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ΤΤΤίίίτττλλλοοοςςς    έέέρρργγγοοουυυ:::    
"""ΠΠΠρρροοογγγρρράάάμμμμμμααατττααα   τττηηηλλλεεε---κκκααατττάάάρρρτττιιισσσηηηςςς   ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττώώώννν   σσσεεε   βββααασσσιιικκκέέέςςς   δδδεεεξξξιιιόόότττηηητττεεεςςς    
χχχρρρήήήσσσηηηςςς   ΤΤΤΠΠΠΕΕΕ"""    

Το έργο αφορά στη διεξαγωγή προγραμμάτων τηλε-κατάρτισης σε βασικές 
δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), εκπαιδευτών 
πιστοποιημένων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και στελεχών παροχής Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Η ενέργεια πρόκειται να υλοποιηθεί σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.   
   
ΣΣΣτττόόόχχχοοοςςς      

Μέσω της ενέργειας επιδιώκεται :  

• η ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής για τους πιστοποιημένους από 
το ΕΚΕΠΙΣ εκπαιδευτές και τα στελέχη παροχής συνοδευτικών 
υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ), μέσω ευέλικτων διαδικασιών, που 
βασίζονται στην κατανόηση και χρήση των σύγχρονων Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας, εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
και του Διαδικτύου.  

• Η απόκτηση   των απαιτούμενων από την αγορά εργασίας γνώσεων και 
βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ καθώς και σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και 
εργαλείων. 

• η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της παρεχόμενης 
κατάρτισης. 

• Η δημιουργία της απαραίτητης ψηφιακής κουλτούρας και η ενσωμάτωση 
των ΤΠΕ στους επιστημονικούς κλάδους και η ενίσχυση της διεπιστημονικής 
προσέγγισης  

• Η ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα του ιδίου του συστήματος 
πιστοποίησης και επαγγελματικής κατάρτισης και η δημιουργία 
προϋποθέσεων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

ΚΚΚααατττηηηγγγοοορρρίίίεεεςςς   ωωωφφφεεελλλοοούύύμμμεεενννωωωννν      

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 7.000 άτομα : 

nnn    πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ 
σε όλα τα θεματικά πεδία εκτός της Πληροφορικής καθώς και  

nnn    στελέχη παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
 
ΔΔΔιιιεεεξξξαααγγγωωωγγγήήή   κκκααα   δδδιιιάάάρρρκκκεεειιιααα   τττωωωννν   πππρρροοογγγρρραααμμμμμμάάάτττωωωννν   

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ανώτατη διάρκεια 100 ωρών. Για την 
διεξαγωγή της κατάρτισης θα χρησιμοποιηθεί η μικτή εκπαιδευτική μέθοδος 
διδασκαλίας, η οποία 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, πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε πέντε (5) εκπαιδευτικές 
συναντήσεις των έξι (6) ωρών εκάστη, σε αίθουσες πιστοποιημένες στην 
Πληροφορική, από εκπαιδευτές επίσης πιστοποιημένους στην Πληροφορική. 
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Οι 70 ώρες διεξάγονται με ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση σε χώρους επιλογής του 
καταρτιζομένου. 
 
Οι καταρτιζόμενοι θα 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 Φορέας υλοποίησης.  

Οι χώροι αυτοί μπορεί να είναι πιστοποιημένες δομές ή σχολικές αίθουσες 
(εργαστήρια πληροφορικής). 

Οι πιστοποιημένες δομές που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της κλασικής 
κατάρτισης πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο διαμονής 
των καταρτιζομένων και απαραίτητα στον ίδιο Νομό.  

Στους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δεν 
είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση πληροφορικής ή αντιμετωπίζουν προβλήματα 
πρέπει να παρέχεται:  

• η εξασφάλιση πρόσβασης σε Η/Υ συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Οι ώρες 
διαθεσιμότητας των δομών στις οποίες οι καταρτιζόμενοι θα έχουν 
πρόσβαση σε υπολογιστές πρέπει να είναι τουλάχιστον 70. 

•••    η συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
και στο ολοκληρωμένο σύστημα τηλε-κατάρτισης.   

ΕΕΕκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   αααννντττιιικκκεεείίίμμμεεενννοοο      

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις παρακάτω 
εκπαιδευτικές ενότητες: 

nnn  Επεξεργασία Κειμένου nnn    Υπολογιστικά Φύλλα nnn    Εφαρμογές στο Διαδίκτυο 

Και επιπλέον μια ή και τις δύο, κατ’ επιλογήν, από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές 
ενότητες: nnn    Βάσεις Δεδομένων και nnn    Παρουσιάσεις 
   
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 
έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις 
πιστοποίησης για κάθε ενότητα.  
   
ΠΠΠαααρρροοοχχχέέέςςς      

n Απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ 

ΠΠΠρρροοοϋϋϋππποοολλλοοογγγιιισσσμμμόόόςςς   έέέρρργγγοοουυυ:::   777...888000000...000000000   €€€      
   


