(https://peoplecerteducation.org/)

Μιλήστε μαζί μας, 24/7: 2103729000 (tel:2103729000)
ΑΡΧΙΚΗ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/)
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/ABOUT-US/)
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/FAQ/)
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αναβάθμισε τις ψηφιακές σου δεξιότητες μέσω τηλεκπαίδευσης, λαμβάνοντας το εκπαιδευτικό επίδομα των 600 ευρώ που
δικαιούσαι! Τα προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων απευθύνονται σε 182.000 ελεύθερους επαγγελματίες και
επιστήμονες. Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα:
Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
Γιατροί όλων των ειδικοτήτων
Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
Οικονομολόγοι /Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ


Η PeopleCert Education προσφέρει εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών σε ψηφιακές δεξιότητες καθώς και
εκπαίδευση στο ECDL, το Νο1 Διεθνές Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

Σχεδιασμένα
δεξιότητες
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Άμεσα και φιλικά από έμπειρους εκπροσώπους
(https://peoplecerteducation.org/)

ΑΡΧΙΚΗ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/)
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/ABOUT-US/)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Δύναμη ECDL με παρουσία σε πάνωΣΥΧΝΕΣ
από 100
χώρες (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/FAQ/)
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
15 εκατομμύρια εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σε όλο τον κόσμο

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 600 ΕΥΡΩ


(https://peoplecerteducation.org
/courses/prostasiaprosopikondedomenon-gdprdpo/)

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (https://peoplecerteducation.org/courses/prostasia-prosopikon-dedomenon-gdprdpo/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/prostasia-prosopikon-dedomenon-gdpr-dpo/)

(https://peoplecerteducation.org
/courses/dimosioiilektronikoidiagonismoi/)

Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (https://peoplecerteducation.org/courses/dimosioi-ilektronikoi-diagonismoi/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/dimosioi-ilektronikoi-diagonismoi/)

(https://peoplecerteducation.org
/courses/ilektronikoemporioecommerceilektronikessinalages/)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία (https://peoplecerteducation.org/courses
/ilektroniko-emporio-ecommerce-ilektronikes-sinalages/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/ilektroniko-emporio-ecommerce-ilektronikes-sinalages/)

(https://peoplecerteducation.org
/courses/vasikespsi�akesdeksiotites-selogismika-pleonprosfatis-periodou/)

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου (https://peoplecerteducation.org/courses/vasikes(https://peoplecerteducation.org/)
psi�akes-deksiotites-se-logismika-pleon-prosfatis-periodou/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/vasikes-psifiakes-deksiotites-se-logismika-pleon-prosfatis-periodou/)

ΑΡΧΙΚΗ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/)
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/ABOUT-US/)
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/FAQ/)
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(https://peoplecerteducation.org
/courses/sigxronespsi�akes-efarmogespsi�aki-ipogra�psi�akapistopoiitika-psi�akiantapokrisi-dimosiotilergasiatilediaskepsi/)

Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/
Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη (https://peoplecerteducation.org/courses/sigxrones-psi�akes-efarmoges-psi�aki-ipogra�-psi�akapistopoiitika-psi�aki-antapokrisi-dimosio-tilergasia-tilediaskepsi/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/sigxrones-psifiakes-efarmoges-psifiaki-ipografi-psifiaka-pistopoiitika-psifiaki-antapokrisi-dimosio-tilergasiatilediaskepsi/)

(https://peoplecerteducation.org
/courses/sigrxronesekpaideftikestexnikes-se-psi�akoperivallon/)

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον (https://peoplecerteducation.org/courses/sigrxrones-ekpaideftikestexnikes-se-psi�ako-perivallon/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/sigrxrones-ekpaideftikes-texnikes-se-psifiako-perivallon/)

(https://peoplecerteducation.org
/courses/texnikosprogrammatismoueksipnon-kririonsmart-buildings/)

Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) (https://peoplecerteducation.org/courses/texnikosprogrammatismou-eksipnon-kririon-smart-buildings/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/texnikos-programmatismou-eksipnon-kririon-smart-buildings/)

(https://peoplecerteducation.org
/courses/diaxeirisiergon-diadiktiakisinergasia/)

Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία (https://peoplecerteducation.org/courses/diaxeirisi-ergon-diadiktiaki-sinergasia/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/diaxeirisi-ergon-diadiktiaki-sinergasia/)

(https://peoplecerteducation.org
/courses/xrisitexnikon-kaiergaleion-proothisis-

me-xrisi-mesonkoinonikis-diktiosis-

(https://peoplecerteducation.org/)

social-mediaΑΡΧΙΚΗ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/)

marketing-mobile/)

Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης
(Social Media Marketing) με σύγχρονα
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
(HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/ABOUT-US/)
εργαλεία και Mobile εφαρμογές (https://peoplecerteducation.org/courses/xrisi-texnikon-kai-ergaleion-proothisis-me-xrisi-mesonΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (HTTPS://PEOPLECERTEDUCATION.ORG/FAQ/)
koinonikis-diktiosis-social-media-marketing-mobile/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/xrisi-texnikon-kai-ergaleion-proothisis-me-xrisi-meson-koinonikis-diktiosis-social-media-marketing-mobile/)
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

(https://peoplecerteducation.org
/courses/metraprolipsis-kai-elegxouloimokseon/)

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας (https://peoplecerteducation.org
/courses/metra-prolipsis-kai-elegxou-loimokseon/)
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ (https://peoplecerteducation.org/courses/metra-prolipsis-kai-elegxou-loimokseon/)

PEOPLECERT EDUCATION
100+ Συνεργαζομενοι Φορεις & Εταιρειες


ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία PeopleCert Education, κατέχει στρατηγικό ρόλο στην ταχύρρυθμη εκμάθηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με
ουσιαστικό στόχο να προσφέρει εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών σε πρακτικές δεξιότητες.
Η εταιρεία ανήκει στο PeopleCert Group, παγκόσμιου ηγέτη στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, έχει διενεργήσει 5.5 εκατομμύρια εξετάσεις σε όλο
τον κόσμο και έχει πιστοποιήσει περισσότερους από 15 εκατομμύρια επαγγελματίες με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα ECDL.
Πολιτική Απορρήτου (https://www.peoplecert.org/terms-of-service-and-privacy-policy)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ





ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πανεπιστημίου 39, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2103729000
EMAIL
info@peoplecerteducation.org
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