Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος
μητρώου εκπαιδευτών/τριών σε εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό έργο για αποφοίτους
επαγγελματικής εκπαίδευσης
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, και ειδικότερα του Έργου:
«Πρόσβαση στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. –
Άξονας Προτεραιότητας 4» με MIS 491402 και Υποέργου 9 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της
επιμόρφωσης – ΕΕΔΕ» πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για ωφελούμενους
αποδέκτες αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ.,
των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. ηλικίας έως 29 ετών κατά την υποβολή της αίτησής τους, σύμφωνα και με
την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative ‐ YEI). Για
την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της
υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΔΕ, προτίθεται να εμπλουτίσει το
υπάρχον μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα εκπαίδευσης:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 Νέες Τεχνολογίες
 Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
 Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 80 ωρών θα πραγματοποιηθούν με την συμβατική μέθοδο
σε αίθουσα διδασκαλίας και θα περιλαμβάνουν 4 θεματικές ενότητες των 20 ωρών έκαστο.
Ειδικότερα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κατά βάση τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή
και σε ειδικές περιπτώσεις λόγω αδυναμίας παρακολούθησης των ωφελούμενων τις καθημερινές και
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Επίσης, για τα προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης δημιουργείται ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, το
οποίο θα ακολουθούν οι εκπαιδευτές/τριες.
Όσον αφορά την αμοιβή των εκπαιδευτών/τριών των προγραμμάτων σημειώνεται ότι ακολουθούνται
οι διατάξεις του ΦΕΚ Β΄3276/23‐12‐2013.
Σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση και διαμονή εκπαιδευτή (λόγω αδυναμίας εύρεσης τοπικού
εκπαιδευτή/τριας) θα καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής σύμφωνα με τον
κανονισμό του φορέα.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν κατ’ εκτίμηση, ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες
που θα προκύψουν ανά αντικείμενο εκπαίδευσης στις ακόλουθες περιφέρειες:
 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 Ηπείρου
 Θεσσαλίας







Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας
Ιονίων Νήσων
Κρήτης
Βορείου Αιγαίου

Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:
 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους, συναφή με ένα (ή παραπάνω) από τα αντικείμενα
εκπαίδευσης, τουλάχιστον 70 ωρών (κατ’ αντιστοιχία με το Εισαγωγικό Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ).
Η διδακτική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης και τα
αντίστοιχα παραστατικά ή τις αντίστοιχες συμβάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από το μητρώο.
Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες επιλέγονται σύμφωνα με τη γεωγραφική τους εγγύτητα με την
περιοχή όπου θα υλοποιείται το εκάστοτε πρόγραμμα, τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων
εκπαιδευτών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που προκύπτει ανάγκη υλοποίησης προγράμματος και
εκ περιτροπής.
Η ΕΕΔΕ θα αξιοποιήσει τους/τις υποψήφιους/ες εφόσον συγκροτηθούν τμήματα και αναλόγως με τις
ανάγκες των προγραμμάτων. Με δεδομένο ότι το μητρώο εκπαιδευτών θα είναι ανοιχτό, δε θα
υπάρξει δημοσιεύσιμος πίνακας κατάταξης υποψηφίων.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη μορφή (επισυνάπτεται τυποποιημένο έντυπο) και
ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Στην αίτηση οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν τα προσωπικά,
εκπαιδευτικά και ασφαλιστικά τους στοιχεία. Επιπλέον, δηλώνουν τη συναφή διδακτική τους
εμπειρία, επιλέγουν έως 2 περιφέρειες στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν και έως 3 αντικείμενα
εκπαίδευσης στα οποία μπορούν να είναι εκπαιδευτές/τριες.
Η αίτηση διατίθεται από την ιστοσελίδα της ΕΕΔΕ (www.eede.gr) και θα υποβάλλεται στην διεύθυνση
Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, Αθήνα 111 44, υπ’ όψιν κυρίας Χ. Φαρλάνη.
Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευτής/τρια μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη συμπληρωμένη αίτηση σε κλειστό φάκελο στην
ως άνω διεύθυνση, με αναφορά στην πρόσκληση και στον τίτλο της πράξης «Πρόσβαση στην Αγορά
Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.– Άξονας Προτεραιότητας 4».
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές/τριες έως και τις 10 Μαϊου 2015,
δηλαδή μέχρι και δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Τα
προγράμματα εκτιμώνται ότι θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαΐου 2015.
Σε περίπτωση συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην ΕΕΔΕ φάκελο με τα
δικαιολογητικά (φωτοτυπία πτυχίου και αποδεικτικό διδακτικής εμπειρίας), προκειμένου να
ακολουθήσει αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των
δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή
των αντίστοιχων πιστοποιητικών δε θα ληφθούν υπόψη και η αίτηση θα απορρίπτεται.

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι, στους οποίους ανακοινώνεται η απόρριψη ή η
απένταξή τους από το μητρώο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της επίσημης
έγγραφης/ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους από την ΕΕΔΕ.
Σημειώνεται ότι η ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών δεν συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία με
την ΕΕΔΕ. Αυτό θα προκύπτει όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη παροχής επιμορφωτικού έργου.
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο 210
2112000 (εσωτερικό *508) ή στην ηλεκτρονική δ/νση diasindesi@eede.gr
Το έργο για το οποίο κυρίως θα αξιοποιηθεί το μητρώο εκπαιδευτών/τριών είναι το εξής: Πρόσβαση
στην Αγορά Εργασίας: Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.– Άξονας
Προτεραιότητας 4» (Υποέργο 9. «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης ΕΕΔΕ») του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
Το σύνολο των πληρωμών προς τους εκπαιδευτές (αμοιβές, δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και
διατροφής) εξαρτώνται από τη ροή της χρηματοδότησης της ΕΕΔΕ από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση».
Σημειώνεται ότι αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν, το εν λόγω μητρώο δύναται να
χρησιμοποιηθεί και για άλλα εκπαιδευτικά‐επιμορφωτικά έργα που θα υλοποιήσει ο φορέας στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους ή αντίστοιχα προγράμματα στο πλαίσιο της νέας
προγραμματικής περιόδου 2014‐2020.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015
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ΑΙΤΗΣΗ

Ένταξης στο Μητρώο Εισηγητών – Συνεργατών της ΕΕΔΕ
…………………………………………………………..
(Επίθετο)
…………………………………………………………..
(Όνομα)
Παρακαλώ να με εντάξετε στο Μητρώο Εισηγητών – Συνεργατών της ΕΕΔΕ.
Επισυνάπτω:
α) βιογραφικό σημείωμα
β) αντίγραφα των τίτλων σπουδών μου.
Ημερομηνία: ______________________

Υπογραφή:

Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αριθμός Μητρώου ΕΚΕΠΙΣ: ____________________

______________________

