ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Τεχνολογία των Πληροφοριών (ΙΤ) επηρεάζει τη ζωή όλων µας, όπου κι αν ζούµε ή δουλεύουµε σε
ολόκληρο τον κόσµο. Σχεδόν κάθε πτυχή της καθηµερινής µας ζωής, απαιτεί πλέον τη χρήση δεξιοτήτων της
Τεχνολογίας των Πληροφοριών. Στον ολοένα δυναµικότερο εργασιακό κόσµο, οι άνθρωποι πρέπει να
µπορούν να δουλεύουν αποτελεσµατικά µε τη νέα Τεχνολογία, να αναπτύσσουν ικανότητες και να τις
εφαρµόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πακέτα προγραµµάτων. Με την πρόοδο της Τεχνολογίας, οι
άνθρωποι πρέπει ακόµα να διασφαλίσουν την διαρκή ανανέωση των δεξιοτήτων τους ώστε να είναι ικανοί
και ανταγωνιστικοί στη σηµερινή αγορά εργασίας.
Τo πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών (Vellum Diploma in IT Skills Essential
Standard Level) πιστοποιεί ικανότητες σε ένα φάσµα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την
αποτελεσµατική χρήση των διαφόρων εφαρµογών της Τεχνολογίας των Πληροφοριών. Αυτές οι δεξιότητες
εξετάζονται στον υπολογιστή µε τη µορφή πρακτικών εργασιών.
Οι εξετάσεις για τo πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, Vellum Diploma in IT
Skills Essential Standard Level, αξιολογούν την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιµοποιεί συγκεκριµένες
εφαρµογές λογισµικού και ν’ αναπτύσσει δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών, όλες οι εξετάσεις
διεξάγονται στην οθόνη. Το εν λόγω πιστοποιητικό δίνει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων
και γνώσεων σε µια γκάµα εφαρµογών και λειτουργιών. Ακόμα, έχει σχεδιαστεί για τη διεθνή αγορά,
αναγνωρίζοντας τη σηµασία του να δουλεύουν οι εργαζόµενοι ανεξάρτητα από γεωγραφικά και πολιτισµικά
σύνορα.
Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level;
Το Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level αποτελεί ένα απαραίτητο και ανταγωνιστικό
προσόν στην αγορά εργασίας αφού η κατοχή αναγνωρισμένου πιστοποιητικού απόδειξης χρήσης Η/Υ,
αποτελεί βασική προϋπόθεση.
Ÿ Σε άτομα που θέλουν να διεκδικήσουν μία θέση στον Δημόσιο Τομέα.
Ÿ Σε ανέργους που θέλουν να αναπτύξουν και να αποδείξουν τις δεξιότητές τους στο βασικό επίπεδο χρήσης
στις εφαρμογές γραφείου και να γίνουν ανταγωνιστικοί στην εργασιακή αρένα.
Ÿ Σε φοιτητές που θέλουν να προσθέσουν στο portfolio τους ένα επιπλέον και απαραίτητο εφόδιο
ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Ÿ Σε εργαζομένους που θέλουν να βελτιώσουν ή να αναγνωρίσουν τις κεκτημένες δεξιότητές τους για την
κατοχύρωση ή αναβάθμιση της θέσης τους.
Ÿ Σε μαθητές, εκπαιδευόμενους και κάθε άτομο που θέλει να εμπλουτίσει και να αποδείξει τις γνώσεις του
στο βασικό επίπεδο της Τεχνολογίας των Πληροφορικών και Επικοινωνιών αποκτώντας ένα απαραίτητο
εφόδιο στην αγορά εργασίας.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μεθοδολογία εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η
πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τετράμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται
εξ ολοκλήρου online.

2. Πιστοποίηση
Οι δεξιότητες των τριών (3) ενοτήτων (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου)
εξετάζονται μαζί σε μία (1) ενιαία εξέταση διάρκειας 60 λεπτών, μέσω του Αυτοματοποιημένου Συστήματος
Εξετάσεων της Vellum. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης για τον επιτυχόντα εξεταζόμενο εκδίδεται το
πιστοποιητικό Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level που περιλαμβάνει το σύνολο των
εξεταζόμενων ενοτήτων. Για να συμμετέχει ένας υποψήφιος στην εξεταστική διαδικασία πρέπει να
απευθυνθεί σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της Vellum και να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής
στις εξετάσεις πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
VIDEO: ΝΑΙ
ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: NAI
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL CY LIMITED
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ISO 9001:2015
Το πρόγραμμα διαχείρισης της Vellum Global Educational Services επιθεωρήθηκε από την InovaCert GCB Ltd. κι ευρέθη να συμμορφώνεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και
διατήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (αρ. Πιστοποιητικού:
030350000540009). Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του φορέα κατάρτισης Ελληνικά
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) τα οποία αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον φορεά
RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82Q).
Το ISO 9001:2015, ως διεθνές πρότυπο, έχει αναγνωριστεί ως η βάση για κάθε εταιρεία η οποία προσπαθεί
να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή
ποιοτική του βελτίωση, κάτι που εξασφαλίζεται από τακτικούς ελέγχους των διαδικασιών από ανεξάρτητο
φορέα πιστοποίησης.

ISO/IEC 27001:2013
O φορέας κατάρτισης Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχει επίσης αξιολογηθεί
και πιστοποιηθεί από το φορέα RigCert (κωδ. Πιστοποίησης 1710GR82IS) ότι τηρεί το διεθνές πρότυπο
ISO/IEC 27001:2013, το οποίο οφορά τη διαχείριση και ασφάλεια πληροφοριών.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Τα Ελληνικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΕΛΚΕΔΙΜ - ΚΔΒΜ2) έχουν πιστοποιηθεί έπειτα από σχετική
απόφαση, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) (Κωδ: 2000453). Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο ενοποιημένος φορέας που προέκυψε από τη συγχώνευση
τριών φορέων οι οποίοι εξυπηρετούσαν το δίκτυο Δια Βίου Μάθησης: το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και
το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).
Στόχος του ΕΟΠΠΕΠ είναι η εξασφάλιση της ποιότητας και της αμεροληψίας στο ενιαίο πλαίσιο ποιότητας
για τη Δια Βίου Μάθηση.
Τόσο η Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και η Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ,
εξασφαλίζουν την ικανότητα των ανωτέρω φορέων (Vellum Global Educational Services & ΕΛΚΕΔΙΜ) να
παρέχουν ποιοτικά επιμορφωτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς
και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταρτιζόμενων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ενότητα 1: Επεξεργασία κειμένου
Ενότητα 2: Υπολογιστικά φύλλα
Ενότητα 3: Υπηρεσίες διαδικτύου
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