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Παράρτηµα 1
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝΑΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ".
Η οργανωτική διεύθυνση έχει σκοπό τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού καταλόγου
χρησιµοποιώντας τα «κουπόνια κατάρτισης», ένα σύστηµα από το οποίο κάθε µέρος του
"ανθρώπινου δυναµικού" (εργαζόµενοι, άνεργοι) µπορεί να επωφεληθεί. Οι σκοποί των
εκπαιδευτικών κουπονιών είναι κυρίως οι ακόλουθοι:
•
η ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων
•
η απλοποίηση αποτελεσµατικών και απλοποιηµένων εκπαιδευτικών εργαλείων
•
η ενδυνάµωση των βαθµών ελευθερίας των αναγκών σε κατάρτιση
•
η ενδυνάµωση των επιπέδων «προσωπικής προσαρµογής» των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρόκειται να ενταχθούν στον κατάλογο που θα αφορά τους
παρακάτω τοµείς:
τοµέας 1 – τυπολογία 1
τυπολογία 2
τοµέας 2 – τυπολογία 1
τυπολογία 2
......

1)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο εκπαιδευτικός κατάλογος πρέπει να έχει σκοπό την παροχή κατάρτισης που θα είναι
κατανεµηµένη ανά περιοχή. Με σκοπό την ποσοτικοποίηση των προγραµµάτων για κάθε
περιοχή, ήταν απαραίτητο να λάβουµε υπόψη το ποσοστό πληθυσµού σε κάθε περιοχή.
.....
Ο εκπαιδευτικός κατάλογος θα περιέχει ένα µέγιστο αριθµό …….. εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που θα κατανέµονται όπως ακολουθεί:
τοµέας 1 – τυπολογία 1: ….εκπαιδευτικά προγράµµατα
τοµέας 1 – τυπολογία 2: ….εκπαιδευτικά προγράµµατα
....

2)

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΑΠO ΚΑΘΕ ΣΩΜΑ

Προκειµένου να εξασφαλισθεί στους χρήστες η δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ διαφόρων
προγραµµάτων από διαφορετικούς φορείς, κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό δεν θα µπορεί
να προτείνει, για κάθε περιοχή και τυπολογία, έναν αριθµό προτάσεων πέραν από αυτόν
που καθορίζεται παρακάτω (σύνολο ….. προτάσεων):
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Τοµέας 1:

τυπολογία 1

περιοχή 1: Μέγιστος αρ. …. προγραµµάτων
περιοχή 2: Μέγιστος αρ. …. προγραµµάτων

3)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Ο εκπαιδευτικός κατάλογος θα περιέχει ένα µέγιστο αριθµό …….. εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων οργανωµένων όπως περιγράφεται στο σηµείο 1). Όλα τα προγράµµατα που
προτείνονται από τους φορείς κατάρτισης θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τον τοµέα και
τυπολογία αναφοράς, ώστε να δηµιουργηθεί µια κλίµακα αξιών σε φθίνουσα σειρά (σύνολο
των οικονοµικών και τεχνικών µορίων). Τα προγράµµατα που βρίσκονται εντός της
βαθµολογίας και εποµένως κρίνονται κατάλληλα, θα περιλαµβάνονται στον κατάλογο (πρέπει
να έχουν πάνω από …. µόρια), έχοντας υπόψην τη διαθεσιµότητα κάθε περιοχής, τοµέα και
τυπολογίας.

4)

ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Οι φορείς κατάρτισης που έχουν σκοπό να προτείνουν ένα πρόγραµµα πρέπει να
χρησιµοποιήσουν την τεχνική και οικονοµική φόρµα που έχει συνταχθεί από την οργανωτική
διεύθυνση διαφορετικά δεν θα λαµβάνονται υπόψην.
Η οργανωτική διεύθυνση έχει ήδη συµπεριλάβει τον κωδικό για την περιοχή, τον τοµέα και
την τυπολογία σε κάθε φόρµα και επίσης έχει καθορίσει το µέγιστο εριθµό τεχνικών
προτάσεων που µπορούν να παρουσιαστούν. Ο ίδιος κωδικός έχει περιληφθεί στην
οικονοµική φόρµα ώστε να ταιριάζει η τεχνική µε την οικονοµική πρόταση.
Παρακάτω παρουσιάζονται δύο παραδείγµατα:

BF - D1 – 1 – I - 1
Αυτή είναι η πρώτη πρόταση κατάρτισης του φορέα κατάρτισης που αφορά
Περιοχή: 1
Τοµέα 1: 1
Τυπολογία: 1.

BF - D5 – 2 – III - 2
Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση κατάρτισης του φορέα κατάρτισης που αφορά
Περιοχή: 5
Τοµέα: 2
Τυπολογία: 3

- -
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Ο φορέας κατάρτισης θα είναι υπεύθυνος για τη συµπλήρωση των φορµών µε τους σωστούς
κωδικούς για τις προτάσεις έργου που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει, λαµβάνοντας υπόψη
την περιοχή, τον τοµέα και την τυπολογία που επιλέχθηκαν αφού τους «πάρει» απευθείας
από το Συνηµµένο 1, «Τεχνική προσφορά». Ο φορέας κατάρτισης θα πρέπει επίσης να
χρησιµοποιήσει το σωστό πρότυπο µε τον ίδιο κωδικό για να ταιριάζει η οικονοµική πρόταση
χρησιµοποιώντας το συνηµµένο 2, «Οικονοµική προσφορά».
Εάν ο φορέας κατάρτισης πρόκειται να κάνει περισσότερες από µία προτάσεις για
διαφορετικές τυπολογίες ή περιοχές, θα πρέπει να συντάξει µια τεχνική και οικονοµική
πρόταση για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας τις φόρµες που έχουν ήδη
ετοιµαστεί, µε το σωστό κωδικό αναφοράς, βάζοντας όλες τις τεχνικές προτάσεις σε έναν
φάκελο, και τις οικονοµικές προτάσεις σε άλλο φάκελο.
Η µη τήρηση των προδιαγραφών παρουσίασης της πρότασης, οποιοδήποτε σφάλµα ή
έλλειψη στην συµπλήρωση, η µη χρήση των φορµών που ετοιµάστηκαν από την οργανωτική
διεύθυνση ή των κωδικών και ο λανθασµένος συνδυασµός κωδικών για την οικονοµική και
τεχνική πρόταση, θα έχουν ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της πρότασης από το
διαγωνισµό.

_____________________________

- -
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Παράρτηµα 2
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΡΕΝΤΙΝΟ, ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ
ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο ..

Στόχοι, διάρκεια και περιεχόµενα

Άρθρο ..

Πλαίσιο της προσφοράς

Άρθρο ..

Σύνοψη της προσφοράς του καταλόγου

Άρθρο ..

Κριτήρια διαχείρησης

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο ..

Υποχρεώσεις του φορέα διαχείρησης

Άρθρο ..

Ανάπτυξη της δραστηριότητας

Άρθρο ..

Έγγραφα της σύµβασης

Άρθρο ..

Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς

Άρθρο ..

∆ιάρκεια της σύµβασης

Άρθρο ..

Πληρωµές

Άρθρο ..

Ευθύνες και υποχρεώσεις

Άρθρο ..

Έξοδα σύµβασης

Άρθρο ..

Νοµικές διαφορές

Άρθρο ..

Σταθερές τιµές

Άρθρο ..

Κυρώσεις

Άρθρο ..

∆ιάλυση της σύµβασης

Άρθρο ..

Βιοµηχανικές ευρεσιτεχνίες και πνευµατικά δικαιώµατα

Άρθρο ..

Απαγόρευση ανάθεσης της σύµβασης Υπεργολαβία

Άρθρο ..

Αντικατάσταση του φορέα διαχείρησης στον κατάλογο

Άρθρο ..

Αναστολή του φορέα διαχείρησης στον κατάλογο

Άρθρο ..

Τελική ρήτρα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΘ .. ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

.......
ΑΡΘ .. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
.......

ΑΡΘ .. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν στα προηγούµενα άρθρα, η σύνοψη του
καταλόγου προσφορών είναι η ακόλουθη:
Τοµέας 1: ..... συνολικά προγράµµατα κατανεµηµένα όπως ακολουθεί:

Τυπολογία: .... προγράµµατα όπως ακολουθεί:
Περιοχή 1:
.... εκπαιδευτικά προγράµµατα
Περιοχή 2: .... εκπαιδευτικά προγράµµατα
......


Τυπολογία 2: .... προγράµµατα όπως ακολουθεί:
Περιοχή 1:
.... εκπαιδευτικά προγράµµατα
Περιοχή 2: .... εκπαιδευτικά προγράµµατα

.....
Τοµέας 2: ..... συνολικά προγράµµατα κατανεµηµένα όπως ακολουθεί:

Τυπολογία 1: .... προγράµµατα όπως ακολουθεί:
Περιοχή 1:
.... εκπαιδευτικά προγράµµατα
Περιοχή 2: .... εκπαιδευτικά προγράµµατα
......


Τυπολογία 2: .... προγράµµατα όπως ακολουθεί:
Περιοχή 1:
.... εκπαιδευτικά προγράµµατα
Περιοχή 2: .... εκπαιδευτικά προγράµµατα

ΑΡΘ .. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι µέθοδοι και τα κριτήρια διαχείρησης είναι τα ακόλουθα:
1. το άτοµο που ενδιαφέρεται για το κουπόνι κατάρτισης πηγαίνει στους οργανισµούς/γραφεία
που προσφέρουν τις επιθυµητές υπηρεσίες (ανάλυση των προσδοκιών και εν δυνάµει
αναγκών κατάρτισης, πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα και τις ευκαιρίες
επαγγελµατικής κατάρτισης, καθοδήγηση υποστηρικτική για την επιλογή των
προγραµµάτων κατάρτισης, βοήθεια για τη δηµιουργία προσαρµοσµένων σχεδιασµών
χρησιµοποιώντας ατοµικά κουπόνια κατάρτισης), και καταθέτει την υποψηφιότητά του/της
για να παραλάβει το κουπόνι

2.

3.

τα κουπόνια κατάρτισης εκδίδονται από τους οργανισµούς/γραφεία έπειτα από αίτηση
ανδρών και γυναικών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν
απαλλαγεί από αυτήν, και που ανήκουν στο εργατικό δυναµικό. Στην περίπτωση
εργαζοµένων, η αίτηση για κουπόνι πρέπει να αντιστοιχεί αποκλειστικά σε µια ατοµική
ανάγκη του αιτούντος, και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρέπει να λαµβάνουν χώρα
πέραν των ωρών εργασίας ή χρησιµοποιώντας νόµιµες εκπαιδευτικές άδειες που θα
προβλέπονται από τη σύµβαση.
Η οργανωτική διεύθυνση αναθέτει µηνιαίως τα κουπόνια κατάρτισης, αναλύοντας τις
ανάγκες που κατατέθησαν από τους πολίτες και ετοιµάζοντας µηνιαίες βαθµολογίες (από
την 20η ηµέρα του επόµενου µήνα) για κάθε περιοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε πολίτες
που δεν έχουν λάβει ποτέ ένα κουπόνι κατάρτισης σε κανένα τοµέα του καταλόγου,
ακολουθώντας τις προτεραιότητες που περιγράφονται παρακάτω:
A) αιτήσεις που παρουσιάστηκαν από τις παρακάτω κατηγορίες αντικειµένων:
A1. ....
A2. ....
A3. ....
A4. ....
A5. ....
B)

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

13.
14.

τη χρονολογική σειρά της υποβολής της αίτησης

οι αιτήσεις για κουπόνια που δεν επεξεργάστηκαν προηγουµένως εµπεριέχονται στη
βαθµολογία του επόµενου µήνα
η βαθµολογία δηµοσιεύεται στο ……..
άτοµα που έχουν το δικαίωµα να λάβουν κουπόνι µπορούν να το παραλάβουν από το
γραφείο όπου κατέθεσαν την αίτησή τους. Το κουπόνι δείχνει την ηµεροµηνία έκδοσης και
αποτελείται από δύο µέρη (µέρος 1 και µέρος 2)
ο κάτοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει το κουπόνι σε έναν από τους φορείς που περιέχονται
στον κατάλογο εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης στο κουπόνι. Αφού γίνει η
επιλογή, η αίτηση για ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα γίνεται υποβάλλοντας στο 2ο µέρος του
κουπονιού στον πάροχο ενώ το µέρος 1ο το κρατάει ο κάτοχος.
ο κάτοχος µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε πρόγραµµα περιέχεται στον κατάλογο,
ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του
µετά από 90 ηµέρες από την κατάθεση του κουπονιού στον πάροχο, εάν το πρόγραµµα
δεν ξεκινήσει, ο κάτοχος µπορεί να πάει στο ...... και να ζητήσει την απενεργοποίηση του
κουπονιού και ο ........ θα ειδοποιήσει τον πάροχο. Έπειτα από την απενεργοποίηση, ο
δικαιούχος µπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου κουπονιού
για κάθε πρόβληµα που αφορά στα προγράµµατα, ο δικαιούχος µπορεί να επικοινωνήσει
µε .....
στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει τουλάχιστον το 70% της διάρκειάς του (πρέπει να υπογράφουν ένα
απουσιολόγιο κάθε φορά, το οποίο το διατηρεί ο πάροχος), και ο δικαιούχος πρέπει να
ο
παραδώσει το 1ο µέρος στον πάροχο. Το 1 µέρος πρέπει να συµπληρωθεί για την
εκπλήρωση των απαιτήσεων
εάν η παρακολούθηση είναι κάτω από την ελάχιστη απαιτούµενη, ο πάροχος µπορεί να
στείλει στο φορέα διαχείρησης ένα τιµολόγιο ισοδύναµο µε το 10% της αξίας του κουπονιού
κάθε άτοµο µπορεί να παραλάβει ένα µέγιστο αριθµό δύο κουπονιών κατάρτισης ανά έτος,
που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για διαφορετικό τύπο κατάρτισης.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (επιλογή άρθρων))

ΑΡΘ .. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Οι πάροχοι αποδέχονται τους παρακάτω όρους:









να παραλαµβάνουν τις αιτήσεις των δικαιούχων των κουπονιών
να προσφέρουν το πρόγραµµα εάν υπάρχουν τουλάχιστον ..... συµµετέχοντες
να ενεργοποιήσουν το πρόγραµµα εντός 30 ηµερών από την επίτευξη του ελάχιστου
αριθµού συµµετεχόντων
να µην υπερβούν το µέγιστο αριθµό …… συµµετεχόντων για κάθε πρόγραµµα
να επαναπροσφέρουν το πρόγραµµα εάν υπάρχουν επιπλέον αιτήσεις (ελάχιστος αριθµός
…..συµµετεχόντων)
να αποδέχονται και να ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες καθοδήγησης και πληροφόρησης
που προσφέρονται στα κατά τόπους γραφεία για τα άτοµα που ενδιαφέρονται για τα
κουπόνια κατάρτισης
να δέχονται µόνο κατόχους κουπονιών κατάρτισης
να δέχονται τον έλεγχο, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου και αξιολόγησης που
διενεργούνται από την οργανωτική διεύθυνση.

Κάθε πάροχος πρέπει να κανονίζει το ωράριο του προγράµµατος µε τους δικαιούχους,
ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση του προγράµµατος.
Η έναρξη του προγράµµατος πρέπει να ανακοινωθεί εκ των προτέρων στα κατά τόπους
γραφεία, επισηµαίνοντας το ωράριο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η οργανωτική
διεύθυνση διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει την εξέλιξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, την
εξέλιξη και την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόχου όπως προκύπτουν από τους
κανονισµούς, επενεργώντας επισκέψεις ελέγχου στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και επίσης κατά
τη διάρκεια των µαθηµάτων. Η οργανωτική διεύθυνση διατηρεί το δικαίωµα να ενεργοποιεί
δραστηριότητες ελέγχου και αξιολόγησης στα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Όποιες αλλαγές στο
ωράριο και στις δραστηριότητες του προγράµµατος θα πρέπει να ανακοινώνονται
προηγουµένως στα κατά τόπους γραφεία.
Σε οποιαδήποτε στιγµή, η οργανωτική διεύθυνση µπορεί να ελέγχει την τήρηση των υπηρεσιών
της σύµβασης. Για το σκοπό αυτό ο πάροχος, δεσµεύεται να συνεργάζεται πλήρως ώστε αυτή η
αξιολόγηση να καθίσταται δυνατή.

ΑΡΘ ..

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα προγράµµατα λαµβάνουν χώρα στην Περιοχή για την οποία η προσφορά
παρουσιάστηκε.
Ο πάροχος πρέπει να κάνει τις υποδοµές για την διενέργεια των προγραµµάτω
διαθέσιµες στους δικαιούχους. Για κάθε δραστηριότητα, ο πάροχος πρέπει να εξασφαλίζει τη
χρήση οργανωτικών εργαλείων (τηλέφωνο, φαξ, σύνδεση στο διαδίκτυο, υπολογιστές, υλισµικό
και λογισµικό, εργαστήριο γλωσσών, κλπ) που πρέπει να είναι διαθέσιµα στους συµµετέχοντες
κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων.

ΑΡΘ ..

ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα ακόλουθα έγγραφα αποτελούν µέρος του συµβολαίου, ακόµα κι αν δεν επισυνάπτονται εδώ:

οι παρούσες Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης

η οικονοµική και τεχνική πρόταση, µαζί µε ολόκληρη την επισυναπτόµενη τεκµηρίωση.
_________________

ΑΡΘ ..

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Ο Πάροχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις παρούσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του
συµβολαίου όπως επίσης και κάθε υπάρχουσα νοµοθεσία, διάταγµα και κανονισµό ή που θα
ενσωµατωθεί κατά τη διάρκεια. Όλα τα σχετικά έξοδα πρέπει, από τη σύµβαση, να πληρωθούν
από τον πάροχο και εποµένως να συµπεριληφθούν στο συµβόλαιο, µαζί µε την προσφορά του
παρόχου.
Επιπλέον, ο πάροχος, προσφέροντας την υπηρεσία, δεσµεύεται να προσλάβει ειδικευµένο
προσωπικό. Ο Πάροχος θα πρέπει να τηρεί τα όρια στις συλλογικές συµβάσεις για τους
εργαζοµένους και ισοδύναµες συµφωνίες για εργαζοµένους µε συµβάσεις συνεργασίας.
_________________

ΑΡΘ ..

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η υπηρεσία θα ξεκινήσει την ηµεροµηνία της σύµβασης, ακόµα και σε περίπτωση
καθυστέρησης της υπογραφής της, και θα ολοκληρωθεί την…….

ΑΡΘ ..

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωµές θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός …. ηµερών από την ηµεροµηνία του
τιµολογίου ή απόδειξης δαπανών σύµφωνα µε τους ακόλουθους τρόπους:
1. παρουσίαση, µαζί µε το τιµολόγιο για κάθε ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, του
καταλόγου των συµµετεχόντων και των αποκοµµάτων 1 και 2 από κάθε κουπόνι που
συλλέχθηκε (εκτός από εκείνους που αποκλείσθηκαν, για τους οποίους θα πρέπει να
συλλεχθεί τουλάχιστον το απόκοµµα 2).
2. παρουσίαση µιας έκθεσης που θα περιγράφει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που
ολοκληρώθηκε και τα επιτευγµένα αποτελέσµατα.
Η οργανωτική διεύθυνση θα πληρώσει τον πάροχο …… Ευρώ για κάθε κουπόνι, µείον το
ποσοστό έκπτωσης του διαγωνισµού.
Η τιµή, που έχει προσδιοριστεί παραπάνω, αποπληρώνει τον πάροχο για κάθε δαπάνη,
γενική ή ειδική, κύριο ή δευτερεύον καθήκον, αναφορικά µε την προσφερόµενη υπηρεσία. Η
προσφορά που παρουσιάζεται, µε όλους τους όρους αυτών των προδιαγραφών, είναι
αµετάβλητη και ανεξάρτητη από κάθε συµβάν.

ΑΡΘ …

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο πάροχος αναγνωρίζει µε δικά του έξοδα, όλες τις υποχρεώσεις αναφορικά µε την ασφάλιση
του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στις δραστηριότητες αυτής της σύµβασης και
δηλώνει ότι αναλαµβάνει την ευθύνη στην περίπτωση ατυχήµατος και βλαβών που θα
προκληθούν από αυτούς τους εργαζοµένους σε άτοµα ή αντικείµενα, της οργανωτικής
διεύθυνσης ή τρίτων, εκτελώντας τις καθορισµένες υπηρεσίες.
Ο πάροχος δεσµεύεται να ικανοποιήσει κάθε υποχρέωση προς τους εργαζοµένους και/ή
συνεργάτες όπως προκύπτει από τους κανονισµούς στα εργασιακά, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια, όπως επίσης την κοινωνική ασφάλιση και
εργασιακά ατυχήµατα, µε την ευθύνη όλων σχετικών καθηκόντων.
Στην περίπτωση επαναλαµβανόµενων παραβιάσεων αυτών των υποχρεώσεων, η οργανωτική
διεύθυνση διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το συµβόλαιο, έπειτα από κοινοποίηση µέσω
συστηµένης επιστολής, µε το δικαίωµα να αποζηµιωθεί για τις βλάβες που υπέστη.

ΑΡΘ ..

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Η µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος που έχει καθοριστεί στις παρούσες ειδικές τεχνικές
προδιαγραφές της σύµβασης ή από τα συνηµµένα έγγραφα, ή που αναφέρονται κατά καιρούς

και/ή συµφωνηµένου µε την οργανωτική διεύθυνση για την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας,
συνιστά την µη αναγνώριση της δραστηριότητας ή της πληρωµής προστίµου όπως ακολουθεί...

ΑΡΘ ..

∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση σοβαρών ή επαναλαµβανόµενων ατασθαλειών, σύµφωνα µε τα οποία η
οργανωτική διεύθυνση µπορεί να αποφασίσει ότι ο πάροχος δεν µπορεί να τηρήσει τις
υποχρεώσεις στη σύµβαση, ο οργανωτική διεύθυνση διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τη
σύµβαση µε υπαιτιότητα του παρόχου κοινοποιώντας το µε συστηµένη επιστολή, και διατηρεί το
δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµίωση για τις τυχόν βλάβες που υπέστη.

ΑΡΘ .. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
Εάν η οργανωτική διεύθυνση ακυρώσει τη σύµβαση µε τον πάροχο ή εάν ο πάροχος µε κοινή
συναίνεση (µε τον εργολάβο) αποχωρήσει, η οργανωτική διεύθυνση µπορεί να αντικαταστήσει
τον πάροχο στον κατάλογο των προγραµµάτων κατάρτισης µε έναν άλλο κατάλληλο που θα
περιλαµβάνεται εντός της βαθµολογίας. Οι νέοι πάροχοι θα πρέπει να τηρούν όλες τις
προϋπουθέσεις για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό.

Παράρτηµα 3
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ
Χρειάζεται να συµπληρώσετε ένα ΠΡΟΤΥΠΟ για κάθε περιοχή και ένα για κάθε τύπο
εκπαιδευτικού προγράµµατος που θα επιλέξετε. Παρακάτω βρίσκονται τα πρότυπα
µαζί µε τους κωδικούς τους που µπορούν να συµπληρωθούν από κάθε υποψήφιο.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
Ο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ για κάθε πρόταση έχει ήδη συµπεριληφθεί στα πρότυπα για τις
τεχνικές και οικονοµικές προτάσεις, από την οργανωτική διεύθυνση και δεν πρέπει να
αλλάξει από τον υποψήφιο διαφορετικά θα αποκλειστεί.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:
Ο υποψήφιος πρέπει να γράψει το πλήρες όνοµά του, αριθµό φορολογικού µητρώου,
διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθµό, αριθµό φαξ, όνοµα του ατόµου που αναφέρεται το
έργο, ηλεκτρονική διεύθυνση.
ΠΕΡΙΟΧΗ:
Το όνοµα και ο κωδικός της περιοχής της πρότασης έχει ήδη συµπεριληφθεί στα
πρότυπα για τις τεχνικές και οικονοµικές προτάσεις, από την οργανωτική διεύθυνση και
δεν πρέπει να αλλάξει από τον υποψήφιο διαφορετικά θα αποκλειστεί.
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ο τοµέας και η τυπολογία του εκπαιδευτικού προγράµµατος της πρότασης έχει ήδη
συµπεριληφθεί στα πρότυπα για τις τεχνικές και οικονοµικές προτάσεις, από την
οργανωτική διεύθυνση και δεν πρέπει να αλλάξει από τον υποψήφιο διαφορετικά θα
αποκλειστεί.
ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
Είναι το όνοµα µε το οποίο παρουσιάζεται το έργο.
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Σύντοµη υπόδειξη των συνδέσεων µεταξύ των καταστάσεων των ατόµων στα οποία
απευθύνονται οι προτάσεις και πιθανές ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής περιοχής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ:
Περιγραφή των στόχων που η πρόταση για εκπαίδευση έχει σκοπό να επιτύχει.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
Οργάνωση του έργο αναφορικά µε:
 Γενική οργάνωση και διάρκεια
 Περιγραφή των διαφόρων σταδίων, των στόχων προς επίτευξη και διάρκεια αυτών.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Περιγραφή των διδακτικών περιεχοµένων της πρότασης σε σχέση µε τους στόχους
που περιγράφησαν προηγουµένως και που χαρακτηρίζονται από την εκαπιδευτική
τους σηµασία για το έργο.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ:
Υπόδειξη των επαγγελµατικών πόρων που χρησιµοποιήθηκαν, περιλαµβανοµένων του
επιπέδου δεξιοτήτων και αποφεύγοντας από τη µία τα ατοµικά βιογραφικά που δεν θα
ληφθούν υπόψην, και από την άλλη, γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες
που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα ποιότητας.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:
Περιγραφή και υπόδειξη των τεχνολογιών που απαιτούνται από κάθε συγκεκριµένη
δράση.
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:
Περιγραφή των ενισχύσεων και των εκπαιδευτικών εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν, όπως επίσης πότε και πως θα χρησιµοποιηθούν, εκτός από τις
συνδέσεις που είναι τα βασικά.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ:
Περιγραφή των διδακτικών µεθοδολογιών που θα χρησιµοποιηθούν. Αυτές πρέπει να
σχετίζονται αυστηρά µε τους στόχους και περιεχόµενα και την οργάνωση των
προγραµµάτων. Οι µεθοδολογίες που επιλεγούν πρέπει να συµπεριλάβουν όλους τους
συµµετέχοντες στις δραστηριότητες.
Κάθε µεθοδολογία πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους του προγράµµατος.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ:
Περιγραφή των συστηµάτων που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της εκµάθησης
των ατόµων, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος του προγράµµατος.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
Περιγραφή των τρόπων παρακολούθησης και αξιολόγησης/αυτό-αξιολόγησης
ξεχωριστών µερών του προγράµµατος (κατά τη διάρκεια) και όλου του έργου (στο
τέλος), από το διευθυντικό σώµα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ:
Είναι επίσης δυνατόν να συµπεριληφθούν κάποιες υποδείξεις που µπορεί να είναι
χρήσιµες για την αξιοποίηση της πρότασης.

Παράρτηµα 4
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κωδ: 1

Αρ. κωδικού
° Για την οργανωτική διεύθυνση

ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
ΑΦΜ___________________________________________________________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τηλ.

Fax

ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
EMAIL ____________________________________________

ΠΕΡΙΟΧΗ:
° Για την οργανωτική διεύθυνση

ΤΟΜΕΑΣ:
ΤΥΠΟΣ:
° Για την οργανωτική διεύθυνση

ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
Α) ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Γ) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
∆) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ε) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Ζ) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
H) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ
Θ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Ι) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Κ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ

Τόπος και ηµεροµηνία
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ
Σφραγίδα και υπογραφή

Παράρτηµα 5
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΠΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:
______________________________________________________________________
Κωδ: 1

Αρ. κωδικού

BF-________
° Για την οργανωτική διεύθυνση

ΠΕΡΙΟΧΗ:
° Για την οργανωτική διεύθυνση

ΤΟΜΕΑΣ:
ΤΥΠΟΣ:
° Για την οργανωτική διεύθυνση

ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
ευρώ
(σε
(επιγραµµατικά)_______________________________________.

ψηφία)_______________

∆ΥΝΑΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ %: =100
Η οικονοµική πρόταση πρέπει να είναι γραµµένη µε τρία δεκαδικά ψηφία µετά το κόµµα
(τόσο το ποσοστό µείωσης όσο και η κάθε πρόταση για κάθε κουπόνι).

Σηµείωση: η πρόταση θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει το κόστος ανά ώρα των εκπαιδευτών,
καθορίζοντας το κόστος ανά ώρα για υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες..

Τόπος και ηµεροµηνία
Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Σφραγίδα και υπογραφή

Παράρτηµα 6
∆ΕΙΓΜΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κωδικός προγράµµατος
………

ΠΕΡΙΟΧΗ
……

ΤΟΜΕΑΣ
...............

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
.......

ΣΤΟΧΟΙ
.......
ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
…

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
.......

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
........

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
……

ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

…..

Παράρτηµα 7
ΜΗΤΡΑ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

Παράρτηµα 8
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Γνωρίζουµε ότι αιτηθήκατε και χρησιµοποιήσατε κουπόνι κατάρτισης για να παρακολουθήσετε
δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα πληροφορικής και ξένων γλωσσών. Μπορείτε να το
επιβεβαιώσετε;
• Ναι
• Όχι
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2. Αναφορικά µε το γραφείο προσανατολισµού και καθοδήγησης όπου καταθέσατε την αίτησή σας,
θα µπορούσατε να µας ενηµερώσετε σχετικά µε το επίπεδο ικανοποίησής σας στα ακόλουθα
θέµατα, σε µια κλίµακα από το 1 έως το 4:
1 ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
2 ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
3 ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
4 ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε σχετικά µε
• τη σαφήνεια της πληροφορίας που λάβατε στο γραφείο προσανατολισµού
•
•
•
•

τη διαθεσιµότητα του προσωπικού στο γραφείο προσανατολισµού (ευγένεια, βοήθεια στη
συµπλήρωση των αιτήσεων)
καταλληλότητα του προσωπικού
ώρες υποδοχής του κοινού
τοποθεσία του γραφείου (εσωτερικά διαθέσιµο σε οποιοδήποτε, αρκετά µεγάλο, καλά εξοπλισµένο)

3. Αναφορικά µε το σύστηµα κουπονιών κατάρτισης, θα µπορούσατε να µας ενηµερώσετε σχετικά
µε το επίπεδο ικανοποίησής σας στα ακόλουθα θέµατα, σε µια κλίµακα από το 1 έως το 4:
1
2
3
4
5
9
•
•
•
•
•

ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΟ
∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

σαφήνεια των φορµών αίτησης των κουπονιών
χρόνο αναµονής µέχρι την παραλαβή του κουπονιού
γενική διαδικασία παραλαβής του κουπονιού (βαθµολόγηση, ανάθεση, απόδοση κουπονιού)
διάρκεια της ισχύος του κουπονιού (έξι µήνες)
προσφορά κατάρτισης στην πόλη σας

4. Ποια είναι η γνώµη σας, συνολικά, για το σύστηµα κουπονιών κατάρτισης;
1
2
3
4

ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Αναφορικά µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που παρακολουθήσατε, λάβατε µέρος στις ακόλουθες
δραστηριότητες;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆ΕΝ ΕΠΕ∆ΙΩΞΑ
•
•
•
•
•
•

Εξετάσεις κατάταξης
Σεµινάρια (ξένες γλώσσες και πληροφορική)
Ατοµικά εκπαιδευτικά µαθήµατα (µε βοηθό εκπαιδευτή)
Μαθήµατα εξ αποστάσεως
Παρουσία ενός εκπαιδευτή (ακόµα και εξ αποστάσεως)
Ταξίδια στο εξωτερικό (µόνο για ξένες γλώσσες)

5. Θα µπορούσατε να µας πείτε πόσο ικανοποιηµένος/η είστε σχετικά µε τις ακόλουθες πλευρές
των µαθηµάτων;
1 ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
2 ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
3 ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
4 ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
•
•
•
•

πρόγραµµα
περιεχόµενα των µαθηµάτων
συνεκτικότητα µεταξύ περιεχοµένων του προγράµµατος και στόχων
γενικά για την εκπαίδευση εξ αποστάσεως (εάν επιδιώχθηκε)

6. Θα µπορούσατε να µας πείτε πόσο ικανοποιηµένος/η είστε σχετικά µε τις ακόλουθες πλευρές
του εκπαιδευτικού προσωπικού;
1 ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
2 ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
3 ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
4 ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
•
•
•
•

προετοιµασία εκπαιδευτή
µέθοδος διδασκαλίας
ικανότητα του εκπαιδευτή να προκαλέσει το ενδιαφέρον
διαθεσιµότητα του εκπαιδευτή να αποκρίνεται στις απαιτήσεις των συµµετεχόντων

•
•

γενικά για τον βοηθό εκπαιδευτή (εάν επιδιώχθηκε)
γενικά για τον εκπαιδευτή (εάν επιδιώχθηκε)

7. Θα µπορούσατε να µας πείτε πόσο ικανοποιηµένος/η είστε αναφορικά µε τον εξοπλισµό
πληροφορικής, σχετικά µε τις ακόλουθες πλευρές;
1 ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
2 ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
3 ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
4 ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
•
•
•
•

την ποσότητα του εξοπλισµού πληροφορικής
την κατάσταση του εξοπλισµού πληροφορικής
την αναβάθµιση των προγραµµάτων πληροφορικής
τα χρονικά όρια χρήσης του εξοπλισµού πληροφορικής

8. Θα µπορούσατε να µας πείτε πόσο ικανοποιηµένος/η είστε σχετικά µε αυτές τις τελευταίες
πλευρές του προγράµµατος;
1 ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
2 ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η

3 ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
4 ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
•

χρόνος αναµονής µεταξύ την πρώτη επαφή µε τον πάροχο και την έναρξη του προγράµµατος

•
•
•
•

διαθεσιµότητα του παρόχου κατάρτισης να δίνει πληροφορίες πριν την έναρξη του προγράµµατος
ικανότητα του παρόχου κατάρτισης να τηρεί τις δεσµεύσεις κατά την έναρξη του προγράµµατος
τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα (σηµειώσεις, φωτοτυπίες, κ.λπ)
τοποθεσία του προγράµατος (εσωτερικά διαθέσιµο σε οποιοδήποτε, αρκετά µεγάλο, καλά
εξοπλισµένο)
την οµοιογένεια των συµµετεχόντων (παρόµοι αρχικό επίπεδο στο αντικείµενο)
χρόνος επιστροφής εγγύησης
γενική οργάνωση του προγράµµατος

•
•
•

9. Συνολικά, πως νοιώθετε σχετικά µε το πρόγραµµα που παρακολουθήσατε µε το κουπόνι
κατάρτισης;
1
2
3
4

ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η
ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
10. Χρησιµοποιήσατε ή χρησιµοποιείτε τις δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος;
1
2
3
4

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΟΧΙ ΠΟΛΥ
ΚΑΘΟΛΟΥ

11. Ιδιαίτερα, το πρόγραµµα ήταν κυρίως χρήσιµο για:
• την εργασία
• σπουδές
• ασχολίες ελεύθερου χρόνου
• προσωπικούς λόγους
• άλλο (παρακαλούµε να προσδιορίσετε)

12. Πως σας φάνηκε χρήσιµο;
• για εύρεση εργασίας
• για αλλαγή εργασίας
• για αλλαγή καθηκόντων στην εργασία
• για βελτίωση στην εργασία
• άλλο (παρακαλούµε να προσδιορίσετε)
13. Ειδικότερα;
• για ταξίδια στο εξωτερικό
• στην οικογένεια (βοηθώντας παιδιά στις σχολικές εργασίες τους κ.λπ)
• στην οικιακή οικονοµία
• στον εθελοντισµό
• άλλο (παρακαλούµε να προσδιορίσετε)

14. Πιστεύετε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που θέσατε πριν την έναρξη του προγράµµατος;
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΟΧΙ ΠΟΛΥ
ΚΑΘΟΛΟΥ

1
2
3
4

15. Θα συµβουλεύατε ένα φίλο ή συνάδελφο να παρακολουθήσει ένα πρόγραµµα µε κουπόνι;
•
•

ΝΑΙ
ΟΧΙ

16. Για ποιο λόγο; (προσδιορίστε τον κυριώτερο)
• η διαδικασία λήψης του κουπονιού είναι πολύ περίπλοκη
• οι πάροχοι κατάρτισης δεν είναι καλά οργανωµένοι
• οι πάροχοι κατάρτισης δεν προσφέρουν ποιοτική κατάρτιση
• οι τοποθεσίες κατάρτισης είναι πολύ µακρυά
• τα ωράρια δεν είναι συµβατά µε τις ανάγκες της εργασίας / οικογενείας ή των σπουδών
• άλλο (παρακαλούµε να προσδιορίσετε)
17. Θα συµµετείχατε για κουπόνι εάν θα έπρεπε να συµβάλλετε, ακόµα και µε ένα ελάχιστο ποσό
στα έξοδα;
• ΝΑΙ
• ΟΧΙ
• ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ
18. Πόσο θα ήσασταν διατεθιµένος/η να πληρώσετε;
• Μέχρι 100 Ευρώ
• από 100 έως 250 Ευρώ
• από 250 έως 500 Ευρώ
• από 500 έως 750 Ευρώ
• από 750 έως 1000 Ευρώ
• από 1000 έως 1500 Ευρώ
19. Γιατί όχι;
• ∆ιότι δεν µπορώ / δεν θα µπορούσα
• ∆ιότι δεν το χρειάζοµαι τόσο πολύ
• ∆ιότι η ποιότητα αυτών των προγραµµάτων δεν είναι επαρκής
• άλλο (παρακαλούµε να προσδιορίσετε)
Σας ευχαριστούµε, η συνέντευξη ολοκληρώνεται εδώ.
Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι ο ελεγκτής δεδοµένων είναι ………… και ο επεξεργαστής δεδοµένων είναι
…………
Για επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το διευθυντή της έρευνας ………… .
Καλό σας βράδυ.

