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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ κατάρτισης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πληροφορικής & νέων τεχνολογιών Easy Education,
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το
φορέα πιστοποίησης του τμήματος διεθνών εξετάσεων του Cambridge διοργανώνουν:

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης για την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.
Ημαθίας και τα μέλη των οικογενειών τους
σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (ΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ)
Δωρεάν Προγράμματα σπουδών:

Επιπέδου standard:
Standard diploma (αρχάριοι χρήστες): windows, word, excel, internet. Διάρκεια 50 ώρες (1,5 –
2 μήνες).
Full diploma (αρχάριοι χρήστες): windows, word, excel, internet, power point,
access. Διάρκεια 90 ώρες (3,5 – 4 μήνες).
Επιπέδου proficiency:
Standard diploma (έμπειροι χρήστες): word, excel, internet. Διάρκεια 50 ώρες (1,5 – 2 μήνες).
Full diploma (έμπειροι χρήστες): word, excel, internet, power point, access. Διάρκεια 90 ώρες (3,5
– 4 μήνες).

Με την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης παρέχονται :
1) Οργανωμένα μαθήματα με καθηγητή σε τμήμα
2) Πρόσβαση στη ψηφιακή βιβλιοθήκη της σχολής για στήριξη και στο σπίτι, στο site της σχολής.
(Ασκήσεις, βιβλία, σημειώσεις, αρχεία ασκήσεων)

3) 12 (Δώδεκα) ώρες καθημερινή υποστήριξη εκτός μαθημάτων από τους καθηγητές, τη γραμματεία & τη
διοίκηση της σχολής για απορίες ή οτιδήποτε άλλο

4) Εγκατεστημένες ασκήσεις εξάσκησης στους υπολογιστές της σχολής οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας
5) Κατάρτιση σε τελευταίες εκδόσεις προγραμμάτων (office 2010, windows 7)
6) Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν δίδακτρα αξίας 600€ για την παρακολούθηση των μαθημάτων.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 πμ – 21:00 μμ.
Εγγραφές από 25/08/2015 έως 06/11/2015
Στα δωρεάν προγράμματα σπουδών δεν περιλαμβάνονται τα παράβολα των εξετάσεων.

