
 

 

 

 

 

 

 

ΑνΑΔ - Επιχορηγημένα Προγράμματα / Σεμινάρια 2020 
WEB and MOBILE Apps Design and Development  

- Web Design with HTML5 and CSS3 (40h, 20/2-23/4, Πέμπτες 5:30-9:45, δυνατότητα και για πρωινά τμήματα) 

- JavaScript and jQuery (40h, 7/4-9/6, Τρίτες 5:30-9:45, δυνατότητα και για πρωινά τμήματα)  

- Δημιουργία Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένων (MySQL, PHP) (40h, ΣΕΠ-ΟΚΤ) 

- Java Programming (40h, 9/3-18/5, Δευτέρες 5:30-9:45)  

- Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές Android (40h, 25/5-20/7, Δευτέρες 5:30-9:45) 

- Advanced Android Apps Development (40h, ΣΕΠ-ΟΚΤ) 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

- Russian for Customer Service / Sales (30h, 7/4-26/5, Τρίτες 8:30-12:30) 

- Ρώσικα για Επιχειρηματικούς Σκοπούς (30h, 2/6-21/7, Τρίτες 8:30-12:30) 

- Ρώσικα για Ινστιτούτα Αισθητικής/Καταστήματα Καλλυντικών (24h, αρχές θα ανακοινωθεί αργότερα) 

- Ρώσικα στο μπουφέ (15h, θα ανακοινωθεί αργότερα) 

- Επικοινωνία με Ιταλούς προμηθευτές (30h, θα ανακοινωθεί αργότερα) 

- Τούρκικα για Εξυπηρέτηση Πελατών/ Πωλητές (30h, 7/2-10/3, Τρίτες και Παρασκευές 9-12:15) 

- Business English (30h,Μάρτιο – Απρίλιο, Οι μέρες και οι ώρες θα ανακοινωθούν αργότερα) 

MARKETING and SALES 

- Smart Business (15h, 8/5-22/5 Παρασκευές 2-7:15μμ) 

- SEO – Search Engine Optimization (15h, Μάιο 3 απογευματινές συναντήσεις. Οι μέρες και οι ώρες θα 

ανακοινωθούν αργότερα ) 

Για ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

- Leadership and coaching skills - level 1 (7 ώρες, αρχές Μαϊου μονοήμερο) 

- Εξυπηρέτηση και εμπειρίες πελάτη για αφοσίωση (14 ώρες, αρχές Μαϊου, 3 απογεύματα) 

- Problem solving and decision making (8 ώρες,5 και 6 Μαρτίου 8:45-13:00) 

- Διατάξεις του GDPR και οι αλλαγές που θα επιφέρει: θεωρία και πράξη (14 ώρες, αρχές Μαϊου, 3 

απογεύματα)  

- Data Protection Officer (DPO) (40 ώρες, θα ανακοινωθεί αργότερα) 

3D 

- 3D Animation (Τρισδιάστατες Κινούμενες Εικόνες) (70h, θα ανακοινωθεί αργότερα) 

- Παραμετρική μοντελοποίηση πληροφοριών κατασκευής και διαχείρισης έργων μέσω autoDESK CIVIL (60 

ώρες, από 9/5, 8/8, Σάββατα 9-13:15) 

- Παραμετρική μοντελοποίηση πληροφοριών τοποθέτησης και διαχείρισης ηλεκτρικών και μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων μέσω autoDESK REVIT MEP (60 ώρες, Δευτέρες 4:30-7:30 από 4/5) 

MS OFFICE 

- Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Επίπεδο 3 (60h, Μάιος – Ιούλιος, δυνατότητα για πρωινά και 

βραδινά τμήματα) 
 

Οι μέρες και οι ώρες είναι δυνατό να αλλάξουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες για περιεχόμενο, μέρες/ώρες επικοινωνήστε στο 22760029, info@tcsquare.com.cy 

Μικρά τμήματα στα πρακτικά μαθήματα (μέχρι 8 άτομα) 

Επενδύστε στον ΕΑΥΤΟ σας και στην ΓΝΩΣΗ 

Αναπτύξτε νέες ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

Δυνατότητα και για Μονοεπιχειρησιακά τμήματα όταν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών 

Κάντε LIKE τη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνεται πρώτοι τις προσφορές μας και τα νέα μας τμήματα. 


