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Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Διάρκεια 60 Ώρες 

Ημερομηνία 

Έναρξης 
21 Ιανουαρίου 2019 

Μέρες Δευτέρα – Απόγευμα  

Ώρα  15:15 - 19:30 

Τόπος 
Time Private Institute 

Λάρνακα 

Δικαίωμα  
Συμμετοχής 

€900.00+ ΦΠΑ (€171.00) 

Επιχορήγηση  
ΑνΑΔ 

€720.00 

Καθαρό Κόστος 

 Συμμετοχής 
€180.00 + ΦΠΑ (€171.00)  

Για Μη δικαιούχους ΑνΑΔ προσφέρεται 
Έκπτωση 25% 

Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε 
άτομα ηλικίας 35 ετών και άνω 

Συμπεριλαμβάνονται:   
Καφέδες και σνακ 

Υπεύθυνος Προγράμματος: 
Αντώνης Σιαμαήλας  24363300, 99657930 
 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
( Οι δηλώσεις να αποστέλλονται στο Email: info@safetypartners.com.cy  ή  Φαξ: 24363303 ) 

Οργανισμός: 

Άτομο Επικοινωνίας: 

Τηλ: Φαξ: Email: 

Ονοματεπώνυμο Συμμετεχόντων Κινητό Τηλέφωνο Email 

   

   

Στόχοι του Προγράμματος  
Στόχοι του προγράμματος κατάρτισης, είναι να μπορούν οι 
συμμετέχοντες:  
(1) να ονομάσουν μερικές χαρακτηριστικές εφαρμογές του υπολογιστή 

που καλύπτουν σημαντικούς τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας τους & να προσδιορίσουν την χρησιμότητά του 
υπολογιστή που εκτείνεται από το σπίτι μέχρι τις επιχειρήσεις,  

(2) να αναγνωρίζουν τα μέρη του υπολογιστή (υλικό μέρος) και τις 
χρήσεις τους,  

(3) να απαριθμούν παραδείγματα χρήσης των προγραμμάτων του 
υπολογιστή (λογισμικό μέρος) & να επιλέγουν ποιο λογισμικό είναι 
αυτό που ενδείκνυται για τις ανάγκες τους,  

(4) να διακρίνουν τυχόν ψηφιακά προβλήματα τους και να βρουν 
λύσεις μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

(5) να διαβάζουν και να κατανοούν ορολογίες και έννοιες σχετικές με 
τους υπολογιστές & να κάνουν οργάνωση και διαχείριση αρχείων 
στον υπολογιστή τους,  

(6) να μετατρέπουν οτιδήποτε χρήσιμο για αυτούς από έντυπη μορφή 
σε ηλεκτρονική μορφή & να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα 
προγράμματα στον υπολογιστή για διευκόλυνση της 
καθημερινότητας τους,  

(7) να πληκτρολογούν σε αυτόν οτιδήποτε χρειάζονται σχετικά με τις 
ανάγκες τους & να επιλύουν διάφορα πρακτικά ζητήματα μέσω 
των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή. 

Στόχος είναι να καλυφθεί η ανάγκη για απόκτηση 
υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης
προκειμένου το άτομο να μπορεί να παρακολουθήσει τον 
ταχύ ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών

Εισηγητής  
Χριστίνα Αρχοντούς 
Κάτοχος HND από τα IEK Intergraphics με 

πτυχίο στα Computer Graphics 3D Animation. 

Microsoft Certified Trainer (MOS)  

ECDL Certified Professional Trainer 

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ 

Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Σκοπός του Προγράμματος  
Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους συμμετέχοντες  
έτσι ώστε να γνωρίσουν  τα βασικά μέρη ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
καθώς και να τους εκπαιδεύσει να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του για 
τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.  
Θα προσφέρει σε όλους τα μέσα και τις γνώσεις για να αναπτύξουν 
βασικές ψηφιακές ικανότητες, σε επίπεδο τέτοιο που να τους εφοδιάζει 
για την υπόλοιπη ενήλικη και την επαγγελματική τους ζωή και να 
διαμορφώσει επίσης τη βάση για την περαιτέρω μάθηση.  
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