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ΓΕΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά στην πλατφόρμα Google Meetings. Δεν χρειάζεται να έχετε κάποια

εφαρμογή στον υπολογιστή σας. Η σύγχρονη εκπαίδευση θεωρείται ως προέκταση της παραδοσιακής 

διδασκαλίας.

Απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μαθητών και των εισηγητών-καθηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ 

μαθητή-καθηγητή γίνεται σε πραγματικό χρόνο και κατά τη διάρκεια μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και 

εκπαιδευτικό υλικό.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ο μαθητής παρακολουθεί το υλικό διδασκαλίας σε ψηφιακή μορφή και έχει τη 

δυνατότητα να ρωτήσει οποιαδήποτε στιγμή τις απορίες του. Το μάθημα μαγνητοσκοπείται, ώστε να έχει ο 

μαθητής δυνατότητα να παρακολουθήσει όσες φορές επιθυμεί τα βίντεο μέχρι τις εξετάσεις. 



Τι περιλαμβάνει το πακέτο 

προετοιμασίας;

✓ Ζωντανά διαδικτυακά 

μαθήματα

✓ Βιντεοσκόπηση των

μαθημάτων

✓ Ανάρτηση του υλικού σε

e-learning πλατφόρμα

✓ Πρόσβαση στην 

πλατφόρμα 24 ώρες το 

24ωρο



Τι περιλαμβάνει το πακέτο 
προετοιμασίας;

✓ Τεστ Προσομοίωσης

✓ Δυνατότητα αυτό-
αξιολόγησης σε 

ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής

✓ Αξιολόγηση με τεστ 
αξιολόγησης και 

ανατροφοδότηση από 
εκπαιδευτικό

✓ Δυνατότητα 
επικοινωνίας με τους 

εκπαιδευτικούς για την 
επίλυση αποριών.



Τι περιλαμβάνει 

το πακέτο 

προετοιμασίας;

✓ Δωρεάν

πρόσβαση στα

βιβλία του

εκπαιδευτικού 

μας 

οργανισμού, τα 

οποία αφορούν 

αποκλειστικά 

το διαγωνισμό 

αυτό



Τι περιλαμβάνει το 

πακέτο προετοιμασίας;

✓ Όλο το υλικό 

προετοιμασίας 

στηρίζεται σε 

διαγωνισμούς του

ΑΣΕΠ, της Ε.Ε.- EPSO 

και αντίστοιχες

αξιολογήσεις του

ιδιωτικού τομέα.

Η εμπειρία μας και η οργάνωσή μας αποτελεί το δρόμο για την επίτευξη 
του στόχου σας! 
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Το πακέτο των ζωντανών μαθημάτων 
περιλαμβάνει 166 ώρες και επιπλέον 40 ώρες 
επανάληψης. Σύνολο 206 ώρες μαθημάτων.

Αν χάσω ένα μάθημα μπορώ να το παρακολουθήσω με 
κάποιον άλλο τρόπο;; 

Ναι. Λαμβάνουμε υπόψη ότι πρόκειται για ενήλικες με 
πολλές υποχρεώσεις και για αυτό τα μαθήματα 
εγγράφονται και μπορείτε όλοι να τα παρακολουθήσετε 
οποιαδήποτε στιγμή. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

 Το νέο τμήμα ξεκινάει 11/12 και οι ώρες μαθημάτων είναι οι ακόλουθες: 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

10.00-14.00 18.30-22.30 18.30-22.30

Αριθμητικός 
Συλλογισμός

Γλωσσικές Δεξιότητες Εργασιακή 
αποτελεσματικότητα

17.00-21.00

Γενικές Δεξιότητες

Από 3/1 θα ξεκινήσει νέο τμήμα. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις ώρες και τις μέρες, στείλετε μας e-mail 

στο info@yourstudy-community.gr ή καλέστε μας στο 6980116523/ 2108617494.

Τα τμήματα είναι 
ολιγομελή και 

για αυτό το λόγο 
αν ενδιαφέρεστε, 
δηλώστε άμεσα 

συμμετοχή.

mailto:info@yourstudy-community.gr
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Δηλώστε συμμετοχή
https://forms.gle/YStCNK6excATBwcy5

Σας αποστέλλονται οι κωδικοί σύνδεσης με 
την πλατφόρμα που θα έχετε πρόσβαση στο 

υλικό.

Κόστος 880 ευρώ
Εξόφληση σε 4 δόσεις

Για την εφάπαξ 
καταβολή υπάρχει 

έκπτωση 10% 
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Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 
6980116523/ 2108617494

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα 

https://yourstudy-community.gr/product-

category/diagwnismoi-asep/

Οδηγίες για το διαγωνισμό
https://yourstudy-community.gr/panellinios-

graptos-diagwnismos-asep/

https://yourstudy-community.gr/product-category/diagwnismoi-asep/
https://yourstudy-community.gr/panellinios-graptos-diagwnismos-asep/

