
 

 

«ΔΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ» 

 

Απεςθύνεηαι : Έλα ζεκηλάξην ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε όπνηνλ ζέιεη λα απνθηήζεη γλώζεηο πάλω ζηελ ρξήζε 
ηωλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζε πέληε δηαθνξεηηθέο ελόηεηεο αιιά αθόκα θαη λα πηζηνπνηεζεί ζηηο ελόηεηεο 
απηέο! 
Βαζικοί ζηόσοι ηος ζεμιναπίος είναι οι ζςμμεηέσονηερ να: 
Να εθπαηδεπηνύλ πάλω ζε πέληε ελόηεηεο γλώζεωλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ απνθηώληαο δεμηόηεηεο απαξαίηεηεο 
γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαζώο θαη λα γίλνπλ αληαγωληζηηθόηεξνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σέινο ζα 
πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια νύηωο ώζηε λα επηηύρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο  ηηο νπνίεο ζα δηεμάγνπκε  ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο i-skills. 
Οη επηηπρόληεο πνπ ηωλ εμεηάζεωλ ζα ιάβνπλ πηζηνπνίεζε ε νπνία κνξηνδνηείηαη ζηνλ ΑΕΠ θαη ζηηο αμηνινγήζεηο 
δεκόζηωλ θαη ηδηωηηθώλ θνξέωλ. 
 
Δνόηηηερ Σεμιναπίος: 

 Φπήζη ηλεκηπονικού ςπολογιζηή πεπιβάλλον windows 
 Φπήζη internet και outlook 
 Word 
 Excel 
 PowerPoint 

 
Το κόζηορ ηος ππογπάμμαηορ: είλαη 185€  αλά ζπκκεηνρή γηα ην ζεκηλάξην θαη  65€  ην θόζηνο εμεηάζεωλ, 
επαλεμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζε όιεο ηηο ελόηεηεο ζπλνιηθά. 
Φπόνορ Γιεξαγωγήρ:  Σν ηκήκα ζα δηεμαρζεί από ηηο 03/05 έωο ηηο 09/06 θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε απνγεπκαηηλέο ώξεο 
(17.00-22.00) θαη ζα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 70 ώξεο.   
Διζηγηηέρ  
Ο Κούνοςπαρ Νικόλαορ ζπνύδαζε Εθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή θαη πνιπκέζα ζην ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ. Έρεη 
κεηεθπαηδεπηεί ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθώλ ηερλνινγηώλ ζε ζρέζε κε ηα web 2.0 εξγαιεία ζηελ εθπαίδεπζε κε πιήζνο 
επηκνξθώζεωλ. Εξγάδεηαη ωο εθπαηδεπηήο ελήιηθωλ ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ωο θαζεγεηήο 
Πιεξνθνξηθήο ζηελ Πξωηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο από ην 2006. Έρεη δηαηειέζεη εηζεγεηήο ζηνπο 
ζεκαηηθνύο ηνκείο ηωλ Νέωλ ηερλνινγηώλ ζηελ Εθπαίδεπζε θαη ηωλ Web 2.0 εξγαιείωλ ζε θνξείο εθπαίδεπζεο 
ελήιηθωλ θαζώο ωο εηζεγεηήο ζε ζπλέδξηα. Είλαη ελ ελεξγεία κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Εθπαίδεπζε 
Ελήιηθωλ ηνπ ΕΑΠ. πλεξγάδεηαη κε ην ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ πξνγξακκάηωλ γηα ηελ Εθπαίδεπζε 
Ελήιηθωλ. 
Ο Γιάννηρ Λιναπδάκηρ: Απόθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Επηζηήκεο Τπνινγηζηώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο εξγαδόκελνο 
ωο πξνγξακκαηηζηήο έρεη αλαπηύμεη αξθεηά project θαη software , επίζεο έρεη αζρνιεζεί κε ην θνκκάηη ηνπ e-promotion  
θαη απηή ηε ζηηγκή εξγάδεηαη ωο ηερληθόο ππεύζπλνο ζην Επηκειεηήξην Ηξαθιείνπ. 
 



 

 

Δπικοινωνία:  Πιεξνθνξίεο ζην Κ.Ε.Κ. ηνπ Επηκειεηεξίνπ Ηξαθιείνπ Κνξωλαίνπ 9, ηει/λν 2810-302735 & 302730 
θ Λενληαξάθεο Κπξηάθνο  email: leontarakis@katartisi.gr ,info@katartisi.gr από ηηο 09:00 έωο 15:00 κ.κ. θαη αηηήζεηο 
ζηελ ηζηνζειίδα: www.katartisi.gr 
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