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"""ΠΠΠαααρρροοοχχχήήή   ΥΥΥπππηηηρρρεεεσσσιιιώώώννν    ηηηλλλεεεκκκτττρρροοονννιιικκκήήήςςς   μμμάάάθθθηηησσσηηηςςς   σσσεεε   777000000000   άάάνννεεερρργγγεεεςςς   γγγυυυννναααίίίκκκεεεςςς    κκκαααιιι   
555000000   άάάτττοοομμμααα   μμμεεε   ΕΕΕιιιδδδιιικκκέέέςςς   ΑΑΑνννάάάγγγκκκεεεςςς    (((κκκυυυρρρίίίωωωςςς   μμμεεε   κκκιιινννηηητττιιικκκάάά   πππρρροοοβββλλλήήήμμμααατττααα)))"""     

Το έργο αφορά στη διεξαγωγή προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής τηλε-
κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ).  
Απευθύνεται σε 7.000 άνεργες γυναίκες και 500 άτομα με Ειδικές Ανάγκες (κυρίως 
με κινητικά προβλήματα) και υλοποιείται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από τα 
πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.  
 
Η τηλε-κατάρτιση αποτελεί εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, αντί της κλασσικής 
μεθόδου με καθηγητή στην τάξη, η οποία παρέχει στον καταρτιζόμενο τη 
δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την 
εβδομάδα, μέσω του Διαδικτύου. 
 
ΣΣΣτττόόόχχχοοοςςς      

Μέσω της ενέργειας επιδιώκεται : 

• Η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες όλων εκείνων που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα γεωγραφικής, οικονομικής ή κοινωνικής φύσεως, με 
προτεραιότητα στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 

• Η διάδοση και εφαρμογή της Τηλε-κατάρτισης, με προτεραιότητα στις 
γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και τον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας 

• Η συμμετοχή των γυναικών στα νέα επαγγέλματα των τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνίας σε συνδυασμό με μια ηπιότερη προσαρμογή 
της συγκεκριμένης ομάδας στόχου (άνεργες γυναίκες και ΑΜΕΑ που 
διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις χειρισμού υπολογιστών) στις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές μεθόδους τηλε-κατάρτισης. 

• H βελτίωση της απασχολησιμότητας του ανέργου πληθυσμού και της 
πρόσβασής του στην αγορά εργασίας, με την πιστοποίηση των αποκτώμενων 
προσόντων με τίτλους αναγνωρισμένους στην αγορά εργασίας  

ΚΚΚααατττηηηγγγοοορρρίίίεεεςςς   ωωωφφφεεελλλοοούύύμμμεεενννωωωννν      

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 7.500 άτομα 
• 7.000 άνεργες γυναίκες (εγγεγραμμένες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) και  
• 500 άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), κυρίως με κινητικά προβλήματα.  
 
Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας κάλυψης του παραπάνω ποσοστού από 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), οι θέσεις δύναται να καλυφθούν από γυναίκες 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) των παρακάτω κατηγοριών:  

• Μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών  
• Γυναίκες πρώην χρήστες ουσιών ή γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία 

απεξάρτησης  
• Αποφυλακισμένες  
• Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
• Γυναίκες με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων 
• Παλιννοστούσες  

Η ενέργεια απευθύνεται σε άτομα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, όπου 
συμπεριλαμβάνονται: 
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nnn απόφοιτοι Υποχρεωτικής nnn   Δευτεροβάθμιας nnn   Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
καθώς επίσης και nnn   απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
 
ΔΔΔιιιάάάρρρκκκεεειιιααα   κκκαααιιι   δδδιιιεεεξξξαααγγγωωωγγγήήή   τττωωωννν   εεενννεεερρργγγεεειιιώώώννν   κκκααατττάάάρρρτττιιισσσηηηςςς      

Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων είναι 100 ώρες.  

Για την διεξαγωγή της κατάρτισης χρησιμοποιείται η μικτή εκπαιδευτική μέθοδος 
διδασκαλίας, η οποία συνίσταται σε 30 ώρες διδασκαλίας «πρόσωπο με πρόσωπο» 
με την παρουσία εκπαιδευτή και 70 ώρες τηλε-κατάρτιση, (εκπαίδευση από 
απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή). 

Οι 30 ώρες κλασσικής διδασκαλίας «πρόσωπο με πρόσωπο» έχουν τη μορφή 
σεμιναρίου και πραγματοποιούνται σε πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι 
(6) ωρών εκάστη. 
Οι 70 ώρες διεξάγονται με ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση σε χώρους επιλογής του 
καταρτιζομένου. 
 
Επισημαίνεται ότι, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο 
σύστημα τηλε-κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είτε από δικό τους χώρο 
είτε από χώρους που θα διαθέτει (συγκεκριμένες ώρες και ημέρες) ο εκάστοτε 
Φορέας Υλοποίησης της ενέργειας. Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι πιστοποιημένες 
δομές ή σχολικές αίθουσες (εργαστήρια πληροφορικής) και πρέπει να βρίσκονται 
όσο το δυνατό πλησιέστερα στον Δήμο διαμονής των καταρτιζομένων και 
απαραίτητα στον ίδιο Νομό. 

ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   αααννντττιιικκκεεείίίμμμεεενννοοο      

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση των 3 
πρώτων από τις εκπαιδευτικές ενότητες που ακολουθούν, με δυνατότητα επιλογής, 
από τον καταρτιζόμενο, των δύο τελευταίων ενοτήτων είτε της μιας από τις αυτές.  

nnn  Επεξεργασία Κειμένου nnn    Υπολογιστικά Φύλλα nnn    Εφαρμογές στο Διαδίκτυο 
nnn    Βάσεις Δεδομένων και nnn    Παρουσιάσεις 
 
Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική η ενσωμάτωση διδακτικών 
ενοτήτων που αφορούν: 

• Στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας  

• Στην υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 

• Εισαγωγικές ενότητες σχετικές με την εξοικείωση του καταρτιζόμενου με τη 
χρήση του υπολογιστή και την αφομοίωση βασικών γνώσεων. 

ΠΠΠρρροοοϋϋϋππποοοθθθέέέσσσεεειιιςςς   σσσυυυμμμμμμεεετττοοοχχχήήήςςς   

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από τα Κέντρα Προώθησης 
Απασχόλησης (ΚΠΑ), μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης των 
ανέργων. 
   
ΠΠΠιιισσστττοοοππποοοίίίηηησσσηηη      

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι 
οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο και πρέπει υποχρεωτικά ν΄ 
αντιστοιχούν τουλάχιστον σε τέσσερις (4) από τις παραπάνω επιλεγμένες ενότητες 
του εκπαιδευτικού προγράμματος και να υλοποιούνται το αργότερο εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την λήξη της θεωρητικής κατάρτισης. Κάθε καταρτιζόμενος 



3 

έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις 
πιστοποίησης για κάθε ενότητα. 

ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   εεεπππίίίδδδοοομμμααα   –––   πππαααρρροοοχχχέέέςςς      

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ανέργων γυναικών ανέρχεται σε 2 € (μικτό) ανά ώρα 
τηλε-κατάρτισης, ενώ οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5 € (μικτό) ανά ώρα τηλε-
κατάρτισης.  

■ Απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ 

ΠΠΠρρροοοϋϋϋππποοολλλοοογγγιιισσσμμμόόόςςς   έέέρρργγγοοουυυ::: 9.000.000 €  


