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1.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ
(ΟΑΕΔ) – TRAINING VOUCHER

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ:
(12) νέα Προγράμματα Κατάρτισης για άνεργους στον τομέα της Πληροφορικής
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας/ Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής ΕΚΤ
2 Προγράμματα Βάσεων Δεδομένων – Αθήνα
1 Πρόγραμμα Βάσεων Δεδομένων, 1 Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, 2 Προγράμματα
Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων – Θεσσαλονίκη
1 Πρόγραμμα Βάσεων Δεδομένων, 1 Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, 1 Πρόγραμμα
Βάσεων Δεδομένων & Παρουσιάσεων – Καλαμάτα
1 Πρόγραμμα Βάσεων Δεδομένων, 1 Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, 1 Πρόγραμμα
Βάσεων Δεδομένων & Παρουσιάσεων – Μυτιλήνη
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ :
1.

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους

ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Που θα μας βρείτε;
Αθήνα
Χ. Μούσκου 18 (Πλ. Κύπρου), Α. Ιλίσια
Καλαμάτα
Αγια Τριάδα-Δυτικό Κέντρο

Θεσσαλονίκη
Βάκχου 19-23, Πύλη Αξιού
Μυτιλήνη
Οδός Μυτιλήνης-Λουτρών

Αίθουσες διδασκαλίας
Εργαστήριο Πληροφορικής
Γραφεία Διεύθυνσης και Γραμματειακής Υποστήριξης
Γραφείο
Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης στην Απασχόληση Χώροι επιτόπιας φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
Αναγνωστήρια-Βιβλιοθήκες Χώροι Internet Προσβασιμότητα σε όλους τους χώρους και Parking για ΑΜΕΑ
Μέτρα
Υγιεινής, Ασφάλειας και Πυροπροστασίας
Άνετοι χώροι υποδοχής και διαλειμμάτων

Σε τι στοχεύουμε;

Σε τι αντιστεκόμαστε;

Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων, εργαζομένων
και μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Συνοδευτικές Υποστηρικτές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.)
Προώθηση στην απασχόληση
Ανάπτυξη Ερευνών και Μελετών
για την καταγραφή των κοινονικοοικονομικών
συνθηκών μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων
και προτάσεων για τη βελτίωσή τους
Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και
διαχείρισης ποιότητας
Δικτύωση με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς
φορείς και επιχειρήσεις
Έκδοση και διάδοση “NEWSLETTER”
Παροχή Ίσων Ευκαιριών σε όλους

Αδιαφορία απέναντι στην ανεργία και τη φτώχεια

Διατήρηση των διακρίσεων και ανισοτήτων στην
Απομόνωση και Κοινωνική Περιθωριοποίηση

Έλλειψη ποιότητας και αποτελεσματικότητας
Μονοπώλιο και αθέμιτος ανταγωνισμός
Ελλιπή ενημέρωση και πληροφόρηση
Προνομιακή αντιμετώπιση των λίγων

Σε ποια Θεματικά Πεδία Επαγγελμάτων παρέχει το Κ.Ε.Κ. επαγγελματική κατάρτιση;
Τουρισμός & Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικά & Μεταφορών
Παιδαγωγικά
Πολιτισμός, Μ.Μ.Ε & Αθλητισμός
Υγεία & Πρόνοια
Αγροτικά
Οικονομία – Διοίκηση
Πληροφορική
Περιβάλλον
Ποια Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες σχεδιάζουμε, υλοποιούμε ή υποστηρίζουμε με τη
συμμετοχή μας;
ڤΑνάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 ڤΟλοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΕΚΟ
 ڤΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
 ڤΝεολαία για την Ευρώπη
 ڤΠεριφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.)  ڤKοινές Ενέργειες (JOINT ACTIONS)
 ڤΤοπικές Δράσεις για ευάλωτες ομάδες - ΤΟΠΕΚΟ
 ڤSocrates
 ڤΤοπικά Σχέδια για την Απασχόληση- ΤΟΠΣΑ
 ڤΕνδοεπιχειρησιακά Προγράμματα κ.α
 ڤLeonardo da Vinci
Σε ποιους απευθύνουμε το έργο μας;
άνεργους ηλικίας 16-64 ετών
εργαζομένους επιχειρήσεων
άτομα με ειδικές σωματικές αναπηρίες
άτομα με διανοητικά προβλήματα και ψυχικές ασθένειες παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες
φυλακισμένους, αποφυλακισμένους ανήλικους παραβάτες και ανήλικους με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά
πρώην χρήστες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης αρχηγοί μονογονεικών
οικογενειών ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό μακροχρόνια άνεργοι
άνω των 45 ετών οροθετικοί λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την
αγοράεργασίας
Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,
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Στο

τεύχος αυτό εμπεριέχεται η ακόλουθη ενημέρωση – πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη των

Προγραμμάτων Κατάρτισης του ΚΕΚ καθώς και συναφών θεμάτων για την εκπαίδευση, τη δια βίου κατάρτιση
και την απασχόληση :
(12) νέα Προγράμματα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ, του Υπουργείου Εργασίας και



Κοινωνικής Ασφάλισης για άνεργους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 πρόκειται να υλοποιηθούν το
προσεχές χρονικό διάστημα στις δομές του ΚΕΚ στις περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας
και Μυτιλήνης.
(3) νέα Προγράμματα Κατάρτισης, με αντικείμενο τα πράσινα επαγγέλματα και το περιβάλλον, του



Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για άνεργους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013
υλοποιούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στις δομές του ΚΕΚ στις περιοχές της Καλαμάτας και
Μυτιλήνης. Ειδικότερα για το πρόγραμμα της Μυτιλήνης, έχει ολοκληρωθεί και η υλοποίηση της
πρακτικής άσκησης και οργανώνεται η μηχανισμός προώθησης των εκπαιδευόμενων για την 3μηνη
απασχόλησή τους στην επιχείρηση πρακτικής
(1) νέο Πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο αφορά τουριστικά επαγγέλματα, του Υπουργείου Εργασίας και



Κοινωνικής Ασφάλισης για άνεργους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιείται το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα στη δομή του ΚΕΚ στη Θεσσαλονίκη.
Αναμένονται οι εγκρίσεις προγραμμάτων που αφορούν :



o

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους

Με εκτίμηση
Για το Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ
Η Διεύθυνση
Για το τεύχος αυτό συνεργάστηκαν:


Άννα Γερίμογλου, Διευθύντρια Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.



Μαρία Γεωργίου, Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Υλοποίησης Κ.Ε.Κ.



Κατερίνα Παπουτσόγλου, Στέλεχος υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής Κ.Ε.Κ. στην Καλαμάτα

Πηγές
Α) Ιστοσελίδες


http://www.ypakp.gr





http://espa.gr
http://www.eoppep.gr
http://www.eye-ekt.gr

Β) Μελέτες – Βιβλιογραφία

 Στοιχεία, έρευνες μελέτες τμήματος Σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης Προγραμμάτων και
Γραφείου Στήριξης και Προώθησης στην απασχόληση ΚΕΚ ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ
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Yλοποιούνται στο Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. προγράμματα κατάρτισης ανέργων στον τομέα της
πληροφορικής με τη μορφή επιχορήγησης επιταγών κατάρτισης (training voucher) του Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.» για ανέργους και μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τα
στοιχεία των οποίων απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί
ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) – TRAINING VOUCHER

ΩΡΕΣ

ΑΘΗΝΑ.

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

100

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

100

Περιγραφή του προγράμματος
Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του
Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης» (voucher), η οποία θα
χορηγείται στους ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής
τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Η
συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται μέσω του διαδικτύου συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σε
ειδική ιστοσελίδα τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», από τη Δευτέρα 09/04/12 έως την Παρασκευή 25/05/12. Οι
άνεργοι-ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ μέσω
αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας). Οι
ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν
άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα:
Θα παρακολουθήσουν 100 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows),
επεξεργασία κειμένου (Word), υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο), βάσεις δεδομένων (Access), παρουσιάσεις (Power Point),
Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ),
Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της
κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης
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(12) Νέα Προγράμματα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για άνεργους
Εγκρίθηκαν στο Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. δώδεκα (12)
προγράμματα
κατάρτισης ανέργων στον τομέα των Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για ανέργους και μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων,
τα στοιχεία των οποίων απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (αρ. εγκρ. 2.12596/5.6718
και 2.12468/5.6600/17.5.2012) . Ο Φορέας Χρηματοδότησης των κατωτέρω
Υποέργων είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας –
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΚΤ.

Α/Α
8

ΤΟΠΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων

ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΠΊΠΕΔΟ

ΩΡΕΣ

20
20

100
100

20

100

20

100

20

100

9

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων

7

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων

10

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Παρουσιάσεις

13

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων &
Παρουσιάσεις

14

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων &
Παρουσιάσεις

1

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων

3

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Παρουσιάσεις

5

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων &
Παρουσιάσεις

20

100

2

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων

20

100

4

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Παρουσιάσεις

20

100

6

Kατάρτιση ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ – Βάσεις Δεδομένων &
Παρουσιάσεις

20

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20

20
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

20

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ
ΑΣ,
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒ
ΑΘΜΙΑΣ,
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υποψήφιοι καταρτιζόμενοι
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας ή όχι, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά
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100

100
100

Πτυχιούχοι ΤΕΙ,ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσειςεπιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί , δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ) με κριτήριο α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι το ύψος
του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου
οικονομικού έτους β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στις κατά τόπον Δομές του ΚΕΚ προκειμένου να λαμβάνουν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες έναρξης και τις διαδικασίες συμμετοχής στα ανωτέρω προγράμματα (εγγραφή στα ΚΠΑ
ΟΑΕΔ, απαραίτητα δικαιολογητικά, κλπ.).

Σκοπός των προγραμμάτων
Σκοπός των προγραμμάτων

είναι να καταρτισθούν οι άνεργοι ωφελούμενοι σε βασικές

δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και επιπλέον να
πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες ένταξης ή
επανένταξής 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.
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του κάθε προγράμματος δομείται σε (4) μαθησιακούς άξονες οι
οποίοι επιμερίζονται σε εκπαιδευτικές ενότητες

συνολικής διάρκειας 100

ωρών θεωρητικής

κατάρτισης και επιπλέον 25 ώρες Αυτοεκπαίδευσης.
Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται η πιστοποίηση των
βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους σε συνεργασία με
Φορέα πιστοποίησης πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).Το
πιστοποιητικό που θα χορηγηθεί μετά το πέρας της κατάρτισης, πιστοποιεί μια γκάμα δεξιοτήτων
στις βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
Η πράξη περιλαμβάνει:
Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
Αυτοεκπαίδευση 25 ωρών
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Προετοιμασία και συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης για χορήγηση σχετικού αναγνωρισμένου
πιστοποιητικού

(3) Νέα Προγράμματα Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
άνεργους σε Πράσινα Επαγγέλματα – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Oλοκληρώθηκε η υλοποίηση των δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης σε δύο (2) δομές
του

Κ.Ε.Κ. (Καλαμάτα- Μυτιλήνη) στα πλαίσια του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.εγκρ. 1.7473/5.4383/31.5.2012. Το
έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. )

Εξέλιξη προώθησης των εκπαιδευόμενων στην αγορά εργασίας
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΕΚΠ_ΝΩΝ ΣΤΗ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

3

ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6

ΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
- ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5
ΕΚΠ_ΝΩΝ ΣΤΗ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
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(1) Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
άνεργους σε τουριστικά επαγγέλματα - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση (1) ενός προγράμματος κατάρτισης

στη Δομή του ΚΕΚ στη

Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του Έργου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ
ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.εγκρ. 1.7407/5.4323/31.5.2011. Το
έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.)

Εξέλιξη υλοποίησης προγράμματος
Α/Α
13

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8
ΕΚΠ_ΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
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ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σκοπός και εκπαιδευτικοί – επαγγελματικοί στόχοι προγραμμάτων
Σκοπός όλων των ανωτέρω υλοποιηθέντων προγραμμάτων

είναι η δυναμική προσαρμογή,

η

ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων και η προώθηση της απασχόλησης των ωφελούμενων
ανέργων στην προτεινόμενη επαγγελματική ειδικότητα επιδιώκοντας την ποιοτική αναβάθμιση,
τον εμπλουτισμό της κατάρτισης και την ενσωμάτωση των σύγχρονων ΤΠΕ και της καινοτομίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης και ανταγωνιστικής
τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Επιπλέον στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας της πρακτικής
άσκησης και της τοποθέτησης των καταρτισθέντων ανέργων σε κατάλληλες θέσεις πρακτικής
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί μετέπειτα το ποσοστό απασχόλησής τους. Κεντρική δε, φιλοσοφία
των προγραμμάτων είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους (με έμφαση στην
ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και των μελών
ευπαθών κοινωνικά ομάδων),

η αντιμετώπιση, πρόληψη και μείωση της ανεργίας στην περιοχή

υλοποίησης, μέσα από την παράλληλη προσπάθεια βελτίωσης της κοινωνικής θέσης και ανόδου του
βιοτικού επιπέδου για τα μέλη της ομάδας στόχου

Ας σημειωθεί ότι μετά το πέρας της κατάρτισης , τα ανωτέρω προγράμματα προβλέπουν υποχρεωτική
απασχόληση στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για χρονικό διάστημα 70
ημερομισθίων τουλάχιστον.
Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφερθεί ότι σε σύνολο 80 εκπαιδευόμενων θα προωθηθούν στην
απασχόληση 24.
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Προγράμματα πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Προς έγκριση

Aναμένεται

η

έγκριση

του

ακόλουθου

προγράμματος

πληροφορικής από το Υπουργείο Εργασίας.

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους

Tι είδους εκπαίδευση παρέχεται :
Α. Βάση δεδομένων (Access)

– μέσω ειδικής πλατφόρμας για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Β. Παρουσιάσεις (Power Point) – μέσω ειδικής πλατφόρμας για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
Στόχος
Στόχος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων στα ανωτέρω αντικείμενα, έτσι ώστε να αυξηθούν οι
πιθανότητες ανταγωνιστικής παραμονής τους στην αγορά εργασίας ως καταρτισμένα στελέχη,
με πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και ικανότητες να αντεπεξέλθουν
στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης προβλέπεται η πιστοποίηση των
βασικών/εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους.
Τα προτεινόμενα προγράμματα συνδέονται με Πρότυπο πιστοποίησης βασικών/εξειδικευμένων
δεξιοτήτων συνεργαζόμενων Φορέων πιστοποίησης,

πιστοποιημένων από τον Οργανισμό

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) οι οποίοι πληρούν 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/εξειδικευμένες δεξιότητες
χρήσης ΤΠΕ.Το πιστοποιητικό δίδεται μετά από συμμετοχή των καταρτιζομένων σε εξετάσεις
πιστοποίησης που αναλαμβάνονται από τους συνεργαζόμενος Φορείς Πιστοποίησης των
ανωτέρω προδιαγραφών.
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Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.
Ενίσχυση ή προσαρμογή επαγγελματικών δεξιοτήτων
ανέργων στην αγορά εργασίας

Δομές:
Αθήνα

Αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις
Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά
ομάδων

Θεσσαλονίκη
Καλαμάτα
Μυτιλήνη

Διεύθυνση Κεντρικής Δομής

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης και
Αστικής Ανάπτυξης
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες καταπολέμησης των
διακρίσεων και προώθησης της ισότητας των ευκαιριών
Προπαρασκευαστικές και συνοδευτικές ενέργειες
προώθησης ισότητας των ευκαιριών (γλωσσική
κατάρτιση – Σ.Υ.Υ.)
Δράσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών κατάρτισης
Ενίσχυση και πιστοποίηση γνώσεων χρήσης τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) κ.α.

ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
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Αθηνών:
Κανάρη 20
Αθήνα Τ.Κ. 10674
Τηλ.: 210 3625300
Fax.: 210 3618341
E-mail: info@depeka.gr
URL: www.kekdion.gr

