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Θέλω να έρθω, αλλά δεν έχω 
ελεύθερο χρόνο

Θα συγκροτηθούν 54  τμήματα 
από Δεύτερα έως το Σάββατο 

το απόγευμα , για την καλύτερη 
οργάνωση του χρόνου των 

εξωσχολικών σας 
δραστηριοτήτων.

Η υποτροφία μου πόσο καιρό 
διαρκεί;

Η διάρκεια της υποτροφία είναι 
3 μήνες. Εάν ο χρόνος για 

κάποιους μαθητές δεν επαρκεί, 
τότε γίνετε παράταση χρόνου 

της υποτροφίας, χωρίς επιπλέον 
κόστος.

Κατά την διάρκεια τις 
υποτροφίας μου, τι  

οικονομική υποχρέωση έχω 
απέναντι σας;

Κατά την διάρκεια της 
υποτροφίας σου το κόστος 

είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ. 

Πόσες ώρες την εβδομάδα είναι 
το μάθημα;

Ο χρόνος εκπαίδευσης  
εβδομαδιαίως  είναι δύο 
διδακτικές ώρες,  που 
πραγματοποιούνται 

συνεχόμενα την ίδια ημέρα.

Θα πρέπει να δεσμευτώ ότι 
μετά το πέρας του τριμήνου θα 
συνεχίσω να είμαι μαθητής της 

ExpertIN επί πληρωμή;

ΟΧΙ, μετά την λήξη της 
υποτροφίας, δεν είναι 

υποχρεωτικό κάποιος μαθητής 
να συνεχίσει. 

Θα χρειαστεί να αγοράσω 
κάποιο βιβλίο; 

ΟΧΙ, όλα τα μαθήματα έχουν 
φιλοσοφία πρακτικής                                                        

εξάσκησης, για την καλύτερη 
αφομοίωση του μαθητή.

Θα πάρω κάποιο πτυχίο;

Η έκδοση πτυχίου είναι 
προαιρετική για οποίους 

μαθητές επιθυμούν να μπουν 
στην διαδικασία αξιολόγησης 
από αναγνωρισμένους φορείς 
πιστοποίησης Πληροφορικής.

Τι χρειάζεται κάποιος για να 
συμμετάσχει στις εξετάσεις;
Καλή προετοιμασία και ένα 

αντίγραφο της ταυτότητας ή 
του πιστοποιητικού 
ταυτοπροσωπίας. 

Υπάρχει κόστος συμμετοχής 
στις εξετάσεις ; 

ΝΑΙ. Η εκπαιδευτική 
εθελοντική προσφορά μας 
δεν σχετίζετε με το κόστος 

εξετάσεων. Η συμμετοχή στις 
εξετάσεις είναι 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ.

Έχω ολοκληρώσει το βασικό 
επίπεδο Πληροφορικής, 
δικαιούμαι υποτροφία;

Στους μαθητές, οι  οποίοι  
έχουν  ολοκληρώσει  την 

πιστοποίηση  τους σε  βασικό 
επίπεδο Πληροφορικής, θα   

τους   παρέχεται   η   
υποτροφία   σε    προηγμένο

επίπεδο Πληροφορικής 

Τα μαθήματα του παιδιού  μου 
είναι επιδοτούμενα; 

ΌΧΙ, οι υποτροφίες της 
ExpertIN είναι ιδιωτική 

πρωτοβουλία, που βασίζετε 
στον εθελοντισμό και την 

αγάπη για την Πληροφορική.

Γιατί κάνετε 100άδες ώρες 
κάθε χρόνο, χωρίς κέρδος;

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και έχουμε 
κέρδος, απλά δεν είναι κέρδος 

βραχυπρόθεσμο αλλά 
μακροπρόθεσμο. Δεν υπάρχει 

πλέον κανείς που αργά η 
γρήγορα να μη χρειαστεί 
γνώσεις Πληροφορικής.

Το παιδί μου τα ξέρει, είναι 
όλη μέρα στον υπολογιστή.

Το παιδί σας δεν τα ξέρει. Θα 
το διαπιστώσει μόνο του από 
το πρώτο μάθημα. Και ακόμα 
χειρότερα, οι περισσότεροι 
γονείς δεν είναι σε θέση να 
γνωρίζουν αν πραγματικά 

γνωρίζει.
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