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Περίληψη
Η τοπική κατάρτιση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και σε
σημαντικούς συντελεστές τουλάχιστον 5 Δήμων στην περιοχή τους (συνολικά τουλάχιστον 40
Δήμοι). Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και
συγκέντρωσε εμπειρίες από τις βέλτιστες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη με βάση όλες τις
διαθέσιμες γνώσεις και ακολουθώντας τη δομή και το περιεχόμενο που πρότειναν οι εταίροι
του έργου (Π2.1), αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των δήμων σε κάθε
περιοχή του εταίρου.
Η τοπική κατάρτιση ακολούθησε την κεντρική κατάρτιση του έργου. Πρώτον, οι εταίροι του
έργου διοργάνωσαν εσωτερικά μαθήματα κατάρτισης για τους συναδέλφους τους,
προκειμένου να μοιραστούν το περιεχόμενο των τριών κεντρικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και να κατανοήσουν και να βοηθήσουν καλύτερα στη διαδικασία ΔΕ+ΣΔΑΕ
που αναπτύχθηκε στους ΔΕ-Δήμους και πέραν αυτών.
Η διαδικασία κατάρτισης των συμμετεχόντων ΔΕ-Δήμων αποτελεί βασικό πυρήνα της
ανάπτυξης του έργου, οδηγώντας στην κατάρτιση εκπροσώπους από 76 Δήμους (+ 1
Ομοσπονδία 11 Δήμων στην Ιταλία + 15 διακοινοτικές αρχές στη Γαλλία). Συνολικά,
πραγματοποιήθηκαν 64 τοπικά σεμινάρια κατάρτισης και στις 8 χώρες του έργου: 24 στην
Ιταλία, 8 στην Ελλάδα, 3 στη Λετονία, 3 στη Βουλγαρία, 12 στη Ρουμανία, 2 στην Πολωνία, 2
στην Ισπανία, 9 στη Γαλλία.
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