Προχωρημένες Δεξιότητες MICROSOFT OFFICE
Το πρόγραμμα ECDL στο επίπεδο των Προχωρημένων Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες,
που συνολικά συνθέτουν το ECDL Expert. Το ECDL Προηγμένου Επιπέδου εκτείνεται σε ανώτερο
επίπεδο από το ECDL Core/Progress και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους
ενοτήτων.
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που
παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενες "εφαρμογές γραφείου". Το Πρόγραμμα ECDL Expert
[Προηγμένου Επιπέδου], αφορά στην πιστοποίηση δεξιοτήτων προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές
αυτές. Tο ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ΣΕ
ΟΛΕΣ τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:
1. ECDL Expert | Επεξεργασία Κειμένου [AM3]
2. ECDL Expert | Υπολογιστικά Φύλλα [AM4]
3. ECDL Expert | Βάσεις Δεδομένων [AM5]
4. ECDL Expert | Παρουσιάσεις [AM6]
Διεξαγωγή σεμιναρίου
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, από έμπειρα στελέχη HR, με πολύχρονη
εμπειρία και γνώσεις γύρω από τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου. Διάρκεια: 15 ώρες κάθε ενότητα
Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής του σεμιναρίου και μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης /τηλεδιάσκεψης, είτε
ανεξάρτητα, είτε παράλληλα με την εντός αιθούσης εκπαίδευση, συνδυάζοντας την ευελιξία στο διαθέσιμο χρόνο και τα
σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες, τα οποία οδηγούν τους καταρτιζόμενους στην απόκτηση και καλλιέργεια σύγχρονων
δεξιοτήτων.

Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του ΛΑΕΚ 0,45%. Η 3MPLAN αναλαμβάνει να βοηθήσει στη
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα.

Τοποθεσία Διεξαγωγής
•

Τόποι Διεξαγωγής:
Σε όλη την Ελλάδα μέσω τηλεδιάσκεψης / σύγχρονης τηλεκατάρτισης

•
Κόστος Συμμετοχής:
80€ ανά ενότητα ή 250 € / ανά συμμετοχή (προβλέπεται έκπτωση σε
ομαδικές συμμετοχές). Για την κράτηση θέσης, με την κατάθεση της αίτησης, προκαταβολή 50 € . Η εξόφληση του υπολοίπου (200
€) γίνεται στο 3ο μάθημα.

•
(κανονική τιμή 5 € / ώρα)

- Κάρτα Δεξιοτήτων 70 €- Εξετάσεις κάθε ενότητας 55 €. Test προσομοίωσης εξετάσεων 0 €
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