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through a Learning Organization 
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     OPERATIONAL IDENTITY 



MΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ 
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Ο Οργανισμός “ta panta rei” προσφέρει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς έναν ελκυστικό και 
πολλά υποσχόμενο τρόπο αποτελεσματικής εκπαίδευσης “tapantareitraining” και 
συνεχόμενης κατάρτισης που ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης ή και του 
οργανισμού.  
 
Στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος  διαρκούς βελτίωσης και στοιχειοθετεί τις βάσεις 
για έναν οργανισμό που μαθαίνει.(Learning Organization) και προσθέτει στη «καμπύλη 
μάθησης». 
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 Οι συνιστώσες λειτουργίας  της μεθοδολογίας “ta pantareitraining”βασίζονται  
 
1.Στην  πιο σύγχρονη απαιτούμενη Ι.Τ. τεχνολογία για την αποτελεσματική εφαρμογή  
των μεθοδολογιών «tapantarei»  με συνεχώς χαμηλότερα κόστη. 
2.Στο περιεχόμενο εκπαίδευσης  με βάση «έξυπνα δομημένα» οπτικοακουστικό υλικό, 
 role playing, tests κλπ. 
3.Στο training mix που βασίζεται στη πιο κάτω αναλογία:  

1.training one to one, 
2.learning by doing, 
3.discussion group, 
4.audio visual, 
5.demonstration, 
6.reading, 
7.lecture 
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4.στις διαδικασίες και τη συστημική προσέγγιση της όλης μεθοδολογίας( πιστοποιημένης 
με  ΙSO 9001). 
 Δίνεται βάση στον ανθρώπινο παράγοντα, στην οργάνωση και στην εμπλοκή διοίκησης 
που είναι αναγκαία για να είναι η μάθηση λειτουργική και βιώσιμη και να αποτελέσει 
πραγματικό εργαλείο και όχι άσκοπη κατασπατάληση οικονομικών πόρων, ανθρώπινου 
δυναμικού και χρόνου. 
5.στη μεθοδολογία αξιολόγησης και σύνδεση εκπαίδευσης και αποτελέσματος. 
6.στο δίκτυο εισηγητών και ειδικών ( instructors & experts networking). 
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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “tapantarei.gr” ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ “tapantareitraining”  
ΜΕΣΩ: 

1.  Σεμιναρίων 
2. Workshops 
3. Webinars  ( σύγχρονα η ασύγχρονα)  
 
Σε θεματικές ενότητες : Management & Organization, Quality, Production,  
Lean Manufacturing, Logistics, Productivity, Health & Safety, Environmental issues, 
 Food safety, Regulations & Interpretations 
 
Όλα τα πιο πάνω μπορούν να είναι : 

• Εταιρικά εστιασμένα σε ανάγκες συγκεκριμένης εταιρείας 

• Κλαδικά σε  ομοειδείς επιχειρήσεις  

• Ανοιχτού τύπου  
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KAI THN  TEXNOΓΝΩΣΙΑ LMS & CMS 
  
1.  Διαχείρισης Περιεχομένου ( Content Management ) 
2. Εφαρμογής Σύγχρονων Eργαλείων,  Διαδικασιών & Μεθόδων  Διαχείρισης 

Εκπαίδευσης  
3. Χρήσης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης Τρίτων  
4. Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας “Εικονικού Πανεπιστημίου” 
5. Σχεδιασμό δημιουργία και εφαρμογή Ηλεκτρονικής Μαθησιακής Εταιρικής 

Κοινότητας ΗΜΕΚ 
 

 

 LMS : LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 

 CMS: CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
  
 ΟΙ εισηγητές στις διάφορες θεματικές ενότητες συνδυάζουν πολυετή εργασιακή 

εμπειρία  και ακαδημαϊκές γνώσεις . 
 
Υποστηρίζονται από δύο σημαντικούς «συνεργάτες» : 
 Το «ΙΤ  back οffice» για: 
 
1. Την διαχείριση του περιεχομένου 
2. Την υλοποίηση σύγχρονων και ασύγχρονων μορφών εκπαίδευσης   
 
Τον «Training co-ordinator »για: 
 
 κάθε training account που σχεδιάζει, οργανώνει και ενδιάμεσα υποστηρίζει την 

υλοποίηση της εκπαιδευτικής ενότητας σε συνεργασία με τον εισηγητή 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  


