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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΠΕ
ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (KΩΔ. 9, 10,11: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΔ.1, 2 : ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΩΔ. 3, 4 : ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΠΡΑΞΕΙΣ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ/3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΔΟΥ», ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ., ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ : 20 /ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: ΑΝΕΡΓΟΙ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΙΕΚ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ): ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΩΡΕΣ : 100 /ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(30 ΩΡΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & 70 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ : 2,00 € μικτά / ώρα για ανέργους
3,00 € μικτά / ώρα για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε προγράμματος δομείται σε ενότητες (θεματικά αντικείμενα) δύο κατηγοριών, συνολικής διάρκειας 100 ωρών,
βάσει του τρόπου διδασκαλίας τους: (α) στις ενότητες «σεμιναριακού τύπου κατάρτισης» –σεμινάρια (διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο, εντός
αίθουσας) συνολικής διάρκειας 30 ωρών, καταλαμβάνοντας το 30% στο σύνολο των ωρών του προγράμματος και (β) στις ενότητες
«ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης» (ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση), διάρκειας 70 ωρών, καταλαμβάνοντας το 70% στο σύνολο των ωρών
του προγράμματος σύμφωνα με τη μέθοδο της μικτής κατάρτισης (blended learning).
Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται η πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν
από τους καταρτιζόμενους. Τα προγράμματα συνδέονται με Πρότυπο πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων συνεργαζόμενου Φορέα πιστοποίησης,
(πιστοποιημένου από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης -Ο.Ε.Ε.Κ.) που πληρεί τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής προκήρυξης
και της κείμενης νομοθεσίας. Το πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί μετά το πέρας της κατάρτισης, πιστοποιεί μια γκάμα δεξιοτήτων στις βασικές
δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ.
Μέσα από αυτή τη λογική, το περιεχόμενο κάθε προγράμματος διαρθρώνεται στις ακόλουθες επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες :
Εκπαιδευτική Ενότητα / Σεμινάριο (τίτλος)
Σεμινάριο 1ο και 2ο (Εισαγωγή - Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, Βασικές αρχές Διαδικτύου, Εκπαίδευση των καταρτιζομένων
στον τρόπο χρήσης του συστήματος τηλε-κατάρτισης, Ενεργοποίηση του Helpdesk, ανταλλαγή κωδικών e-mail κλπ)
Επεξεργασία κειμένου
Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας
Υπολογιστικά φύλλα
Σεμινάριο 3ο (Τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις 40 ώρες κατάρτισης, Επίλυση αποριών)
Υπολογιστικά φύλλα
Βάσεις δεδομένων
Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
Εφαρμογές στο διαδίκτυο
Σεμινάριο 4ο (Τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις 80 ώρες κατάρτισης, Επίλυση αποριών)
Εφαρμογές στο διαδίκτυο
Σεμινάριο 5ο (Τεστ αξιολόγησης εκπαιδευτικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στο σύνολο των ωρών κατάρτισης, Προετοιμασία για
τις εξετάσεις πιστοποίησης, Επίλυση αποριών)
Σύνολο

Ώρες
12
15
3
10
6
5
25
2
2
6
8
6
100
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Γ.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν Άνεργοι:
 Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, απόφοιτοι υποχρεωτικής,
δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίο λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις-επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν τη δυνατότητα
εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.), με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του
αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο
προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το
χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.
 Μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων με τα ως ανωτέρω χαρακτηριστικά.
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται από όλους τους υποψήφιους:
 (1) Φωτογραφία διαβατηρίου
 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως)
 Επικυρωμένο/α αντίγραφο/α τίτλου σπουδών
 Επικυρωμένα Δικαιολογητικά Ένταξης σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (εφ ‘ όσον υπάρχει)
 (1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο:
«Δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση συμμετοχής για το επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης είναι αληθή,
πλήρη και ακριβή.»
Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται πρόσθετα μόνο από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.:

 Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. (Ειδικά για επιδοτούμενους ανέργους σχετικό έγγραφο αναστολής του επιδόματος του
Ο.Α.Ε.Δ. (με την έναρξη του προγράμματος)
 Βεβαίωση από Ο.Α.Ε.Δ. περί Συμπλήρωσης του Εντύπου Εξατομικευμένης Παρέμβασης και Παραπεμπτικό Σημείωμα από Εργασιακούς
Συμβούλους των ΚΠΑ–Ο.Α.Ε.Δ.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται πρόσθετα μόνο για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ:
 Εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, για όσους ανήκουν στην κατηγορία του αφορολόγητου ποσού Ή
 (1) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ
 (1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι άνεργος και θα αναφέρει και το χρονικό διάστημα ανεργίας
στον κλάδο του, για όσους δεν υπέβαλλαν φορολογική δήλωση στο προηγούμενο οικονομικό έτος.
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