
Επικοινώνησε μαζί μας και επίλεξε
αντικείμενο κατάρτισης

 
Έναρξη Νέων Τμημάτων!

Έλα κι εσύ στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική
Κατάρτιση & πάρε την Πιστοποίηση που σου αξίζει !!!

www.kdvm2.gr

info-forum@kdvm2.gr

Λιοσίων 117, ΑΘΗΝΑ - ΤΚ10440

213 0716373 & 380

VOUCHER
ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ 18+

50 - 250 ώρες κατάρτιση 
σε "Ψηφιακές & Πράσινες Δεξιότητες" 
υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας

Επίδομα 1.000€

Έλα κι εσύ στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική Κατάρτιση
 & πάρε την Πιστοποίηση που σου αξίζει !!!

Είσαι Επιτυχών

Είσαι Επιτυχών

Είσαι Επιτυχών   

στο Voucher Ανέργων;

στο Voucher Ανέργων;

στο Voucher Ανέργων;

Αντικείμενο της Δράσης:
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών
θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών
και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους
εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το
σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training
voucher).

Αντικείμενα κατάρτισης
Περιεχόμενο προγράμματος:

 

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά
προτεινόμενα προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και

«πράσινες δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.
 Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες και

υλοποιούνται με την μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης και
εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση).

 Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση φυσικών προσώπων
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς

αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες.



Δείτε μερικούς από τους τίτλους των προγραμμάτων, που μπορείτε να παρακολουθήσετε:
 

Πράσινες Δεξιότητες

• Διαχείριση Καταστροφών & Κρίσης
• Λειτουργία & Συντήρηση χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ)

Ψηφιακές Δεξιότητες

Mobile Application - Ειδικός ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων
& εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας
Data Science – Η Επιστήμη των δεδομένων - Ανάλυση Μεγάλων
Δεδομένων
Internet of Things – Διαδίκτυο των πραγμάτων – Διαδίκτυο των
πραγμάτων & μικροελεγκτές
Πληροφορική ή Χειρισμός Η/Υ – Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (Word,
Excel, Power Point, Access) & Εφαρμογές Γραφείων – επίπεδο 1
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού – Τεχνικές Εφαρμογών Λογισμικού
Social Media Business Marketing – Social Media
Web Designer - Σχεδιασμός Ιστοσελίδων & Εφαρμογών 
Logistics - Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (επιλέγετε
μεταξύ Basic & Advanced)

www.kdvm2.gr

info-forum@kdvm2.gr
Λιοσίων 117, ΑΘΗΝΑ - ΤΚ10440

213 0716373 - 213 0716380

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Δικαίωμα συμμετοχής:
 

 
Εκπαιδευτικό επίδομα:

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης μικτά, δηλαδή έως 1.000€, 
ανάλογα με τις ώρες κατάρτισης του προγράμματος.


