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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σεμινάρια κατάρτιςησ με θέμα «Χρήςη πλατφορμών τηλεργαςίασ 
και τηλεκπαίδευςησ» για ελεύθερουσ επαγγελματίεσ 

 ςτο πλαίςιο του έργου TELEICCE 
 

“Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased 
Cluster Competitiveness and Employment” 

 

“Προώθηςη τησ τηλεργαςίασ και τησ μαζικήσ ανοιχτήσ ηλεκτρονικήσ μάθηςησ (MOOC) για την 
αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ ςυςτάδων επιχειρήςεων και τησ απαςχόληςησ” 

 

Το Ιόνιο Πανεπιςτόμιο τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 
2019και ώρα 17:00 μ.μ. διοργανώνει ςεμινϊρια κατϊρτιςησ ςτα πλαύςια του ϋργου TeleICCE 
με ςκοπό την εκπαύδευςη ςτη χρόςη πλατφορμών τηλεργαςύασ (free lancing platforms) και 
τηλεκπαύδευςησ (MOOC platforms) και ςτον τρόπο που μπορούν να ςυμβϊλλουν ςτην 
αύξηςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και των δεξιοτότων. Τα ςεμινϊρια θα πραγματοποιηθούν 
ςτο Εργαςτήριο Γαληνόσ, Κτίριο Γαληνόσ, Τμήμα Πληροφορικήσ, Ιόνιο Πανεπιςτήμιο, 
Πλατεία Τςιριγώτη 7, Κέρκυρα.  

Το έργο TeleICCE προωθεύ την υιοθϋτηςη ενόσ πλαιςύου το οπούο θα επιτρϋψει τη χρόςη:  
α) καινοτόμων μοντέλων ςυνεργαςίασ , μέςω πλατ φορμών τηλεργαςίασ επιχειρή ςεων 
με ελεύθερουσ επαγγελματίεσ 

β) καινοτόμων ςυςτημάτων εξ ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςησ , ωσ πλαίςιο ενίςχυςησ και 
ανάπτυξησ επιχειρηματικών και εργαςιακών δεξιοτήτων 

Ο ςτόχοσ του ϋργου TeleICCE εύναι να ευαιςθητοποιόςει και εκπαιδεύςει ελεύθερουσ 
επαγγελματύεσ και μικρομεςαύεσ επιχειρόςεισ ςτη χρόςη αυτών των πρωτοπόρων 
εργαλεύων. Παρϊλληλα, να αναλύςει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ΜΜΕ και ελεύθερων 
επαγγελματιών των γειτονικών περιφε ρειών Ελλϊδασ -Ιταλύασ, αξιολογώντασ την ψηφιακό 
τουσ ετοιμότητα , ςυμβϊλλοντασ ςτην υποςτόριξη τησ καινοτομύασ και τησ ανϊπτυξησ 
διαςυνοριακών επαγγελματικών ψηφιακών ςυνεργαςιών για την προώθηςη τησ 
ανταγωνιςτικότητασ. 

Τα ςεμινϊρια απευθύνονται ςε ελεύθερουσ επαγγελματύεσ με ςκοπό να ενημερωθούν και να 
εκπαιδευτούν ςτη χρόςη και αξιοπούηςη πλατφορμών τηλεργαςύασ (free lancing platforms) 
και τηλεκπαύδευςησ (MOOC platforms). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν 
ςυμμετοχό ϋωσ την Παραςκευό  6 Δεκεμβρύου 2019, αναφϋροντασ την ημερομηνύα του 
ςεμιναρύου που προτιμούν να ςυμμετϊςχουν, ςτα παρακϊτω ςτοιχεύα επικοινωνύασ: Σπύροσ 
Βαςιλειϊδησ, email:svasiliadis@livingprospects.gr.  Θα τηρηθεύ ςειρϊ προτεραιότητασ. 
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