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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
¨Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην
απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων
αιχμής"
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς
(κωδ.

Πιστ.

12101170)

δράσης:¨Συμβουλευτική,

ως

πάροχος

υποστήριξη,

κατάρτισης
κατάρτιση,

στο

πλαίσιο

της

πιστοποίηση

και

προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 - 49 ετών σε τεχνικές
δεξιότητες κλάδων αιχμής" θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης διάρκειας
200 ωρών (έκαστο) στα οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της ως άνω δράσης.
Στο πλαίσιο της δράσης θα

υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία

περιλαμβάνει :
●

Πρόγραμμα

θεωρητικής

κατάρτισης 200 ωρών σε αντικείμενα

κατάρτισης όπως:
⮚ Τεχνικός συντήρησης αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
⮚ Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική
στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
⮚ Σερβιτόρος
⮚ Υπάλληλος υποδοχής / εξυπηρέτησης πελατών ξενοδοχείου
●

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 380
ωρών

●

Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων μέσω 4 ατομικών
συνεδριών για κάθε ωφελούμενο του προγράμματος .

●

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο

πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Ειδικότερα για την θεωρητική εκπαίδευση ανά αντικείμενο κατάρτισης η διάρκεια
σε ώρες και οι ειδικότητες των εκπαιδευτών είναι οι εξής:
α/α

Εκπαιδευτικό αντικείμενο

1

Τεχνικός συντήρησης
αυτοματισμού και αυτόματου
ελέγχου
Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας
(διαχείριση πόνου – ψυχολογική
στήριξη – δεξιότητες φροντίδας
τρίτης ηλικίας)
Σερβιτόρος

180

Υπάλληλος υποδοχής /
εξυπηρέτησης πελατών
ξενοδοχείου
Οριζόντιες ενότητες

2

3
4

Ώρες (ανά
πρόγραμμα)

Ειδικότητες
εκπαιδευτών
(κωδικοί ΣΤΕΠ)
2231, 2233, 3113,
2299, 3115

180

2726, 3460, 2725

180

5150, 1225, 1350

180

4232, 1225, 1350

Ώρες (ανά
πρόγραμμα)

1

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

3

Ειδικότητες
εκπαιδευτών
(κωδικοί ΣΤΕΠ)
3182 - 3222

2

Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

3

2610 - 2640

3

Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού,
ανάπτυξη προσωπικής
στρατηγικής, επαγγελματικός
προσανατολισμός, τρόποι
εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση
συνέντευξης με τον εργοδότη,
κ.α.
Χρήση εφαρμογών Η/Υ

6

2512

8

2131, 2139, 3131,

4

3132
Πίνακας 1
Ως εκ τούτου, καλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο
εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό
έργο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την
σχετική ηλεκτρονική φόρμα

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» την οποία

μπορούν να βρουν στην σελίδα https://kekkastorias.com/ . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου
2022.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
-

Πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

-

Να είναι πιστοποιημένοι σε κάποια – κάποιες από τις ζητούμενες ειδικότητες
(ΣΤΕΠ) σύμφωνα με τον πίνακα 1.

-

Εκπαιδευτές, όπου η κύρια απασχόλησή τους είναι στο δημόσιο τομέα θα
πρέπει να προσκομίσουν την απαιτούμενη από το άρθρο 31 του ν.
3528/2007 άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο
όργανο του φορέα τους.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Στην ανάθεση εκπαιδευτικού έργου θα συνυπολογιστούν και τα εξής προσόντα:
-

Διδακτική

εμπειρία

σε

συναφή

με

τις

εκπαιδευτικές

ενότητες

του

προγράμματος αντικείμενα.
-

Συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

-

Επιμόρφωση σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Διευκρινίζεται ότι τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με τους όρους της
δράσης, μπορούν να

υλοποιηθούν είτε πρωινές ώρες (9:00 – 14:00) είτε

απογευματινές ώρες (16:00 – 21:00) κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
2022. Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές ενηλίκων παράλληλα με την
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να προσδιορίσουν και την διαθεσιμότητά τους
ως προς το ωράριο εργασίας τους .
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η ένταξη των υποψηφίων εκπαιδευτών στο μητρώο της δράσης θα γίνει εφόσον
προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία αποτελούν ελάχιστες
απαιτήσεις ένταξής τους στο μητρώο (on/off).
Το Κε.Δι.Βι.Μ. θα προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων εκπαιδευτικού έργου με
εκπαιδευτές

του

μητρώου

αναλόγως

με

τις

ανάγκες

του

έργου

και

τη

διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών.
ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Η ωριαία αμοιβή των εκπαιδευτών καθορίζεται στα 14,00€ μικτά ανά διδακτική
ώρα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις
σχετικά με το πρόγραμμα από τις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ (Αγίας Βαρβάρας
13 Καστοριά – δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) και στο τηλέφωνο 2467025388
καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) κατά τις ώρες 09:00 έως 15:00.

