
 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING 

(μάθημα αίθουσας και e-learning) 

Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων 

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013 

 

Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για 
περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη και της οικονομικής 
επιβάρυνσης, σχεδιάστηκε πρόγραμμα με μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (blended learning), η 
οποία συνδυάζει την κατάρτιση από απόσταση μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας με την 
αίθουσα διδασκαλίας.  

Στους συμμετέχοντες παρέχονται: CD-ROM με όλη τη διδακτέα ύλη του προγράμματος, 
ακουστικά τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και πρόσβαση σε πλατφόρμα επικοινωνίας με τους 
διαχειριστές. Η παρουσία των εκπαιδευομένων στην αίθουσα απαιτείται πλέον μόνο για 21 
ώρες, διαρθρωμένες σε ενότητες των 3 ωρών. 

 

Χαρακτηριστικά προγράμματος 

• Οι εκπαιδευόμενοι είναι ελεύθεροι να κάνουν πρακτική εξάσκηση στο σπίτι ή στο γραφείο, 
χωρίς χρονικούς περιορισμούς, καθώς το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα 
και 7 ημέρες την εβδομάδα. 

• Δίνεται έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες, στις οποίες ο εκπαιδευόμενος αντιμετωπίζει 
δυσκολίες. 

• Βελτιώνονται όλες οι δεξιότητες στην αγγλική, μέσα από μια μεγάλη γκάμα περιεχομένου, 
ασκήσεων και παιχνιδιών. 

• Το τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό επεξεργασίας προφορικού λόγου εντοπίζει και 
διορθώνει λάθη προφοράς και κατανόησης, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η προφορά, να 
ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η ευφράδεια, να βελτιώνονται οι δεξιότητες ακουστικής 
κατανόησης, κατανόησης κειμένων και ορθογραφίας, και να εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο.  

• Το σύστημα προσαρμόζεται στον χρήστη, με τη δημιουργία προφίλ χρήστη και τη χρήση 
έκδοσης λογισμικού που αντιστοιχεί στη μητρική γλώσσα, την ηλικία και το φύλο του 
χρήστη.  

• Σε κάθε ενότητα, τα μαθήματα  γίνονται ενοποιημένα, με πρακτική εξάσκηση σε διάφορες 
γλωσσικές δεξιότητες, όπως γραφή ή προφορική ομιλία, ενώ ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει 
άμεσα σχόλια και διορθώσεις.  

 



 

 

Διαδικασία συμμετοχής: 

Η συγκρότηση ομάδων γίνεται με αυστηρά κριτήρια ομοιογένειας, με βάση τη δοκιμασία 
κατάταξης που προηγείται. Η τήρηση των προθεσμιών που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα 
σημαντική ώστε να ρυθμιστούν έγκαιρα οι λεπτομέρειες λειτουργίας των τμημάτων. Μέχρι τις 
25/9/2013 θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο ΕΤΙ οι δηλώσεις συμμετοχής. Το τεστ 
κατάταξης για νέους συμμετέχοντες θα διεξαχθεί στις 2/10/2013 και ώρα 16:00. Στις 
4/10/2013 θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα 
θα ξεκινήσει στις 9/10/2013. 

Δίδακτρα: 470 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Η λειτουργία τμήματος προϋποθέτει τη συγκρότηση ομοιογενούς ομάδας 4 έως 8  

εκπαιδευομένων, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

Τόπος διεξαγωγής: Benefit Language Programmes & Services, Ανδρούτσου 4, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕΔ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 



 

 

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING  

(μάθημα αίθουσας και e-learning) 

   

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1   
Τραπεζική για ιδιώτες (αίθουσα: 9 Οκτωβρίου 16:30 – 19:00) 
 

• Είδη Λογαριασμών 
• Έλεγχος Λογαριασμών 
• Λογαριασμοί Ταμιευτηρίου 
• Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί 
• Ηλεκτρονική Πληρωμή Λογαριασμών  
• Συναλλαγές ΑΤΜ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
Τραπεζική για επιχειρήσεις (αίθουσα: 23 Οκτωβρίου 16:30 – 19:00) 
 

• Επιχειρηματικές Υπηρεσίες 
• Ισολογισμοί 
• Αποτελέσματα Χρήσης 
• Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
• Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
• Επιχειρηματικά Δάνεια 
• Δάνειο Πίστωσης  
• Τραπεζικές Μεταφορές 
• Εξαγωγές 
• Εισαγωγές 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
Στεγαστικά δάνεια (αίθουσα: 6 Νοεμβρίου 16:30 – 19:00) 
 

• Συμβατά Στεγαστικά Δάνεια 
• Μη συμβατά Στεγαστικά Δάνεια 
• Απόσβεση 
• Διαδικασία έγκρισης δανείου 
• Αιτήσεις 
• Αναχρηματοδότηση 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
Λογαριασμοί επενδύσεων (αίθουσα: 20 Νοεμβρίου 16:30 – 19:00) 
 

• Δείκτες Μετοχών 
• Είδη Μετοχών 
• Ομόλογα 
• Αμοιβαία Κεφάλαια 
• Δικαίωμα προαίρεσης (Οψιόν) και δικαίωμα πώλησης 
• Συναλλαγές Προθεσμιακών πράξεων 
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  
• Ξένο Συνάλλαγμα 
• Πρόβλεψη μελλοντικής απόδοσης 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
Κεντρικές Τράπεζες και οικονομία (αίθουσα: 4 Δεκεμβρίου 16:30 – 19:00) 
 

• Κεντρικές Τράπεζες 
• Τραπεζικοί Έλεγχοι 
• Έλεγχος της Οικονομίας 
• Πληθωρισμός 
• Εθνικό Χρέος 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6 
Επενδυτική τραπεζική (αίθουσα: 11 Δεκεμβρίου 16:30 – 19:00) 
 

• Υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής  
• IPO 
• Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 
• Εκτίμηση Αξίας 
• Επιχειρηματικά Κεφάλαια 
• Κοινοπραξίες 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 
Διαχείρηση έργων (αίθουσα: 18 Δεκεμβρίου 16:30 – 19:00) 
 

• Τηλεδιασκέψεις 
• Χρονοδιαγράμματα 
• Προϋπολογισμοί 
• Σχεδιασμός νέων έργων 
• Επίλυση Προβλημάτων 
• Σχόλια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING  
(μάθημα αίθουσας και e-learning) 

 
Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα 

μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 25/9/2013 
 στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


