
 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Συμμετοχής σε δωρεάν σεμινάρια εκμάθησης Υπολογιστών  

(που οδηγούν σε πτυχίο ECDL) 

στη Χάλκη 
 

Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη σε συνεργασία με την 
εκπαιδευτική, μη κερδοσκοπική Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης που 
έχει έδρα την Χάλκη, και τον καθηγητή κ. Σπύρο Καματερό, πρόκειται να 

παρέχουν για 3η συνεχόμενη χρονιά, από τον προσεχή Μάρτιο, δωρεάν 
σεμινάρια εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξ’ αποστάσεως μέσω 

πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, για τους κατοίκους  στη Χάλκη. Τα σεμινάρια 
θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’. 

Απόφοιτοι λυκείου, μαθητές του σχολείου, εκπαιδευτικοί, άνεργοι ή 

κάθε άλλος ενδιαφερόμενος κάτοικος του νησιού, ο  οποίος θέλει να 
αποκομίσει γνώσεις, εμπειρία, δεξιότητες ή/και δίπλωμα ECDL, από την 

δράση αυτή, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή.  
       

Βασικά στοιχεία του σεμιναρίου 
 

Το Σεμινάριο ECDL θα έχει διάρκεια από Δευτέρα έως Πέμπτη, 

απογευματινές ώρες και θα διαρκέσει 6 - 8 εβδομάδες ανάλογα με το 
επίπεδο των συμμετεχόντων. 

Η διδασκαλία θα είναι στα Ελληνικά, «δια ζώσης», αλλά θα 
συμπεριλαμβάνει και όλους τους αντίστοιχους Αγγλικούς τεχνικούς όρους. 
Θα καλύπτει πλήρως και θα υπερβαίνει την απαιτούμενη διδακτέα ύλη του 

επίσημου  προγράμματος ECDL (Word, Excel, Internet). 
 

*Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις παραληφθούν όλες οι αιτήσεις 
των ενδιαφερόμενων.  

*Αν χρειαστεί, θα υπάρξουν δυο τμήματα για τη διευκόλυνση των 
επιμορφούμενων. 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα 

στοιχεία της παρακάτω αίτησης και στέλνοντας την: 
1. στο e-mail: vanil@otenet.gr, αναγράφοντας στο θέμα: για τα 

σεμινάρια Η/Υ, ή 

2. μετά από συνεννόηση στο τηλέφωνο 6974918591 
3. στα παρακάτω σημεία διανομής και κατάθεσης της αίτησης: 

- στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’,  
- στο Πολιτιστικό Κέντρο Χάλκης ‘’Σωκράτης Φανουράκης’’ 

(από 11.00-14.00). 

- στο Ταχυδρομείο Χάλκης   

mailto:vanil@otenet.gr


 

Αίτηση Εγγραφής 
στα σεμινάρια εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(Μάρτιος - Απρίλιος 2017) 
 

 
Όνομα ………………………………………………….. 

 
 
Eπώνυμο …………………………………………………… 

 
 

 

Τηλέφωνα 

επικοινωνίας 
 

 

 
Ε-mail 

 

 

Επίπεδο γνώσης 
Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών 
(σημειώστε √) 

Αρχάριο Μέτριο Καλό 

Με ενδιαφέρει η 
απόκτηση πτυχίου 

ECDL 
(σημειώστε √) 

Ναι Όχι 

 
Με ενδιαφέρουν οι 

Ενότητες 

(σημειώστε √) 
 

 
Word 
Excel 

Internet 

 
Παρατηρήσεις ως προς 

τις προτιμώμενες ώρες 
/ ημέρες διδασκαλίας 

στην εβδομάδα 

 
 

 

 
 

         ο/η αιτ ….. 

 

      …………………………………………….. 

 (υπογραφή) 


