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Εθνική Ασφαλιστική

• Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η αρχαιότερη 
ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 
1891 με κύριο μέτοχο την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδας.

• Σήμερα, 126 χρόνια μετά, η Εθνική Ασφαλιστική 
παραμένει ηγέτιδα δύναμη της ασφαλιστικής 
αγοράς της χώρας μας.



Ηλεκτρονική Εκπαίδευση
&

Εθνική Ασφαλιστική

https://elearning.ethniki-asfalistiki.gr

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αναγνωρίζοντας, ότι η δυναμική 
ανάπτυξης ενός οργανισμού είναι η συνισταμένη των 
προσωπικών ικανοτήτων, της εμπειρίας και των 
εξειδικευμένων γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού, επενδύει 
στην εκπαίδευση των ανθρώπων. 
Παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης, η 
Εταιρία, από το 2005, προχώρησε στη λειτουργία Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αναγνωρίζοντας, ότι η δυναμική 
ανάπτυξης ενός οργανισμού είναι η συνισταμένη των 
προσωπικών ικανοτήτων, της εμπειρίας και των 
εξειδικευμένων γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού, επενδύει 
στην εκπαίδευση των ανθρώπων. 
Παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους εκπαίδευσης, η 
Εταιρία, από το 2005, προχώρησε στη λειτουργία Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης.



Εκπαιδευόμενοι
Μέσα από την Πύλη Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης  (eLearning Portal) η Εθνική 
Ασφαλιστική διεξάγει ένα ευρύ φάσμα σεμιναρίων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευομένων. 

Ενδεικτικά, στα προγράμματα αυτά, συμμετέχουν ετησίως περί τους

4.000 Συνεργάτες των Δικτύων Πωλήσεων 
σε Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης

500 Νέοι Συνεργάτες σε Σεμινάρια σχετικά 
με την Επαγγελματική τους Πιστοποίηση

1000 Συνεργάτες & Υπάλληλοι σε διάφορα 
Σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης



Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η πλατφόρμα Moodle της Εθνικής Ασφαλιστικής:

 χρησιμοποιεί την 3.2 έκδοση του Moodle, 

 παράγει απαιτητικά στατιστικά αξιοποιώντας το Plugin Configurable 
Reports, 

 προσφέρει Βεβαιώσεις στους επιτυχόντες με τη χρήση του Certificate 
plugin και 

 έχει υλοποιήσει μία σειρά από Moodle hacks-modifications για να 
καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες της.

 



Plug-ins
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Μηνιαίες Αναφορές για την Πιστοποίηση Επιτυχίας των συμμετεχόντων του 
Δικτύου Πωλήσεων μας στα σεμινάρια Επαναπιστοποίησης με στοιχεία όπως : 
Βαθμό επιτυχίας, Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνα, Α.φ.Μ κ.α , οι οποίες 
αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Μηνιαίες Αναφορές για συμμετέχοντες σε εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών επιπέδου Α & Δ που διεξάγονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων  σε νέους συνεργάτες από επαρχία 
μέσω Big Blue Button

Ηλεκτρονική Έκδοση Βεβαιώσεων σε συμμετέχοντες  Σεμιναρίων 
Επανεκπαίδευσης



Security Standards 
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• Η πλατφόρμα Moodle φιλοξενείται σε 
server  της Εθνικής Ασφαλιστικής κάτω 
από αυστηρά Security Standard τα 
οποία ορίζονται από τη Διεύθυνση 
Πληροφορικής της  Εταιρίας (Imperva & 
Firewalls)

• H σύνδεση των χρηστών  στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
εκπαίδευσης κατά κύριο λόγο 
πραγματοποιείται  μέσω πρωτόκολλου 
ανοικτού προτύπου για την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες καταλόγου X.500, Lightweight 
Directory Access Protoco (LDAP).



Οφέλη Χρήσης 
Μέσω των eLearning εκπαιδευτικών προγραμμάτων η 
Εθνική Ασφαλιστική έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύει 
πολύ μεγάλο αριθμό Υπαλλήλων και Συνεργατών της, 
που έχουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά ανά την 
Ελλάδα,
 13 Διοικητικά Υποκαταστήματα, 
 155 Γραφεία Πωλήσεων σε όλη τη χώρα (2.100 

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι) και
 1.469 συνεργαζόμενα Πρακτορεία και 

Μεσιτικά Γραφεία
με αμεσότητα, επιλύοντας κάθε απορία τους ή τεχνικό 
πρόβλημα μέσω επικοινωνίας με forum εντός 24 
ωρών εξοικονομώντας και για τους συμμετέχοντες 
αλλά για την εταιρία πολύτιμο χρόνο που θα 
χρειαζόταν για μετακινήσεις και παραδοσιακές 
εκπαιδεύσεις σε αίθουσα.



 Βασικό Πρόβλημα Χρήσης
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Μεγάλο ποσοστό των χρηστών μας:
Μεγάλης ηλικίας
Μέτρια ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία σε 

ηλεκτρονική εκπαίδευση
Επαγγελματίες με περιορισμένο χρόνο μελέτης
 Άτομα με αρνητική στάση προς την τεχνολογία



Αντιμετώπιση Προβλήματος
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Δημιουργία κουλτούρας  στους συνεργάτες 
μας ότι μπορούν να εκπαιδευτούν άμεσα, 
έγκυρα και έγκαιρα μέσω της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης

Δημιουργία αναλυτικών οδηγιών πρόσβασης 
και οδηγών σεμιναρίων

 Άμεση επίλυση αποριών ή τεχνικών 
προβλημάτων μέσω forum, email και 
τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Δημιουργία κουλτούρας  στους συνεργάτες 
μας ότι μπορούν να εκπαιδευτούν άμεσα, 
έγκυρα και έγκαιρα μέσω της ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης

Δημιουργία αναλυτικών οδηγιών πρόσβασης 
και οδηγών σεμιναρίων

 Άμεση επίλυση αποριών ή τεχνικών 
προβλημάτων μέσω forum, email και 
τηλεφωνικής επικοινωνίας 



Μελλοντικά Σχέδια
 Ο εμπλουτισμός  των eLearning 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

σεμινάρια απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και μηχανογραφικών συστημάτων 

 H χρήση συστημάτων 

βιντεοτηλεδιασκέψεων

 Η χρήση mobile learning
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Ευχαριστώ για 
την προσοχή 

σας!
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