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Ανοικτή Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εισηγητών / Εκπαιδευτών για τα
Προγράμματα Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων που διοργανώνει
το Κέντρο Παραγωγικότητας
1. Πρόσκληση
Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (KΕΠΑ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
από φυσικά πρόσωπα για να παρέχουν υπηρεσίες ως εισηγητές ή/και εκπαιδευτές σε προγράμματα
κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων (ΨΔ).
Η πρόσκληση είναι ανοικτή, δηλαδή χωρίς καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος. Ως εκ
τούτου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παράγραφο 7 οποιαδήποτε στιγμή. Η επιλογή εισηγητών θα γίνεται για κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση όπου παρουσιάζεται ανάγκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
Σημειώνεται ότι το ΚΕΠΑ διατηρεί σύστημα αξιολόγησης με βάση το οποίο οι εισηγητές αξιολογούνται
από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα. Με στόχο τη διατήρηση ψηλής και σταθερής ποιότητας
εκπαίδευσης/κατάρτισης, το ΚΕΠΑ δύναται να συνεχίζει τη συνεργασία με τον ίδιο εισηγητή,
νοουμένου ότι η αξιολόγησή του είναι ικανοποιητική.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δυνατό να περιλαμβάνει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ή θέματα τα
οποία πιθανό να ανατίθενται σε διαφορετικό εκπαιδευτή.
Πληροφορίες για τα προγράμματα που διεξάγονται ήδη είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα του
ΚΕΠΑ: https://www.e-gnosis.gov.cy/training/eskills.

2. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
1. Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές/εκπαιδευτές θα πρέπει, ανάλογα με τον τύπο και επίπεδο του
προσφερομένου προγράμματος, να κατέχουν ως ελάχιστα τα πιο κάτω προσόντα:
Επίπεδο και τύπος
προγράμματος
1. Προγράμματα για στελέχη
μεσαίου, ανώτερου ή
μεταπτυχιακού επιπέδου.

Ελάχιστα απαιτούμενα Προσόντα
Εισηγητών/Εκπαιδευτών
Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Μάστερ σε γνωστικό
αντικείμενο σχετικό με αυτό που προτίθεται να διδάξει
και τριετής σχετική επαγγελματική πείρα.
ή
Πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό
αντικείμενο σχετικό με αυτό που προτίθεται να διδάξει
και πενταετής σχετική επαγγελματική πείρα.

2. Προγράμματα για στελέχη
εποπτικού και διαχειριστικού
επιπέδου.

Πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό
αντικείμενο σχετικό με αυτό που προτίθεται να διδάξει
και τριετής σχετική επαγγελματική πείρα.

3. Προγράμματα κατάρτισης σε
βασικές ψηφιακές δεξιότητες
(χρήση υπολογιστή και
διαχείριση αρχείων, εφαρμογές
γραφείου, κ.ο.κ.).

Πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό
αντικείμενο σχετικό με αυτό που προτίθεται να διδάξει
και τριετής σχετική επαγγελματική πείρα.
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2. Πολύ καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας, στην οποία διεξάγεται το εκάστοτε πρόγραμμα,
η οποία θα διαπιστώνεται από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που αναφέρεται
στην παράγραφο 4.

3. Επιλογή Συνεργατών Εισηγητών/Εκπαιδευτών
Η επιλογή συνεργατών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών (εφεξής η Επιτροπή), που
ορίζεται από τη Διεύθυνση του ΚΕΠΑ και αποτελείται από Λειτουργούς και Εκπαιδευτές του ΚΕΠΑ. Οι
αποφάσεις της Επιτροπής υπόκεινται στην έγκριση της Διεύθυνσης του ΚΕΠΑ.
Όταν και εφόσον υπάρξει ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης για συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο σε συγκεκριμένο πρόγραμμα η Επιτροπή εξετάζει τους ενδιαφερόμενους σε
σχέση με την πείρα που απαιτείται για το επίπεδο του προγράμματος και καλεί σε συνέντευξη όσους
ενδιαφερόμενους πληρούν τα ελάχιστα προσόντα.
Στη συνέντευξη οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν δείγμα προηγούμενης διδακτικής
εργασίας τους π.χ. παρουσιάσεις ή σημειώσεις ή/και να υποβάλουν μικρής έκτασης εκπαιδευτικό
υλικό σε συγκεκριμένο θέμα ή/και να παρουσιάσουν συγκεκριμένο θέμα. Η συνέντευξη διεξάγεται από
την Επιτροπή η οποία δύναται να καλεί σε αυτήν και να συμβουλεύεται άλλους Λειτουργούς του ΚΕΠΑ
ή άλλους συνεργάτες με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο. Η Επιτροπή αξιολογεί
τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των παρουσιάσεων ή/και του
εκπαιδευτικού υλικού που θα υποβάλουν, την ικανότητα επικοινωνίας και την ικανότητα χειρισμού
ερωτήσεων.
Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνεται στον ενδιαφερόμενο με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία
νοουμένου ότι ικανοποιεί την Επιτροπή.
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους
ενδιαφερομένους διευκρινίσεις ή την υποβολή δικαιολογητικών για επιβεβαίωση των στοιχείων που
αναφέρονται στο βιογραφικό τους.
Νοείται ότι, σε περίπτωση προγραμμάτων που επαναλαμβάνονται, και εφόσον προκύψει ανάγκη για
παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στα ίδια θέματα σε μελλοντική περίοδο, αν μεταξύ των
ενδιαφερομένων ατόμων υπάρχουν άτομα που έχουν ήδη βαθμολογηθεί κατόπιν συνέντευξης για το
ίδιο θέμα, η Επιτροπή δύναται να λάβει υπόψη την τελευταία βαθμολογία των ατόμων αυτών, χωρίς
να τα καλέσει σε νέα συνέντευξη.
Το Κέντρο Παραγωγικότητας διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλεί σε προσωπική βάση:
α) Εν ενεργεία στελέχη του Δημόσιου Τομέα ή ημικρατικών οργανισμών, μέσω των οικείων
προϊσταμένων τους,
β) Εν ενεργεία αξιωματούχους του κράτους,
γ) Διαπρεπή στελέχη επιχειρήσεων και πετυχημένους επιχειρηματίες,
δ) Ειδικούς εμπειρογνώμονες ως εισηγητές σε θέματα της εμπειρογνωμοσύνης ή/και της
αρμοδιότητάς τους.
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4. Αμοιβή
Το ύψος της αμοιβής κατά επίπεδο καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και αναθεωρείται κατά
καιρούς. Η αμοιβή, στη βάση της πιο πρόσφατης σχετικής Εγκυκλίου για κάθε ώρα διδασκαλίας,
ανάλογα με το επίπεδο και τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας, είναι η ακόλουθη:
1. Καθηγητές Εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό σε εξειδικευμένους τεχνολογικούς ή
επιστημονικούς τομείς: €100
2. Για στελέχη μεσαίου, ανώτερου και μεταπτυχιακού επιπέδου: €65
3. Για στελέχη εποπτικού και διαχειριστικού επιπέδου: €43
4. Κατάρτιση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες: €32
Νοείται ότι το επίπεδο στο οποίο εντάσσεται η προσφερόμενη υπηρεσία καθορίζεται από το ΚΕΠΑ.
Νοείται περαιτέρω ότι είναι δυνατό να καθοριστούν διαφορετικά επίπεδα αμοιβής στο πλαίσιο του ίδιου
προγράμματος ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο, αν και εφόσον αυτό ενδείκνυται.

5. Υποχρεώσεις συνεργατών
Οι εισηγητές/εκπαιδευτές, οι οποίοι θα επιλεγούν να διδάξουν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουν τις
εξής υποχρεώσεις:
−

να βοηθούν, όπου ζητηθεί, στην επεξεργασία και ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος

−

να ετοιμάζουν σημειώσεις, παρουσιάσεις σε μορφή PowerPoint και άλλο κατάλληλο για την
περίπτωση υλικό, όπου είναι απαραίτητο

−

να παρακολουθούν την πρόοδο των συμμετεχόντων, όπου είναι απαραίτητο

−

να βαθμολογούν, όπου ζητηθεί, γραπτά ή/και εξετάσεις

6. Αξιολόγηση εισηγητών/εκπαιδευτών
Στο τέλος κάθε προγράμματος, ή και ενδιάμεσα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν το
πρόγραμμα και τον εισηγητή με βάση ερωτηματολόγιο.

7. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://mymim.net/research/index.php?r=survey/index&sid=122382,
υποδεικνύοντας τα θέματα τα οποία, με βάση τα προσόντα τους, μπορούν να παρουσιάσουν/διδάξουν
και να επισυνάψουν βιογραφικό τους σημείωμα και άλλα αποδεικτικά (π.χ. τίτλους σπουδών και
πιστοποίηση ΑνΑΔ) από τα οποία να τεκμηριώνεται ότι κατέχουν τα ελάχιστα προσόντα, όπως
αναλύονται στην παράγραφο 2.
Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να αναθεωρήσουν τα υποβληθέντα στοιχεία σε μεταγενέστερο
στάδιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τη Δήλωση Ενδιαφέροντος και τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία.
Άτομα που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία σε προηγούμενη πρόσκληση δεν απαιτείται να
υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εκτός εάν επιθυμούν να αναθεωρήσουν οποιαδήποτε από τα
υποβληθέντα στοιχεία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον πιο κάτω αρμόδιο
Λειτουργό του Κέντρου Παραγωγικότητας:
Αντρέα Στυλιανού, τηλ. 22806144, Email: astylianou@kepa.mlsi.gov.cy.

