Πλατφόρμα
Τηλεκπαίδευση

Εκπαίδευση

Γραφιστικές
Εφαρμογές

Κατασκευή
Ιστοσελίδων

Σας απασχολεί το Φ.Π.Α.;
ανησυχείτε για τη νέα σεζόν....

Φ.Π.Α.
Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση των ελλήνων και η επιβολή
πρόσθετων φόρων σε προϊόντα και υπηρεσίες, όπως το 23% ΦΠΑ στα φροντιστήρια,
μας αναγκάζουν να καταφύγουμε σε ακραίες λύσεις όπως να χαραμίσουμε χρόνια
δουλειάς και κόπων. Εμείς σας προσφέρουμε μία λύση έναν νέο τρόπο εκπαίδευσης.
Με τη βοήθεια της τηλεκπαίδευσης προσφέρονται στους εκπαιδευόμενους υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου και είναι σαφώς οικονομικότερη από τα παραδοσιακά φροντιστηρία.

Τι είναι το e-learning; Σε ποιους απευθύνεται;
Με τον όρο τηλεκπαίδευση εννοούμε την χρήση νέων τεχνολογιών με σκοπό την
ταχύτατη διάχυση της γνώσης και των υπηρεσιών τους από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα
ή έναν εκπαιδευτή προς ενδιαφερόμενους πάσης φύσεως, μέσα σε ένα ευέλικτο και
πολλά υποσχόμενο περιβάλλον χωρίς περιορισμούς.
Η έννοια αυτή περικλείει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας τους
πόρους του διαδικτύου και τις δυνατότητες που μας παρέχουν οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές. Παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν οι ίδιοι
τον τρόπο, τον χρόνο, τον τόπο και την ποιότητα και ποσότητα γνώσης που θα λάβουν.

Η e-unic ξεκίνησε την κατασκευή
αυτής της πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης πριν 4 χρόνια με τη
στήριξη του Πανεπιστημίου Πειραιά
το οπόίο ήδη την χρησιμοποιεί σε
κάποια σεμινάρια του.
Δημιουργήθηκε από καταξιωμένους
και πιστοποιημένους εκπαιδευτές
με μεράκι και αγάπη για την
εκπαίδευση.

Σας προσφέρουμε:
Τεχνική υποστήριξη
Δωρεάν αναβαθμίσεις & βελτιώσεις
Προσαρμογή στα μέτρα σας
Συχνά back up του υλικού σας
Έτοιμα σεμινάρια
Δωρεάν εκπαίδευση χρήσης της
πλατφόρμας
 Δωρεάν εκπαίδευση συγγραφής
σεμιναρίων







Οι βασικοί τομείς που επηρεάζονται απο
την τηλεκπαίδευση:








Ανώτατη εκπαίδευση
Α’ και Β’ εκπαίδευση
Δια βίου μάθηση
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Χώροι εργασίας
Καταναλωτική αγορά
Οικιακή δραστηριότητα

Θεωρία Πολλαπλής
Νοημοσύνης
Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από τον
άλλον καθώς επίσης διαφέρει και ο τρόπος
με τον οποίο μαθαίνει.
Howard Gardner

Μορφές τηλεκπαίδευσης που σας προσφέρουμε
Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό
υλικό σε οποιοδήποτε χώρο ή χρονική στιγμή επιθυμεί εκείνος ακολουθώντας τον δικό του
ρυθμό ή τον ρυθμό που ορίζει ο εκπαιδευτής. Το υλικό δεν είναι απαραίτητο να του δοθεί όλο
εξαρχής και ο εκπαιδευόμενος με τον οποίο μπορεί να έχει ασύγχρονη επικοινωνία με τον
διδάσκοντα και με τους συμμετέχοντες.

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση: Το μάθημα πραγματοποιείται όποτε μπορούν οι σπουδαστές
και ο καθηγητής οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο αλλά την ίδια χρονική
στιγμή. Όλοι βρίσκονται σε μία ψηφιακή εικονική αίθουσα και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες
τηλεδιάσκεψης έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μάθημα σαν να βρισκόντουσαν
σε πραγματική παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας.
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Τι σας προσφέρει...
Τα έξοδα σας θα μειωθούν αρκετά διότι:
 Δεν χρειάζεστε αίθουσες για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων σας
Μείωση εξόδων
φροντιστηρίου

 Κοστίζει όσο το προσωπικό σας site το χρόνο
 Απασχολείτε λιγότερο τους καθηγητές σας έως και καθόλου
 Πληρώνετε μόνο όσο το χρησιμοποιείτε

Μερικές κυριότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την
ενεργητική συμμετοχή και κατ’ επέκταση την μάθηση είναι:






Ερωτήσεις - απαντήσεις
Συζήτηση
Καταιγισμός ιδεών
Ασκήσεις
Επίδειξη

 Ομάδες εργασίας
 Μελέτη περίπτωσης
 Προσομοίωση
 Λύση προβλήματος
 Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση

Συνδυασμός
πολλών μεθόδων
εκπαίδευσης

* Από τον ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων

Κάθε μέρα, κάθε σεζόν ένα από τα άγχη σας είναι:

Δεν χρειάζονται
κοινές ώρες
και μέρες

Να συμπληρώσετε τμήματα
Να βρείτε καλούς καθηγητές ειδικά όταν το σεμινάριο είναι
εξειδικευμένο
 Να βρείτε κοινές ώρες και μέρες με τους μαθητές, τους
εκπαιδευτές και τις διαθέσιμες αίθουσες σας
 Να προσφέρετε οικονομικά πακέτα μειώνοντας τα κέρδη σας



Τα σεμινάρια σας μπορεί να διεξάγονται και τους μήνες ή τις μέρες
που δεν είναι ανοιχτή η επιχείρηση σας. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί
να έχει πρόσβαση στο υλικό οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι
απαραίτητη η παρουσίαση κάποιου εκπαιδευτή.

Ένα σεμινάριο
διεξάγεται ακόμα
και στις διακοπές
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Τι προσφέρει στους
εκπαιδευόμενους

Παρακολούθηση
ακόμα και
εξειδικευμένων
σεμιναρίων
Παρακολούθηση
όποτε θέλετε και
όσες φορές θέλετε
Οικονομικότερη
εκπαίδευση

Αποτελεσματικότερος
τρόπος εκπαίδευσης
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