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Ππόζκληζη ζςμμεηοσήρ  

 

ζε ενημεπωηική ημεπίδα για ηη διάσςζη και ηην αξιοποίηζη ηων 

αποηελεζμάηων ηος έπγος DCDS  

και ζηην  

απονομή πιζηοποιηηικών ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ ηηρ πιλοηικήρ δπάζηρ 

καηάπηιζηρ 

 

Αγαπεηή/-ε θπξία/ -ε, 

Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, ε εξεπλεηηθή νκάδα DAISSy 

(http://daissy.eap.gr/) ηνπ Ειιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΕΑΠ) ζπκκεηέρεη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ DCDS – Σύζηεκα Αλάπηπμεο Ψεθηαθώλ Ιθαλνηήησλ. Σηόρνο ηνπ έξγνπ 

είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθώλ ηθαλνηήησλ ησλ ελειίθσλ ρακειήο εηδίθεπζεο, κε ζηόρν ηελ 

απαζρόιεζε, ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο 

σο πνιίηεο. Εθ κέξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ έξγνπ DCDS, ζα ζέιακε λα ζαο πξνζθαιέζνπκε 

ζηε δεύηεξε εκεξίδα δηάρπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Επηπιένλ, ζην 

ηέινο ηεο εκεξίδαο ζα ιάβεη ρώξα θαη ε ηειεηή απνλνκήο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ πηινηηθή δξάζε θαηάξηηζεο ηνπ DCDS.  

Η εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Επηκειεηήξην Αραΐαο, Μηραιαθνπνύινπ 58, Τ.Κ. 26221  ζηελ 
Πάηξα ηε Δεςηέπα 4 Νοεμβπίος 2019, 17:30 – 20:00.  

Μπορείηε να δηλώζεηε ηο ενδιαθέρον ζας μέζω email (Τίηλος email: DCDS) ζηη διεύθσνζη 

info@daissy.eap.gr , μέτρι ηην 1/11/2019. 

 
 

 

 Το DCDS υλοποιείται από μια ςφμπραξη οκτώ οργανιςμών από ζξι 
Ευρωπαϊκζσ χώρεσ (Βζλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία, 
Ιςπανία), ςτην οποία περιλαμβάνονται δφο Ευρωπαϊκά δίκτυα, ζνα 
Ανοικτό πανεπιςτήμιο, μια εθνική ζνωςη για τισ ΤΠΕ και τζςςερεισ 
πάροχοι μη-τυπικήσ κατάρτιςησ. 
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Ππόγπαμμα Ημεπίδαρ 4/11/2019 

 

17:30 Πξνζέιεπζε  

18:00 – 18:15 Καισζόξηζκα – Οη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Επηκειεηεξίνπ Αραΐαο αλαθνξηθά κε 
ηηο ςεθηαθέο ηθαλόηεηεο ηεο αγνξάο  

Θ. Τζνύκπειεο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Επηκειεηεξίνπ Αραΐαο  

18:15 – 18:30 Τν Σύζηεκα Αλάπηπμεο Ψεθηαθώλ Ιθαλνηήησλ DCDS 

Α. Κακέαο, Καζεγεηήο ΕΑΠ 

18:30 – 18:45 Η δξάζε θαηάξηηζεο ζε ςεθηαθέο δεμηόηεηεο ηνπ DCDS 

Ν. Αρηιιεόπνπινο, Εκπεηξνγλώκνλαο – Εθπαηδεπηήο, ΕΑΠ 

18:45 – 19:00 Ψεθηαθέο δεμηόηεηεο θαη αγνξά εξγαζίαο 

Κ. Γησηόπνπινο, ΑρεΠαλ 

19:00 – 19:20 Σπδήηεζε θαη εξσηήζεηο 

19:20 – 20:00 Απνλνκή πηζηνπνηεηηθώλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πηινηηθή δξάζε 
θαηάξηηζεο ηνπ DCDS, Ειαθξύ γεύκα 
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