Εγκρίθηκαν στο Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. (Κωδ. Πιστ/σης ΕΟΠΠΕΠ 11101176) τρία
(3) προγράμματα τηλε-κατάρτισης ανέργων, ανδρών-γυναικών καθώς και μελών
ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τα οποία

αφορούν στην

ανάπτυξη και πιστοποίηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής (ΤΠΕ) (αρ. εγκρ 2.19164/5.10316/9.8.2012, Φορέας
χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ.)
Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης 2 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας 08 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»,

ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης., τα στοιχεία των οποίων απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α
(ΚΩΔ.)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

20

20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΊΠΕΔΟ
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΙΕΚ),
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΕΙ/ΤΕΙ) :
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ
ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ.ΤΕΙ :
ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ (Π.Χ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
κλπ)

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων σε βασικές δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εισόδου τους στην αγορά εργασίας ως
καταρτισμένα στελέχη, με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και ικανότητες να αντεπεξέλθουν
στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, γεγονός που θα συμβάλλει - μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων – στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων στις περιοχές υλοποίησης. Ειδικός εκπαιδευτικός στόχος
είναι οι ωφελούμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ και τις εφαρμογές τους μέσω της απόκτησης βασικών
γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής οι οποίες θα είναι πιστοποιημένες.
Η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για επαγγελματική κατάρτιση εξ αποστάσεως
(«τηλεκατάρτιση»), αφού προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα σε σχέση με πιο συμβατικές μεθόδους εκπαίδευσης:
Δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμέσων και διάθεσης στους εκπαιδευόμενους ολοκληρωμένου και άμεσα
προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού
Άμεση και οικονομική ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις
ταχείες αλλαγές στα αντικείμενα εκπαίδευσης
Αμεσότερη και συχνότερη επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές
Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των εκπαιδευομένων σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους
Ηλεκτρονική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ελάττωση της γραφειοκρατίας.
To Κ.Ε.Κ., αφού πραγματοποιεί όλες τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας με τη συνεργασία των κατά τόπο
αρμοδίων ΚΠΑ ΟΑΕΔ, προβαίνει στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων κατά τους όρους της σχετικής προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες, τα στοιχείων δομών του Φορέα έχουν ως εξής:
Έδρα (Αθήνα): οδός Κανάρη 20,Αθήνα Τ.Κ. 10674, τηλ. 210-3625300, e-mail: info@depeka.gr, URL: www.kekdion.gr
Κεντρικό Παράρτημα Θεσσαλονίκης: Βάκχου 19-23 Τ.Κ. 54629, τηλ. 22310-544196.
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