
RETROSPECT: A LOOK
BACK AT LAST YEAR

αποδεκτή από τον ΑΣΕΠ - διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ
Εκπαίδευση            Πιστοποίηση

Βασικών Δεξιοτήτων Χειρισμού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

για την

www.kdvm2.gr

info-forum@kdvm2.gr

Λιοσίων 117, ΑΘΗΝΑ - ΤΚ10440

213 0716373 - 213 0716380

   Πληροφορίες:  Κόκκινου Φωτεινή - Υπεύθυνη Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

   Η Forum Training σας παρέχει την πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη
στις σύγχρονες απαιτήσεις,  ασύγχρονης  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
για την πιστοποίηση στις Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (Windows, Word, Excel, Internet, Power Point, Access) της
UNICERT PRIMARY.
   Η Πιστοποίηση είναι αποδεκτή από το ΑΣΕΠ,  τον Δημόσιο & Ιδιωτικό
τομέα, τα Πανεπιστήμια κλπ λόγω διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ..

Ασύγχρονη εξ' αποστάσεως
Μελέτη / Εκπαίδευση:

Έλα στην Ηγέτιδα Δύναμη για Επαγγελματική Κατάρτιση 
& πάρε την Πιστοποίηση που σου αξίζει !!!

Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού υλικού με απόλυτη ελευθερία  στο
χρόνο & τον τόπο παρακολούθησης
Σεναριακές ασκήσεις &βίντεο για εξοικείωση & κατανόηση της ύλης
Απεριόριστη πρακτική  εξάσκηση μέσω Dem
Δυνατότητα καθορισμού ημερομηνίας Εξετάσεων Πιστοποίησης 
 όποτε εσείς επιθυμείτε

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος 
είναι  να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες  γνώσεις που
θα οδηγήσουν στην απόκτηση του πιστοποιητικού UNICERT PRIMARY.

 
 

Μεθοδολογία: Ασύγχρονη Εκπαίδευση

 

Το Υλικό Προετοιμασίας αλλά και οι Εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα όλων των ηλικιών. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να Πιστοποιήσουν τις
Γνώσεις τους στις Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  & επιθυ-
μούν μοριοδότηση για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ,  αλλά και εκτός ΑΣΕΠ, Διαγωνισμούς 
 εκπαιδευτικών, προσλήψεις Εκπαιδευτικών για ΔΙΕΚ/ ΣΔΕ, προσλήψεις σε Σώματα 
 Ασφαλείας, Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων, αναβάθμιση υπαλλήλων,  σπουδές
στην Ελλάδα & το Εξωτερικό κλπ

Πλεονεκτήματα Ασύγχρονης
Εκπαίδευσης:

Παρακολούθηση μαθημάτων όπου
και εάν βρίσκεστε
Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση
μέσω Demo
Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
(σεναριακές ασκήσεις, video)

Κόστος Ασύγχρονης 
Εκπαίδευσης & Εξετάσεων 
για την Πιστοποίηση:  

 

τριών (3) ενοτήτων: 120€
(word, excel, internet - outlook)

 

έξι (6) ενοτήτων: 150€
 

ΔΩΡΕΑΝ μία (1) επανεξέταση 
(για όλες τις ενότητες)

 
Με την Δήλωση Συμμετοχής, αποκτάτε

μοναδικό κωδικό πρόσβασης για
ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,

διάρκειας ενός (1) έτους
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Εκπαίδευση & Πιστοποίηση 
στις Βασικές Δεξιότητες Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια 

αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή ή αξιολόγηση στο Ελληνικό Δημόσιο,

αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ  

διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ISO/IEC 17024:2012 για διεθνή αναγνώριση
αναγνωρισμένο για Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα
κατάλληλο για τον Ιδιωτικό Τομέα
αποδεκτό από όλες τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας ΑΣΕΠ (δήμους, νοσοκομεία, λιμενικό κλπ)

άμεση έναρξη κατάρτισης
ισχύει δια βίου (δεν χρειάζεται ανανέωση)

Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά
Μαθήματα ηλεκτρονικά (online) με ασύγχρονη εκπαίδευση 

(παρακολούθηση με απόλυτη ελευθερία στο χρόνο και τον τόπο παρακολούθησης ).
Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Η Ασύγχρονη Εξ' αποστάσεως
Εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παρακολούθηση των
μαθημάτων εξ ολοκλήρου εξ
αποστάσεως με απόλυτη
ελευθερία στο χρόνο και τον
τόπο παρακολούθησης 
Παρακολούθηση μαθημάτων για
τις ενότητες (Windows, Word,
Excel, Internet,Power Point, Access )
Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση
μέσω demo
Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
(σεναριακές ασκήσεις, βίντεο)
ΔΩΡΕΑΝ μία (1) επανεξέταση (για
όλες τις ενότητες)

  Η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης ή οποία γίνεται με τη μορφή της ασύγχρονης
τηλεκατάρτισης (εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με απόλυτη ελευθερία στο χρόνο και τον τόπο παρακολούθησης) με
σεναριακές ασκήσεις και βίντεο, καθιστούν ευκολότερη την εξοικείωση και κατανόηση της ύλης. 

 Αυτό συμβάλει θετικά στην βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων στη χρήση των Ηλεκτρονικών
υπολογιστών αλλά και στην επιτυχία τους στις εξετάσεις.

   Το Υλικό Προετοιμασίας αλλά και οι Εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα όλων
των ηλικιών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι για τουλάχιστον από τρεις έως έξι ενότητες (πχ Word, Excel, Internet
κλπ.). Το πτυχίο εκδίδεται άμεσα.

  Τρόπος Εξέτασης: Η αξιολόγηση του εξεταζόμενου περιλαμβάνει
είκοσι οκτώ (28) θέματα εξέτασης ανά γνωστικό αντικείμενο που
διακρίνονται με βάση τον βαθμό δυσκολίας τους σε εύκολα, μέτρια
και δύσκολα. Επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση ενός μενονωμένου
γνωστικού αντικειμένου νοείται η σωστή απάντηση στο 70%
τουλάχιστον των θεμάτων εξέτασης, οπότε χορηγείται και το
πιστοποιητικό Unicert Primary.
   Το πιστοποιητικό UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός
μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις
βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι
αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του
χρήση.
    Το σχήμα πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ
(UNICERT PRIMARY) είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο  ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει         
ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με
τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και
αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς
Διαπίστευσης των χωρών-μελών της  E.A. (European cooperation for
Accreditation).


