
Συνεργασία ΟΑΕΔ-Google
Πρόγραμμα κατάρτισης στο 
“digital marketing”

#neosoaed



12 μήνες συνεργασίας

Μνημόνιο 
συνεργασίας για την 
ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων ανέργων

3/3/2020 20/4/2020 14/7/2020 15/10/2020 22/12/2020 4/3/2021

Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση & 

κατάρτιση στις ΕΠΑΣ & 
ΙΕΚ

(G-Suite for Education)

Α’ κύκλος 
Προγράμματος 
Κατάρτισης στο 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

B’ κύκλος 
Προγράμματος 
Κατάρτισης στο 

Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ

Ολοκλήρωση 
Προγράμματος 
Κατάρτισης στο 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Πρόγραμμα Απόκτησης 
Επαγγελματικής 

Εμπειρίας στο Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ

Πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης 
επαγγελματικής 
κατάρτισης με 
πιστοποίηση



Digital Marketing 

Το 93% ολοκλήρωσε επιτυχώς 
και οι επιτυχόντες έλαβαν 

πιστοποιητικό παρακολούθησης από 
τον ΟΑΕΔ και την Google Ελλάς

#neosoaed

Στόχος:
Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανέργων και η 

βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους

Δωρεάν κατάρτιση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 4.500 
εγγεγραμμένων ανέργων, ηλικίας έως 29 ετών, στο πλαίσιο 

του προγράμματος «Grow with Google»

Συνολική διάρκειας 75 ωρών σε 2 στάδια:
1. Ασύγχρονη Διαδικτυακή Εκπαίδευση 40 ωρών
2. Σύγχρονη Διαδικτυακή Εκπαίδευση 35 ωρών, σε 5 

διδακτικές ενότητες 7 ωρών, μέσω webinars  

Υλοποίηση σε 2 κύκλους:
A. 3.000 υποψήφιοι 
B. 1.500 υποψήφιοι



Αποτελέσματα Μηχανισμού Μέτρησης 
Ικανοποίησης Συμμετεχόντων

+6,4%

Περιεχόμενο 
κατάρτισης 

95,2%

Εκπαιδευτές 
προγράμματος

96,8%

Συντονιστές των 
εκπαιδευτικών groups

97,4%

Ευκολία κατανόησης των 
θεματικών ενοτήτων 

92,8%

Συνολική ποιότητα του 
προγράμματος

95,6%



Ιόλη Σ.

Ήταν εξαιρετική εμπειρία, 
ένας βομβαρδισμός 
γνώσεων από άτομα που 
είχαν τα ανάλογα εφόδια.

Χρύσα Β.

Ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία μου. 
Εξοικειώθηκα με ένα 
τελείως άγνωστο τομέα 
για εμένα.

Αναστασία Κ.

Tα ζωντανά webinars 

αποτέλεσαν σε ποσοστό 

61,3% τον επιθυμητό τρόπο 

μάθησης σε προγράμματα 

αυτού του είδους.

Δημήτρης Μ.

9 στους 10 θα 

συνιστούσαν το 

πρόγραμμα σε φίλους 

και συναδέλφους.

Γιάννης Κ.

Εξαιρετικά ευχάριστη 
εκπαίδευση με πλήθος 
πληροφοριών και 
εργαλείων και ακόμα πιο 
σημαντικό οι νέες ιδέες και 
τα κίνητρα που δόθηκαν!

«Κάτι το πρωτοποριακό για τα 
ελληνικά δεδομένα»

Αργύρης Κ.

Μάθαμε περισσότερα 
πράγματα και πληροφορίες 
από επιχειρηματίες, παρά 
από τους καθηγητές στις 
σχολές μας!!

Μαρία Π.

Ήταν το πιο ενδιαφέρον 
και καλά οργανωμένο 
σεμινάριο που έχω 
παρακολουθήσει.

«Μια υπέροχη εκπαιδευτική εμπειρία που 
δίνει πολλά, η προσοχή και το μεράκι των 
εκπαιδευτών και όχι μόνο, γίνονται αισθητά!»



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας

#neosoaed


