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Ημερομηνίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εγγραφές έως και 7 

Απριλίου 2017. 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για Σεμινάριο του Εργαστηρίου Προηγμένων 

Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών 

Συσκευών 

 

Το Εργαστήριο Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών 

Κινητών Συσκευών (ΑΕΤΜΑ Lab) διοργανώνει το παρακάτω e-learning σεμινάριο: 

 

“Δημιουργία ιστοσελίδων με WordPress” 

 

 

Το WordPress είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχόμενου (CMS) και αποτελεί ένα 

σύγχρονο εργαλείο δημιουργίας ιστολογίων (blogs) και ιστοσελίδων (websites). 

Ανάμεσα, στα πλεονεκτήματα του είναι ότι διατίθεται δωρεάν και προσφέρει τη 

δυνατότητα δημιουργίας και συντήρησης blogs και websites με ελάχιστο ή μηδενικό 

προγραμματιστικό κόπο. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να διευρύνουν και να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με ένα σύγχρονο εργαλείο 

δημιουργίας ιστοσελίδων, όπως είναι το WordPress. Η γνώση προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων δεξιοτήτων σχεδιασμού δεν είναι απαραίτητη. 

 

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εκμάθηση των απαραίτητων 

δεξιοτήτων που χρειάζεται για να δουλέψει κάποιος με το WordPress για τη 

δημιουργία και συντήρηση της προσωπικής του ιστοσελίδας.  



 

Ερευνητικό Εργαστήριο 

Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών  

και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών 

aetma.teiemt.gr 

 

Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Αγ. Λουκάς, Καβάλα, 65404, Ελλάδα | ℡ 2510 462359 | @ aetma@teiemt.gr | � aetma.teiemt.gr 

 2 

 

 

 

Το σεμινάριο υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης και σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Με τη λήξη των μαθημάτων οι επιμορφούμενοι θα 

λαμβάνουν σχετική βεβαίωση επιμόρφωσης. 

 

Κόστος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο: 80€ 

Διάρκεια σεμιναρίου: 4 εβδομάδες 

 

Για κάθε μία από τις 4 εβδομάδες θα παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό για μελέτη, 

εξάσκηση και εκπόνηση εργασιών με την αξιοποίηση της πλατφόρμας 

τηλεκπαίδευσης Moodle. 

 

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η κ. Παπαδοπούλου Ευγενία, καθηγήτρια 

Πληροφορικής. 

 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο aetma@teiemt.gr & Δηλώσεις συμμετοχής στο 

https://goo.gl/forms/EL6Mz0HpTFMmrQUF2  . 

 

Εκτιμώμενη έναρξη: 24 Απριλίου 2017. 

 


