
 

 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΜΕ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ  

 

Η εκπαίδευση πρέπει 

να είναι μια μακρο-

χρόνια διαδικασία που 

ξεκινάει από την γέν-

νηση του ανθρώπου 

και συνεχίζει σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής 

του. 
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Η διαρκής εκπαίδευση των ατόμων είναι αναπόφευκτη σήμερα, α-

φού οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά την παιδι-

κή/εφηβική ηλικία δεν επαρκούν για να προσφέρουν μια άνετη ζωή 

βασισμένη στην επιστήμη και την τεχνολογία. Ο σημερινός 

άνθρωπος χρειάζεται να έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε 

γρήγορες αλλαγές και να επιμορφώνεται συνεχώς.  

Στα πλαίσια της Δια Βίου μάθησης με βασικό στόχο την απόκτηση 
επαγγελματικής επάρκειας και ικανοτήτων ώστε τα άτομα να εντα-
χθούν ευκολότερα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περίγυ-

ρο, το εκπαιδευτικό κέντρο Ace Training and Development Centre, 

προσφέρει το πρόγραμμα «Εκμάθηση Χειρισμού Η/Υ για ηλικίες 

35+».  

Το πρόγραμμα «Εκμάθηση Χειρισμού Η/Υ για ηλικίες 35+»  απευ-
θύνεται σε άτομα 35 ετών και άνω που δεν χειρίζονται με ευχέρεια 
ή καθόλου τις ψηφιακές υπηρεσίες και τους βοηθά να αποκτήσουν 

μία εξοικείωση με τις δυνατότητες του σύγχρονου υπολογιστή. Συ-
γκεκριμένα μαθαίνουν τα βασικά περί χειρισμού αρχείων 
(δημιουργία, αντιγραφή, μεταφορά, διαγραφή, μετονομασία), απλή 

επεξεργασία κειμένου (μορφοποίηση, ορθογραφικό έλεγχο, χρήση 
εικόνων), Διαδίκτυο (web, mail, Skype, Facebook κλπ). 

 



Επισκόπηση Σεμιναρίου: 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 60 ωρών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
θέματα, βασισμένο στο Πρότυπο Επαγγελματικών Προσόντων  (ΠΕΠ) 
της ΑνΑΔ Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Επίπεδο 1.  

• Χειρισμός Η/Υ και διαχείριση αρχείων 
• Πλοήγηση στο Διαδίκτυο 
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
• Επεξεργασία Κειμένου 
• Λογισμικό Ηλεκτρονικών Φύλλων 
• Ασφάλεια Δεδομένων και πρόσβασης Η/Υ  
 
Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες που επιθυμούν θα έχουν 
τη δυνατότητα να παρακαθήσουν στις εξετάσεις πιστοποίησης οι οποί-
ες διεξάγονται σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης i-skills 
(εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιητικό δεξιοτήτων χρήσης 
Η/Υ) της Ελλάδος. 

Απευθύνεται: 

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τις βασι-
κές γνώσεις πάνω στη λειτουργία του υπολογιστή έχοντας μικρή ή και 
καθόλου γνώση και δυσκολεύονται να επιτελέσουν βασικές λειτουργί-

ες στον υπολογιστή τους. 

 

Πιστοποιητικό  

πληροφορικής που  

αποδεικνύει τις βασικές 

δεξιότητες χειρισμού 

του ηλεκτρονικού  

υπολογιστή 

 

 



Χρήσιμες  

Πληροφορίες 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Κόστος συμπεριλαμβα-

νομένων των αμοιβών, 

εκπαιδευτικό υλικό, 

γεύμα και διαλείμματα                                    

*pending* 

 

 

 

Ημερομηνίες:  

*pending* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πλη-

ροφορίες επικοινωνή-

στε με: 
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Εισηγητής: 

Η Μαρία Ρούσου Καραπατάκη εργάστηκε 
στην Λαϊκή Τράπεζα ως Προγραμματίστρια/
Αναλύτρια και Σχεδιάστρια συστημάτων, 
Εκπαιδεύτρια Εφαρμογών, Λειτουργός Ανά-
πτυξης Εργασιών και Διαχειριστής Έργων, 
κυρίως στον τομέα της Ηλεκτρονικής Τρα-
πεζικής και Διαδικτύου. Κατά την διάρκεια 
της 25ετής καριέρας της είχε επιφορτιστεί 
τον ρόλο του εσωτερικού και εξωτερικού 
εκπαιδευτή για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, 
των Προϊόντων Γραφείου και άλλων εφαρ-

μογών της Τράπεζας. Επιπλέον, επιμελήθηκε και παρουσίαζε πρό-
γραμμα στην τηλεόραση σχετικά με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογι-
στές. 

Μετά τη αποχώρηση της από την Τράπεζα το 2013, έγραψε και 
έκδωσε το πρώτο της παιδικό βιβλίο, συμμετείχε και διακρίθηκε στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα WISE (Women Innovators for Social business 
in Europe) και πιστοποιήθηκε ως εκπαιδεύτρια από την Αρχή  Ανά-
πτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Διδάσκει πληροφο-
ρική σε ενηλίκους στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας 
όπως επίσης σε ενηλίκους-επαγγελματίες για απόκτηση πιστοποίησης 
αναγνωρισμένου προγράμματος σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα. 

 
Παρόλο που κατά την διάρκεια της καριέρας της έχει ασχοληθεί με 
όλο το φάσμα του σχεδιασμού, ανάπτυξης και προώθησης συστημά-
των πληροφορικής, η μεγάλη της αγάπη και το ταλέντο της είναι η 
εκπαίδευση, κάτι το οποίο φαίνεται και στις αξιολογήσεις τις οποίες 
λαμβάνει με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων που διδάσκει. 
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