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Ση είλαη ε Πηζηνπνίεζε GISPro:
Τν GISPro είλαη κηα επαγγεικαηηθή πηζηνπνίεζε γηα ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο θαη ηηο
πξαθηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ δηέπνπλ ηηο ηερληθέο ηεο Γεσγξαθηθήο
Πιεξνθνξίαο θαη ηε ρξήζε ηνπο κέζσ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ ArcGIS. Με ηελ
πηζηνπνίεζε GISPro εμαζθαιίδεηαη ην άξηην ζεσξεηηθό ππόβαζξν θαη ε ηθαλόηεηα
ηνπ θαηόρνπ λα ελζσκαηώζεη, λα αλαιύζεη θαη λα παξνπζηάζεη γεσγξαθηθά
ζπζρεηηζκέλεο πιεξνθνξίεο.

ε πνηνύο απεπζύλεηαη:
Τν πξόγξακκα GISPro απεπζύλεηαη:


Σε θπζηθά πξόζσπα πνπ επηζπκνύλ λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε
Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηά
ηνπο ζηε δηαρείξηζε θαη αλάιπζε ρσξηθώλ δεδνκέλσλ, κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ
ινγηζκηθνύ ArcGIS.



Σε ζρνιέο θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα πνπ επηζπκνύλ λα παξέρνπλ ζηνπο
ζπνπδαζηέο ηνπο έλα πξόζζεην επαγγεικαηηθό θαη ηερληθό ηππηθό πξνζόλ κε
επίζεκε

αλαγλώξηζε,

ζηνρεύνληαο

ζηε

βειηίσζε

ησλ

ζπλζεθώλ

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο.


Σε δεκόζηνπο νξγαληζκνύο θαη ππεξεζίεο πνπ απαηηνύλ κία αληηθεηκεληθή
πηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο νη νπνίνη αζρνινύληαη
κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ Γεσγξαθηθώλ
Σπζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ.



Σε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αζρνινύληαη κε έλα εύξνο ηερληθώλ
εθαξκνγώλ ζηα Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη πξνηίζεληαη λα
αμηνινγήζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ησλ αηόκσλ πνπ πξόθεηηαη λα απαζρνιήζνπλ
ζηηο εθαξκνγέο απηέο.

Σπρλέο εξσηήζεηο (FAQ’s)

ε πνηνύο ζπγθεθξηκέλνπο επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο απεπζύλεηαη;
Με ην GISPro πξνζθέξεηε πηζηνπνίεζε ζε Μεραληθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ,
Δαζνιόγνπο, Γεσιόγνπο, Μεηεσξνιόγνπο, Γεσπόλνπο, Πεξηβαιινληνιόγνπο,
θαη Εξεπλεηέο, θαζώο επίζεο θαη ζε θάζε άιινπο απόθνηηνπο Θεηηθώλ Επηζηεκώλ
νη νπνίνη εξγάδνληαη ή ζέινπλ λα εξγαζηνύλ ζε έξγα ή εηαηξείεο όπνπ απαηηείηαη
ρξήζε πξνγξακκάησλ GIS.

ε πνηνύο ηνκείο απαηηείηαη πηζηνπνίεζε GISPro;
Δηδηθά γηα ειεύζεξνπο επηρεηξεκαηίεο θαη επηρεηξήζεηο, πνιιέο θνξέο απαηηείηαη λα
επηδεηθλύεηαη ε γλώζε GIS, νπόηε ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνύ πξνζθέξεη ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα.

Πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εθαξκνγέο GIS;
Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην Γεκόζην, ζηε Τνπηθή
Απηνδηνίθεζε, ζηνλ Ιδησηηθό θαη Αθαδεκατθό ρώξν θαη θαιύπηνπλ αληηθείκελα όπσο:


Κηεκαηνιόγην



Φσξνηαμία



Φαξηνγξαθία



Τνπνγξαθία



Γίθηπα (ΓΔΗ, ΟΤΔ, ΔΥΓΑΠ, Φπζηθό Αέξην)



Έξεπλα Αγνξάο



Ιαηξηθή



Πνιενδνκία



Μεηεσξνινγία
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Πνηεο είλαη νη εμεηαδόκελεο Ελόηεηεο;
H πηζηνπνίεζε GISPro απνηειείηαη ηξείο (3) ελόηεηεο:


Δλόηεηα 1: Φαξηνγξαθία



Δλόηεηα 2: Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS)



Δλόηεηα 3: Φξήζε Λνγηζκηθνύ ArcGIS

Tη είλαη ην GISPro in Progress;
Ο ππνςήθηνο έρεη ηελ επηινγή λα εμεηαζηεί ζηελ θάζε ελόηεηα μερσξηζηά. Σηελ
πεξίπησζε πνπ εμεηαζηεί επηηπρώο κόλν ζε έλα κέξνο ηεο πηζηνπνίεζεο, βξίζθεηαη
ζε «in Progress» δηαδηθαζία θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα αηηήκαηνο γηα έθδνζε
πηζηνπνηεηηθνύ GISPro in Progress, ην νπνίν αλαθέξεη ηελ ελόηεηα ή ηηο ελόηεηεο
πνπ έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία.

Ση ζα γλσξίδεη ν θάηνρνο Πηζηνπνηεηηθνύ;
Ο θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνύ GISPro είλαη απνδεδεηγκέλα είλαη ζε ζέζε λα:


Δπεμεξγαζηεί θαη λα παξνπζηάζεη επηηπρώο ρσξηθά δεδνκέλα.



Αλαιύζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο.



Φξεζηκνπνηεί παξαγσγηθά ηηο δπλαηόηεηεο ινγηζκηθνύ ArcGIS γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηώλ.

αλ Εμεηαζηηθό Κέληξν ζα πξέπεη λα ππνγξάςσ πξόζζεηε ζύκβαζε κε ηελ
ECDL γηα λα έρσ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξσ απηή ηελ πηζηνπνίεζε;
Τν εμεηαζηηθό θέληξν ζα πξέπεη λα έρεη ζύκβαζε επαγγεικαηηθώλ πηζηνπνηήζεσλ
ECDL γηα λα δηελεξγεί εμεηάζεηο GISPro.
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Αλ λαη, πνην είλαη ην θόζηνο θαη κε δεδνκέλν όηη είλαη εμεηδηθεπκέλν πξντόλ, ζα
έρσ θάπνηα πξνλόκηα;
πκβάζεηο
Πεξηγξαθή
Βαζηθή Σύκβαζε ECDL
Πξόζζεηε Σύκβαζε Παηδηθώλ
Πξνγξακκάησλ
Πξόζζεηε Σύκβαζε
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνγξακκάησλ

Δηάξθεηα

1νο ρξόλνο

2νο ρξόλνο

3νο ρξόλνο

3εηήο

1.000,00€

750,00€

750,00€

3εηήο

750,00€

500,00€

500,00€

3εηήο

250,00€

250,00€

250,00€

Τν εμεηαζηηθό θέληξν πνπ έρεη βαζηθή ζύκβαζε ECDL, ζα ρξεηαζηεί λα ππνγξάςεη
ηελ Πξόζζεηε Σύκβαζε Δπαγγεικαηηθώλ Πξνγξακκάησλ, 3εηνύο δηάξθεηαο, αμίαο
250€ ην ρξόλν. Δπίζεο, ε ECDL Διιάο έρεη εμαζθαιίζεη εληειώο ΔΩΡΕΑΝ ηε
ζνπΐηα εθαξκνγώλ ArcGIS desktop evaluation γηα ρξήζε έσο ηηο 30/10/2009,
πξνζθνξά

ηεο

εηαηξείαο

Marathon

Data

Systems,

απνθιεηζηηθήο

αληηπξνζώπνπ ηνπ ArcGIS ζηελ Ειιάδα θαη Κύπξν.

Πξέπεη λα έρσ θαζεγεηέο γηα λα θάλνπλ απηή ηελ εθπαίδεπζε;
Η ECDL Hellas έρεη εμαζθαιίζεη κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηειε-εθπαίδεπζεο γηα
ηελ νπνία ζα ελεκεξσζείηε άκεζα ηαπηόρξνλα κε ηελ ελεκέξσζή ζαο γηα ηα
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ζην έξγν e-Μεραληθνί.
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Πνηα είλαη ηα ζπλνιηθά θόζηε θαη νη πξνηεηλόκελεο ηηκέο;
GISPro
Πεξηγξαθή

Πξνηεηλόκελνο
Υξόλνο
Εθπαίδεπζεο

Κάξηα Γεμηνηήησλ GISPro
Δλόηεηα 1: Φαξηνγξαθία
Δλόηεηα 2: Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα
Πιεξνθνξηώλ (GIS)
Δλόηεηα 3: Φξήζε Λνγηζκηθνύ ArcGIS

Κόζηνο γηα
πλεξγάηεο

Πξνηεηλόκελε
Σηκή
Δηάζεζεο

50,00€

70,00€

10 ώξεο

50,00€

90,00€

15 ώξεο

50,00€

90,00€

45 ώξεο

100,00€

180,00€

17,50€

25,00€

Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ GISPro

Πώο κπνξώ λα πξνσζήζσ έλα ηέηνην πξντόλ πέξα από ην πξόγξακκα eκεραληθνί; Έρεηε έηνηκε θάπνηα δηαθεκηζηηθή πξόηαζε;
Η ζπλνιηθή πξόηαζε ηεο ECDL Διιάο γηα ην πξόγξακκα e-κεραληθνί ζα
παξνπζηαζηεί άκεζα. Παξάιιεια εηνηκάδεηαη θαη ζα δνζεί επηθνηλσληαθό πιηθό γηα ην
GISPro (FactSheet, Αθίζα θιπ)

Οη εμεηάζεηο ζα είλαη ζε πεξηβάιινλ ΑΣΕS ή MTES;
Οη δύν πξώηεο ελόηεηεο είλαη ζεσξεηηθέο θαη κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ ηόζν ζε MTES
όζν θαη ζε ATES. Η ηξίηε ελόηεηα πνπ ζα είλαη πξαθηηθή ζα εμεηάδεηαη ζε MTES ζε
πξώηε θάζε, πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό (ArcGIS Desktop 9.3).

Σπρλέο εξσηήζεηο (FAQ’s)

Πνηά εηαηξεία παξάγεη ην ινγηζκηθό ArcGIS;
Τν ArcGIS Desktop παξάγεηαη από ηελ εηαηξεία ESRI, ε νπνία ζηελ Διιάδα
αληηπξνζσπεύεηαη από ηελ Marathon Data Systems.
Τν ινγηζκηθό ArcGIS είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν ύζηεκα Γεσγξαθηθώλ
Πιεξνθνξηώλ κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην
εμσηεξηθό θαη απνηειεί έλα δπλακηθό θαη εύρξεζην εξγαιείν παξαγσγήο θαη
δηαρείξηζεο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. Η ζνπίηα ArcGIS Desktop πεξηιακβάλεη ηα
πξνγξάκκαηα ArcMap, ArcCatalog θαη ArcToolbox.
Τν ArcGIS Desktop έρεη εθαξκνγή ζε εθαηνληάδεο ηνκείο, εθ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθά
αλαθέξνπκε:

Κηεκαηνιόγην,

Αγξνηηθόο

θαη

Αζηηθόο

Σρεδηαζκόο,

Γεσξγία,

Αγξνηννηθνλνκία, Γηαρείξηζε Γαζώλ, Υδξνγεσινγία θαη ύδξεπζε, Γηαρείξηζε
πεξηβάιινληνο,
Τειεταηξηθή

θαη

Μεηαθνξέο

-

Σπγθνηλσλίεο,

Δπηδεκηνινγία,

Αξραηνινγηθή

Υγεία

θαη

Έξεπλα,

Κνηλσληθή

Πξόλνηα,

Τειεπηθνηλσλίεο

θαη

Υπεξεζίεο Κηλεηήο Τειεθσλίαο, Υπεξεζίεο Γηαλνκήο Πξντόλησλ, ΤνπξηζκόοΑλαςπρή, Γηαθήκηζε, Χπραγσγία θαη άιια.

Τπάξρνπλ δηαγσληζκνί ηνπ Δεκνζίνπ πνπ απαηηνύλ απηή ηελ πηζηνπνίεζε;
Υπάξρνπλ δηαγσληζκνί πνπ δεηνύλ απόδεημε γλώζεο GIS, θαζώο θαη έξγα γηα
εηαηξείεο θαη επαγγεικαηίεο πνπ απαηηνύλ ην ίδην. Η πηζηνπνίεζε ινηπόλ βνεζάεη θαη
ηνλ εξγαδόκελν αιιά θαη ηνλ εξγνδόηε ή ηνλ ειεύζεξν επαγγεικαηία.

Πόζεο ώξεο εθπαίδεπζε απαηηνύληαη γηα θάζε ελόηεηα;
Η εθπαίδεπζε πνπ απαηηείηαη είλαη 10 ώξεο γηα ηελ πξώηε ελόηεηα –Φαξηνγξαθία, 15
ώξεο γηα ηε δεύηεξε ελόηεηα –Γεσγξαθηθά Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS) θαη 45
ώξεο γηα ηελ Τξίηε ελόηεηα – Φξήζε ινγηζκηθνύ ArcGIS.

