Μια δράση της

ΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Μια δράση της Equal Society
Η Equal Society, κορυφαίος οργανισμός στον τομέα της εκπαίδευσης σας καλεί να ενισχύσετε τις γνώσεις σας και να
εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις μέσω του προγράμματος E–Gnosis.
Άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνες οικογένειες και νέοι που τώρα μπαίνουν στον εργασιακό στίβο και θέλουν να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τα ταλέντα τους, έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν ΔΩΡΕΑΝ και να
αποκτήσουν πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ στην αγγλική γλώσσα και στις βασικές δεξιότητες
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η πρωτοβουλία E–gnosis με απόλυτη συνέπεια στις επιταγές των καιρών αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση
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Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης όσο και στις βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών με το δίπλωμα της Vellum
Global Educational Services.
Κάνε τώρα την εγγραφή σου στην ιστοσελίδα www.e-gnosis.gr και εκπαιδεύσου ΔΩΡΕΑΝ λαμβάνοντας
αναγνωρισμένη πιστοποίηση στην πληροφορική και στην αγγλική γλώσσα.

Προς εξυπηρέτηση όλων, δημιουργούνται καθημερινά τμήματα για
αρχάριους και προχωρημένους με τους εξής τρόπους:
Δια ζώσης - με τα οφέλη της διάδρασης και της καθοδήγησης από
εξειδικευμένους καθηγητές
Εξ’ αποστάσεως – μέσω εξελιγμένης πλατφόρμας e-learing, με
σύγχρονο εκπαιδευτικού υλικό, καθοδήγηση από εξειδικευμένους
καθηγητές και όλα τα οφέλη και την ευελιξία της εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης

Μαθαίνω Αγγλικά
Δωρεάν εκπαίδευση στην Αγγλική γλώσσα για την απόκτηση του διεθνούς
αναγνωρισμένου πιστοποιητικού TOEIC από την Ελληνοαμερικανική
Ένωση σε συνεργασία με το ETS (Education Testing Service ) το
μεγαλύτερο φορέα ανάπτυξης και διενέργειας εξετάσεων.
Διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό TOEIC:
Σε εργασιακό επίπεδο (ΑΣΕΠ, Δημόσιος Τομέας, 10.000 Επιχειρήσεις
σε 120 χώρες)
Σε ακαδημαϊκό επίπεδο (Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

Κατάρτιση Η/Υ
Ο Οργανισμός μας, σας καλεί στον νέο κύκλο μαθημάτων βασικών
δεξιοτήτων πληροφορικής για την απόκτηση του αναγνωρισμένου
πιστοποιητικού από το ΑΣΕΠ της Vellum Global Education Services.
Το πρόγραμμα E–Gnosis με αφορμή τις νέες επικείμενες προκηρύξεις
δημιουργεί καθημερινά νέα τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 211 7051841

Ο Οργανισμός μας στοχεύει
στους οικονομικά
ασθενέστερους, ώστε να
κάνουν τη γνώση δύναμη!

