
 

 

«ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ» 

 

Το Internet έχει δεκάδες εργαλεία που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη.  Μάθετε μέσα σε ένα απόγευμα να 
χρησιμοποιείται εργαλεία που δεν ξέρατε καν ότι υπάρχουν. Χρησιμοποιείστε το Internet στην εργασία σας στις 
σχέσεις σας στην καθημερινότητά σας και γλυτώστε χρόνο και χρήμα.  
Απευθύνεται : 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να διευκολυνθούν από την χρήση των ψηφιακών εργαλείων 
προσθέτοντας μια ψηφιακή δεξιότητα στην καθημερινότητα τους που θα τους προσφέρει ευελιξία χρόνου και 
χρήματος.  
Σκοπός: 
 Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση στην χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων και τεχνικών για την επαρκή 
κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας 
(ΤΚΠ) σε καθημερινές καταστάσεις: στην προσωπική και κοινωνική ζωή, καθώς και στην εργασία 
 
Θα ασχοληθούμε με ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές που θα μας βοηθήσουν σε διαδικασίες όπως: 
    Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δημόσιων φορέων  

 (www.ika.gr,www.taxisnet.gr, www.ermis.gov.gr, www.atlas.gov.gr, www.opepeke.gr ) 
    Δημιουργία & διαχείριση Email 
    Ηλεκτρονικές αγορές & τραπεζικές συναλλαγές (e-banking) 
    Τεχνικές μετατροπής αρχείων  
    Μηχανή αναζήτησης Google –Τεχνικές Αναζήτησης 
    Διαδίκτυο και Επικοινωνία (Ασφάλεια)- Δημιουργικό σερφάρισμα 
 

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία και οι τεχνικές αυτές αποτελούν υλοποίηση Web 2.0 τεχνικών και είναι διαθέσιμα 
δωρεάν σε όλους αρκεί να μάθουν να τα χρησιμοποιούν. Μη μένετε ψηφιακά αναλφάβητοι, μπορείτε γρήγορα 
και εύκολα να μάθετε να χρησιμοποιείτε τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: 
Το κόστος του προγράμματος είναι 40€  ανά συμμετοχή. 
Χρόνος Διεξαγωγής 6 διδακτικές ώρες   Σάββατο 12/3  από 17:00μ.μ έως 22:00μ.μ 

http://www.ika.gr,www.taxisnet.gr/


 

 

Αίτηση μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά εδώ: http://www.katartisi.gr/seminars/seminars/302-ksekleidonontas-
to-internet  
Χώρος υλοποίησης:: Ικάρου και Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός  
 
Εισηγητής  
Ο Κούνουπας Νικόλαος σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Κατέχει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσα» από το Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα ψηφιακών εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε 
σχέση με τα Web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση και διαθέτει πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής 
ενήλικων και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 
2006. Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των 
Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια εκπαιδευτικών 
οργανισμών. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Εκπαίδευση Ενήλικων του ΕΑΠ και 
συνεργάζεται με το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων. 
 
Επικοινωνία:  Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-302735 & 302730 
info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr 
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