδες). 

 

Κριτήρια συνάφειας: 

Ταξινόμηση στην ομάδα στόχου, διαθεσιμότητα για συμμετοχή στην εκπαίδευση, πρόθεση και 

κίνητρα να ανήκουν στην κατηγορία της ομάδας στόχου του έργου. Εάν υπάρχουν αρκετές αιτήσεις 

που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για επιλογή, θα ισχύει η σειρά προτεραιότητας με βάση την 

ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης και του φακέλου της εγγραφής. 

 

Περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης εγγραφής για τους συμμετέχοντες: 

 

  Έντυπο εγγραφής 

  Αντίγραφο ταυτότητας 

  Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα μέλους της ομάδας στόχου 

  Δήλωση δέσμευσης για συμμετοχή 

  Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 

Οι 70 ενήλικοι δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν εκπαίδευση μεταξύ άλλων στην 

τρισδιάστατη μοντελοποίηση (3D) και εκτύπωση, στην επεξεργασία εικόνας, στο ECDL, στα 

ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ, στα διαδικτυακά εργαλεία συνεργασίας, στον τομέα της 

πληροφορικής, της τεχνολογίας της πληροφορίας, της επιχειρηματικότητας και την ηγεσίας, της 

διαχείρισης της καινοτομίας και της δικτύωσης, της διοίκησης και του στρατηγικού μάνατζμεντ. 

Ειδικότερα θα λάβουν εκπαίδευση σε ενότητες όπως η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η διοίκηση 

ολικής ποιότητας, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε οργανισμούς, ο οργανωτικός σχεδιασμός και 

έλεγχος, η οργανωτική δομή και η οργανωσιακή κουλτούρα, η θεωρία της αλλαγής, η διαχείριση 

έργων, το ψηφιακό μάρκετινγκ για πολιτιστικούς οργανισμούς, η αποτελεσματική επικοινωνία στους 

οργανισμούς, τα συστήματα επικοινωνίας και υποστήριξης αποφάσεων, το μοντέλο επιχειρηματικής 

ανάπτυξης βάσει ευκαιριών, η διαχείριση χρόνου, η δύναμη του φυσικού χώρου στους Πολιτιστικούς 

Οργανισμούς, η δημιουργία ψηφιακών αρχείων μέσω δράσεων πληθοπορισμού, ο ρόλος των 

πολιτιστικών οργανισμών στην ανοικτή πρόσβαση, η διαχείριση της πληθώρας και της ποιότητας 

των πληροφοριών, η ελλιπής πληροφόρηση και παραπληροφόρηση, το φαινόμενο των ψευδών 

ειδήσεων και των επιπτώσεών τους στους πολιτιστικούς οργανισμούς. 

 

Στο τέλος της εκπαιδευτικής επιμόρφωσης στους 3 κεντρικούς τομείς (στους τομείς της 

Πληροφορικής και της Τεχνολογίας της Πληροφορίας, της Διαχείρισης Καινοτομίας και Δικτύωσης 

και της Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας) οι 70 ενήλικοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

προτείνουν, σε ένα διαγωνισμό ιδεών, μια δημιουργική ιδέα σχετικά με τη γνώση που αποκτήθηκε 

και μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον που σχετίζεται με ένα από τα 

παραπάνω πεδία ενδιαφέροντος. 

 

Οι επικρατέστεροι συμμετέχοντες με τις καλύτερες ιδέες θα επιλεγούν βάσει ψηφοφορίας. Οι πρώτοι 

10 καλύτεροι ενήλικοι συμμετέχοντες σε κάθε τομέα, μετά την αξιολόγηση και την ψηφοφορία, θα 

έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν σε ένα νέο στάδιο υλοποίησης δραστηριοτήτων, δηλαδή την 

οργάνωση μικτής κινητικότητας σε εκπαιδευτικά κέντρα. 

 

 

 

 



Μετά την επιλογή βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της ψηφοφορίας: 

 

-- Οι κορυφαίοι 10 συμμετέχοντες στην ενότητα Πληροφορική και Τεχνολογία της Πληροφορίας θα 

συμμετάσχουν σε ένα κέντρο καθοδήγησης που επιδοτείται από το έργο σε αυτόν τον τομέα, 

διάρκειας 7 ημερών (5 ημέρες δραστηριοτήτων + 2 ημέρες μεταφοράς), που θα πραγματοποιηθεί στο 

Βουκουρέστι, στο Κέντρο Αριστείας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ρουμανίας. 

 

-- Οι κορυφαίοι 10 συμμετέχοντες στον τομέα της Διαχείρισης Καινοτομίας και Δικτύωσης θα 

συμμετάσχουν σε ένα κέντρο καθοδήγησης σε αυτόν τον τομέα, διάρκειας 7 ημερών (5 ημέρες 

δραστηριοτήτων + 2 ημέρες μεταφοράς), που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Αριστείας στην 

Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. 

 

-- Οι κορυφαίοι 10 συμμετέχοντες στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας θα 

συμμετάσχουν σε ένα κέντρο καθοδήγησης που επιδοτείται από το έργο σε αυτόν τον τομέα, 

διάρκειας 7 ημερών (5 ημέρες δραστηριοτήτων + 2 ημέρες μεταφοράς), που θα πραγματοποιηθεί στο 

Κέντρο Αριστείας στο Βιντίν της Βουλγαρίας. 

 

Εφαρμόζοντας μια σειρά από σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές, επικεντρωμένες στις ειδικές ανάγκες 

των ενηλίκων εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες, οι εκπαιδευτικές ενότητες που διοργανώνονται στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από τη 

συμμετοχή των Ελλήνων εκπαιδευτών του δικτύου «TEACH FOR FUTURE (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)», που έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του έργου. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα 

περιλαμβάνουν διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας / αξιολογήσεις, προσομοιώσεις και παιχνίδια 

για να προσελκύσουν την προσοχή και να παρακινήσουν τους ενηλίκους εκπαιδευόμενους να 

συμμετάσχουν στην εκπαίδευση. 

 

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή ως δικαιούχοι στο έργο, οι ενδιαφερόμενοι 

ενήλικες θα πρέπει στείλουν ένα email με το θέμα: «Αίτηση δικαιούχου ενηλίκων HERITAGE - TEACH 
FOR FUTURE» το αργότερο έως 3 Οκτωβρίου 2021, στη διεύθυνση:  
https://forms.gle/Kwnwxa5g1bDCEG8D8 
 
Η φόρμα εγγραφής περιλαμβάνει:  

  Έντυπο εγγραφής 

  Αντίγραφο ταυτότητας 

  Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα μέλους της ομάδας στόχου 

  Δήλωση δέσμευσης για συμμετοχή. 

  Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

 

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις στείλτε email glam.teachfuture@gmail.com 

Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, το HERITAGE θα επιλέξει 70 τουλάχιστον ενηλίκους 

δικαιούχους, εκ των οποίων τουλάχιστον 15% θα πρέπει να ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι θα επωφεληθούν από εκπαιδευτικές ενότητες στους τρεις κεντρικούς 

τομείς της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (56 ώρες), της Διαχείρισης 

Καινοτομίας και Δικτύωσης (35 ώρες) και της Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (35 ώρες). 

 
 

 

 

https://forms.gle/Kwnwxa5g1bDCEG8D8
mailto:glam.teachfuture@gmail.com


 

Σχετικά με το «TEACH FOR FUTURE (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ): το έργο “TEACH FOR FUTURE 

(ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)” - ο εκπαιδευτικός μετασχηματισμός των ενηλίκων μέσω της καινοτομίας, της 

τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας” έχει διάρκεια 36 μήνες (01.11.2019-31.08.2022) με χρηματοδότηση από το 

Erasmus +, Key Action 2, Στρατηγικές Συμπράξεις, με κωδικό αριθμό αναγνώρισης έργου: 2019-1-RO01-KA204-063888. 

Το έργο υλοποιείται από το HERITAGE στην Ελλάδα, την Εθνική Ένωση Δημόσιων Βιβλιοθηκών και Βιβλιοθηκών στη 

Ρουμανία (ANBPR), ως ηγέτης συνεργάτης της κοινοπραξίας των συνεργατών του προγράμματος, μαζί με το Ίδρυμα Global 

Libraries Bulgaria (GLBF) στη Βουλγαρία. 

 

Περιμένουμε τις αιτήσεις σας εντός της καθορισμένης προθεσμίας.  

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, 

Dr. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου,  

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου                 


