
 

 

 

 

                      
ΓΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  
ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  
 
 ΣΗΛ: 2741361000/2741361016  
 fax:2741361057 Κολιάηζος 32  
 Σ.Κ.20131  Κόπινθορ   
 

 
Ππόζκληζη 

για ζςμμεηοσή ζε ππογπάμμαηα  δια βίος μάθηζηρ  από ηο Κένηπο δια 
βίος μάθηζηρ ηος Γήμος Κοπινθίων 

 
 

Ο Γήμορ Κοπινθίων 
Έσονηαρ ςπότη : 

 Την   με απιθ. 7 /25-4-2012  απόθαζη ηος Γημοηικού ζςμβοςλίος με θέμα: Ίδπςζη και 
Λειηοςπγία Κένηπος Για Βίος Μάθηζηρ ζηον Γήμο Κοπινθίυν  , 

 Τηρ  δημόζιαρ  ππόζκληζηρ 3/2019 ηος ΟΑΔΓ  με απ.ππυη.21046/7-3-2019  
ππογπάμμαηα κοινυθελούρ σαπακηήπα ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ καηάπηιζηρ ζε 
πενήνηα έξι (56) Γήμοςρ για 8933 θέζειρ πλήποςρ απαζσόληζηρ ,  

 Το  εγκεκπιμένο  έπγο  με κυδικό  9273  εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα  κοινυθελούρ 
σαπακηήπα ζηα πλαίζια ηηρ υρ άνυ ππόζκληζηρ . 

 

Δνημεπώνει 
 

Όλοςρ ηοςρ/ηιρ ενδιαθεπόμενοςρ/ερ  όηι ζηο Κ.Γ.Β.Μ ηος Γήμος Κοπινθίυν ηην πποζεσή πεπίοδο 
θα  ςλοποιηθούν ππογπάμμαηα εκπαίδεςζηρ ενηλίκυν με ηίηλοςρ :  
 

 

 Ππόγπαμμα  ενίζσςζηρ   Βαζικών Γεξιοηήηων Πληποθοπικήρ  Η/Τ (Word, Excel, και 
Internet),  Δπίπεδο: Πποεηοιμαζία  πιζηοποίηζηρ , Γιάπκεια ζε ώπερ:   80  

 

 Ππόγπαμμα Σεσνολογιών και Δπικοινωνιών (Υπήζη Γιαδικηύος ) ζηην Γ΄ Ηλικία   

Γιάπκεια ζε ώπερ:   80  
 

 Ππόγπαμμα  με ηίηλο : Σοπική Ιζηοπία .   Γιάπκεια  ζε ώπερ : 80 
 

 Ππόγπαμμα εκμάθηζηρ  ελληνικήρ γλώζζαρ επίπεδο  (Α1), Απσάπιοι  Γιάπκεια ζε 
ώπερ : 125. 

 



 

 Ππόγπαμμα εκμάθηζηρ  ελληνικήρ γλώζζαρ  και ζηοισείων Δλληνικήρ Ιζηοπίαρ και 
Δλληνικού Πολιηιζμού για ηιρ εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ ελληνομάθειαρ  (Α2), 
Γιάπκεια ζε ώπερ :  175. 
 

 
 
 

Σα πποζθεπόμενα ππογπάμμαηα μποπούν να παπακολοςθήζοςν ενήλικερ κάθε εθνικήρ 
πποέλεςζηρ, ηλικίαρ και μόπθωζηρ, καθώρ και μέλη εςάλωηων κοινωνικά ομάδων, δηλαδή 
ομάδων πληθςζμού με γλωζζικέρ και πολιηιζμικέρ ιδιαιηεπόηηηερ (ππόζθςγερ, αλλοδαποί, 
παλιννοζηούνηερ, Ρομά , ομογενείρ).  
Για ηην ένηαξη ηυν ενδιαθεπομένυν ζηα ημήμαηα απαιηείηαι: 
α) η ζςμπλήπυζη ζσεηικήρ αίηηζηρ 
β) θυηοανηίγπαθο ηηρ αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή ηος διαβαηηπίος 
 
Για πληποθοπίερ και εγγπαθέρ απεςθςνθείηε:   Κένηπο Για Βίος Μάθηζηρ (ΚΓΒΜ) Γήμος 
Κοπινθίυν Γιεύθςνζη: Κολιάηζος 32 , Κόπινθορ – ηηλ.:2741361000/ 2741361016:  και  ζηην 
ιζηοζελίδα ηος Γήμος Κοπινθίυν όπος θα παπέσονηαι όλερ οι απαπαίηηηερ πληποθοπίερ. 
Αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ καθημεπινά Γεςηέπα - Παπαζκεςή Κολιάηζος 32    (Γημαπσείο , Ιζόγειο , 
Τμήμα ππυηοκόλλος)  
Ώπερ :  10:00 πμ. – 13:00μ.μ.  
Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ από 16/9/2019  έυρ ηην ζςμπλήπυζη  ημημάηυν για κάθε θεμαηικό 
ανηικείμενο  . 
 Θα ηηπηθεί αςζηηπά  ζειπά πποηεπαιόηηηαρ  αιηήζεων . 
 
Σηοςρ εκπαιδεςόμενοςρ θα σοπηγηθεί πιζηοποιηηικό παπακολούθηζηρ . 
 
 
 

                                                                                       Ο Γήμαπσορ Κοπινθίων 
 
 
 

Νανόποςλορ Βαζίλειορ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


