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Προλογικο Σημειωμα
Αναλυτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές Ενηλίκων που 
διδάσκουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συμβάλλει στην ανάπτυξη εκείνων των 
δεξιοτήτων που χρειάζονται οι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ιδιότητας 
του πολίτη και των ικανοτήτων του και βοηθά στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, 
όπως άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, άτομα με 
χαμηλές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά και τις 
νέες τεχνολογίες, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες  ή άτομα που 
κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, λόγω της μη συμμετοχής τους 
στην εκπαίδευση.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώντας την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της Διά Βίου Μάθησης και σε μια προσπάθεια 
για περαιτέρω προώθηση του τομέα, έχει προωθήσει το Ευρωπαϊκό 
θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το οποίο στοχεύει στο να 
συνεχίσει, να ενισχύσει και να συμπληρώσει το συντελούμενο έργο των 
Κρατών Μελών στον εν λόγω τομέα βάσει των στόχων που ορίζονται στο 
στρατηγικό πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020».

Η Κύπρος συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
μέσα από συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης που εκπονεί το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολισμού (Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων) 
σε συνεργασία με τμήματα και οργανισμούς άλλων Υπουργείων και 
Διευθύνσεων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια από τις δραστηριότητες του Σχεδίου 
είναι και η εκπόνηση του παρόντος Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο 
απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουν ψηφιακές δεξιότητες, 
σε ενήλικες με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες.  

Σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίδεται μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή 
στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα των ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο προσόντων, 
καθώς και στις βασικές δεξιότητες – γραφή και ανάγνωση, αριθμητική 
και δεξιότητες σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
για ενηλίκους που δεν κατάφεραν να τις αποκτήσουν κατά την αρχική 
τους εκπαίδευση. Η έλλειψη δεξιοτήτων μεταξύ των ενηλίκων είναι μια 
πρόκληση που περνά συνήθως απαρατήρητη, αλλά είναι γεγονός ότι 
στην Ευρώπη υπάρχουν 73 εκατομμύρια ενήλικοι που έχουν ένα χαμηλό 
επίπεδο εκπαίδευσης και μόνο το 10.7% του πληθυσμού συμμετέχει 

σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης. Το αντίστοιχο ποσοστό για την 
Κύπρο με βάση την Έκθεση παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της 
Κατάρτισης (2015) είναι 6.9%, ενώ ο εθνικός στόχος είναι η συμμετοχή 
αυτή να ανέλθει στο 12%, μέχρι το 2020.  

Όσον αφορά στις δεξιότητες τεχνολογικού αλφαβητισμού, η Διεθνής 
Έρευνα Δεξιοτήτων Ενήλικων (PIAAC) έδειξε ότι σχεδόν ένας στους 
τέσσερις Κύπριους δεν έχει εμπειρία ή βασικές δεξιότητες χρήσης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο ποσοστό διεθνώς και ευρωπαϊκά, το οποίο φτάνει το 14% και 
15%, αντίστοιχα. Η πλειοψηφία του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου, που 
δεν έχει εμπειρία ή βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
είναι άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και άτομα που ανήκουν στην 
ηλικιακή ομάδα των 55-65 ετών.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
προχώρησε στην εκπόνηση της  παρούσας έκδοσης. Ένα βασικό 
συστατικό για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων 
αποτελεί η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων. 
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών 
επιμόρφωσης, το οποίο θα τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις δεξιότητες και 
τις ικανότητές τους, για να μπορούν να ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο 
ρόλο τους και ταυτόχρονα να προωθήσουν περαιτέρω την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το παρόν Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει τους εκπαιδευτές που 
διδάσκουν ψηφιακές δεξιότητες σε ενήλικες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους. Ευελπιστούμε, επίσης, ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 
στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο 
τις ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων της Κύπρου που συμμετέχουν σε 
σχετικά προγράμματα.

Αίγλη Παντελάκη
Γενική Διευθύντρια
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
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ευρωΠαϊκο Θεματολογιο για την 
εκΠαιδευΣη ενηλικων 2014-15
A European Agenda for Adult Learning 2014-15

Το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων, το 
οποίο προκύπτει από το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2011, 
συνεχίζει, συμπληρώνει και παγιώνει το συντελούμενο έργο στον τομέα 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων βάσει των στρατηγικών στόχων που ορίζονται 
στο Στρατηγικό Πλαίσιο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» και στη 
Στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Δεδομένου ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων παρέχει τη δυνατότητα – 
ιδίως στους εργαζομένους με λίγα προσόντα ή μεγαλύτερης ηλικίας 
– να βελτιώσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις αλλαγές που 
επέρχονται στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, η εκπαίδευση 
ενηλίκων αναγνωρίζεται ως μέσο για την αναβάθμιση ή τον 
αναπροσανατολισμό των δεξιοτήτων όσων πλήττονται από την ανεργία και 
την αναδιάρθρωση ή βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στη σταδιοδρομία 
τους. Επίσης συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κοινωνική ένταξη, την 
ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. 

Οι βασικοί πυλώνες του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση 
των Ενηλίκων 2012-2020 είναι οι εξής:
1. Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας
2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης 
    και της κατάρτισης
3. Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού 
    συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης των ενηλίκων
4. Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον αφορά τους 
    ενηλίκους και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τους
5. Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση των ενηλίκων και της 
    παρακολούθησής της.

Προτεραιότητα δίνεται επίσης στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των 
ενηλίκων με έμφαση στην εκμάθηση ανάγνωσης και γραφής, στοιχειώδους 
αριθμητικής και ψηφιακών δεξιοτήτων και στη λήψη μέτρων «δεύτερης 
ευκαιρίας» ως προδρόμων για την αναβάθμιση των απαιτούμενων 
ικανοτήτων προς εργασία και για καλύτερη ζωή εν γένει.

Αναθεώρηση Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για τα έτη 2015-20

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει με την αναθεώρηση των 
προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων για τα έτη 2015-20.  Οι αναθεωρημένοι «τομείς προτεραιότητας 
για δράση» λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα της  Διεθνούς έρευνας 
για τις δεξιότητες των ενηλίκων PIAAC, τα οποία δείχνουν ότι μεταξύ 
20% και 25% των ενηλίκων - ή 70 εκατομμύρια άνθρωποι - έχουν πολύ 
χαμηλά επίπεδα βασικών δεξιοτήτων ή χαμηλά επίπεδα συμμετοχής στην 
εκπαίδευση, και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού 
και της ανεργίας. 

Η παροχή εκπαίδευσης σε ενήλικες πρέπει να σχεδιάζεται και να 
παρέχεται με τρόπο που να συνδέει την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση 
με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής πρόνοιας, 
στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού. Η παροχή θα πρέπει να 
επεκταθεί ούτως ώστε να καλύψει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
των εκατομμυρίων ενήλικων με χαμηλή ειδίκευση, ιδίως με την τόνωση 
της μάθησης στο χώρο εργασίας, με το άνοιγμα των υφιστάμενων 
εκπαιδευτικών πόρων για τους ενήλικες και την αύξηση της ευελιξίας των 
τρόπων μάθησης. Η αντιμετώπιση της πρόκλησης απαιτεί μεγαλύτερη 
χρήση των τεχνολογιών και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων 
από μαθητές και εκπαιδευτικούς καθώς και ενίσχυση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων EPALE 
(https://ec.europa.eu/epale/en/epale-useful-links) στηρίζει την πιο πάνω 
προσπάθεια.

Οι τέσσερις νέες βασικές πτυχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την 
περίοδο 2015-20 στοχεύουν στα ακόλουθα:
(α) Ενίσχυση της διακυβέρνησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(β) Σημαντική αύξηση της προσφοράς και της συμμετοχής στην 
      Εκπαίδευση Ενηλίκων
(γ) Βελτίωση της ευελιξίας και της πρόσβασης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
      και 
(δ) Προώθηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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Σχέδιο Δράσης της Κύπρου Στο πλαίσιο της προώθησης του 
Ευρωπαϊκού θεματολογίου Για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2014-15

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της προώθησης του 
Ευρωπαϊκού θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2014-15, 
συντονίζει την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία και αποτελεί 
συνέχεια του Σχεδίου Δράσης για τα έτη 2012-14. Το Σχέδιο Δράσης 
παρακολουθείται από εκπροσώπους Διευθύνσεων και Τμημάτων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Αρχής Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης είναι να προωθήσει τις βασικές δεξιότητες 
στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο και ενισχύσει τη 
συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα 
αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

Δραστηριότητες Σχεδίου Δράσης 

Οι δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του έργου 
για την προώθηση των πιο πάνω στόχων είναι οι ακόλουθες: 
- Συντονιστικές Συναντήσεις με την Ομάδα Παρακολούθησης του Σχεδίου 
   Δράσης
- Ημερίδα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
- Επιμόρφωση σε εκπαιδευτές που διδάσκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 
   ομάδες 
- Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία ψηφιακών 
   δεξιοτήτων σε ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες
- Εκπόνηση Εκθέσεων

Ιστοσελίδα Σχεδίου 

Στην ιστοσελίδα του Σχεδίου http://www.moec.gov.cy/aethee/index.html 
υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο Δράσης της Κύπρου καθώς 
και:
- Η Έκθεση Χαρτογράφησης των ευκαιριών που προσφέρονται σε 
   ευάλωτους ενήλικες/ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες από διάφορα 
   Υπουργεία, Οργανισμούς και Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
   http://www.moec.gov.cy/aethee/engrafa_entypa.html
- Επιμορφωτικό Υλικό για Εκπαιδευτές Ενηλίκων 
   http://www.moec.gov.cy/aethee/epimorfosi_ekpaidefton_enilikon.html
- Παρουσιάσεις και Πρακτικά της Ημερίδας Εκπαίδευσης Ενηλίκων http://
   www.moec.gov.cy/aethee/enimerotiki_imerida.html
- Χρήσιμα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο υλικό σχετικά με 
   την Εκπαίδευση Ενηλίκων

πληροφορίες

Υπουργείο παιδείας και πολιτισμού
Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων
Ιστοσελίδα Σχεδίου: http://www.moec.gov.cy/aethee 
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Σημειωμα ΣυγγραφικηΣ ομαδαΣ
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αναπτύχθηκε με σκοπό να καλλιεργήσει βασικές 
ψηφιακές δεξιότητες σε ενήλικες. Συγκεκριμένα, έχει σκοπό στο να αναπτύξει 
γνώσεις και δεξιότητες των ενηλίκων για χρήση της τεχνολογίας για την 
επίτευξη διάφορων σκοπών: προσωπικών, επιμορφωτικών/ εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών. Κατ’ επέκταση στοχεύει στο να διευκολύνει και να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής των ενήλικων εκπαιδευομένων. Επίσης, έχει σκοπό να τους δώσει 
τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Απευθύνεται σε 
διάφορες ομάδες πληθυσμού ενηλίκων όπως ο γενικός ενήλικος πληθυσμός, 
οι ηλικιωμένοι, ο πληθυσμός που ζει στην ύπαιθρο, οι άνεργοι, οι άεργοι και οι 
μετανάστες.  

το Αναλυτικό πρόγραμμα έχει δομηθεί με βάση τις πιο κάτω κατηγορίες 
Ενότητα 1 - Βασικές έννοιες Πληροφορικής
Ενότητα 2 - Λειτουργικό σύστημα Windows και Διαχείριση Αρχείων
Ενότητα 3 - Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
Ενότητα 4 - Διαδίκτυο/ Δίκτυα  
Ενότητα 5 - Επεξεργασία Παρουσιάσεων (Microsoft Power Point) 
Ενότητα 6 - Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
Ενότητα 7 - Χρήση των έξυπνων εφαρμογών στην καθημερινή ζωή
Ενότητα 8 -  Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων (Microsoft Excel)
Ενότητα 9 - Επεξεργασία Βάσεων Δεδομένων (Microsoft Access) 
Ενότητα 10 - Εισαγωγή στην Εφαρμογή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Ενότητα 11 - Mέσα επικοινωνίας & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η πρακτική 
 χρησιμότητά τους 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα εκπονήθηκε με σκοπό  να χρησιμοποιηθεί από 
εκπαιδευτές ενηλίκων που διδάσκουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε ενήλικες 
με (α) καθόλου ψηφιακές δεξιότητες, (β) μέτριο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων 
και (γ) ανώτερο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 
πάνω, το Αναλυτικό Πρόγραμμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευέλικτο και εύκολα 
προσαρμόσιμο, έχοντας όμως ξεκάθαρη δομή και χαρακτήρα. Έχει δομηθεί 
σε τρία επίπεδα  (βασικό, μέτριο και πολύ καλό) για να αντιστοιχούν και να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των τριών προαναφερθέντων επιπέδων ψηφιακών 
δεξιοτήτων των ενηλίκων. Συγκεκριμένα, η κάθε μια από τις πιο πάνω ενότητες 
δομήθηκε σε 3 διαφορετικά επίπεδα με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες των 
ενηλίκων με διαφορετικά επίπεδα ψηφιακού γραμματισμού. Ενήλικας ο οποίος 
δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες θα ήταν σημαντικό να παρακολουθήσει και τα 
τρία επίπεδα των διάφορων ενοτήτων. Ενήλικας με μέτριο επίπεδο ψηφιακών 
δεξιοτήτων μπορεί να ξεκινήσει από το επίπεδο Β και να συνεχίσει με το 
επίπεδο Γ των πιο πάνω ενοτήτων. Ενήλικας με ανώτερο επίπεδο βασικών 
δεξιοτήτων είναι προτιμότερο να παρακολουθήσει μόνο το επίπεδο Γ των πιο 
πάνω ενοτήτων. Με βάση τα παραπάνω η κάθε ενότητα ξεκινά με το βασικό 
επίπεδο και καταλήγει στο ανώτερο επίπεδο, προωθώντας τη σταδιακή απόκτηση 
δεξιοτήτων. Τέλος, δεν αποκλείει την παρακολούθηση ενοτήτων του επιπέδου Β 
από ενήλικες με ανώτερο επίπεδο βασικών δεξιοτήτων εάν αυτοί το επιθυμούν. 
Το ίδιο ισχύει και για ενήλικές με μέτριο επίπεδο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Θα μπορούσαν δηλαδή, εάν αυτοί το επιθυμούν, να ξεκινήσουν από το επίπεδο 
Α, αντί του επιπέδου Β. 

Το κάθε επίπεδο έχει κατανεμηθεί σε 24 μαθήματα (συναντήσεις) των 90 
λεπτών η κάθε μια (Βλέπε Συνοπτικό Πίνακα Αναλυτικού Προγράμματος). Στο 
σύνολο, σε κάθε επίπεδο οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρακολουθήσουν 36 
ώρες διδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διδαχθούν το κάθε επίπεδο 
αυτόνομα, μπορούν όμως και να παρακολουθήσουν συγκεκριμένη πορεία ανά 
ενότητα ή ακόμη και συγκεκριμένο μάθημα ανά ενότητα. Το κάθε μάθημα είναι 
αυτοτελές σε κάθε ενότητα, εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου για 
να ολοκληρωθεί το μάθημα χρειάζονται 180 λεπτά συνεχόμενα, άρα χρειάζονται 
2 συνεχόμενα μαθήματα των 90 λεπτών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα μαθήματα 
που επικεντρώνονται στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης και εφαρμογής Τύπων 
και Συναρτήσεων (Ενότητα 8 –  Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων (Microsoft 
Excel), επίπεδο Β), Ιστολογίων (Ενότητα 11 – Mέσα επικοινωνίας & Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης και πρακτική χρησιμότητά τους, επίπεδο Β), Wikis 
(Ενότητα 11 – Mέσα επικοινωνίας & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πρακτική 
χρησιμότητά τους, επίπεδο Γ) και Ιστοσελίδων (Ενότητα 11 – Mέσα επικοινωνίας 
& Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πρακτική χρησιμότητά τους, επίπεδο Γ).   

Το κάθε μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: επίπεδο, τίτλο ενότητας, τίτλο μαθήματος, θέματα που καλύπτονται στο 
μάθημα, μαθησιακούς στόχους, εργαλεία/ λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν, 
προαπαιτούμενες γνώσεις των εκπαιδευομένων και ενδεικτική δραστηριότητα. 
Τέλος, στο παράρτημα δίνονται 5 δειγματικά μαθήματα από διαφορετικές ενότητες 
και επίπεδα. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα επιτρέπει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να 
παρακαθίσουν σχετικές υφιστάμενες αναγνωρισμένες διεθνείς εξετάσεις όπως 
ECDL (European Compute Driving License) και UNICERT (Φορέας Πιστοποίησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Universal Certification Solutions – UNICERT).  Οι πιο 
πάνω εξετάσεις οδηγούν σε επαγγελματική πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που οι ενήλικες 
εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν.

Όσον αφορά τις εξετάσεις ECDL, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 
παρακαθίσουν στις εξετάσεις και των 4 ενοτήτων της κατηγορίας  Ενότητες Base, 
η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Computer Essentials, Online Essentials, 
Word Processing και Spreadsheets. Επίσης, με επιπλέον προετοιμασία κάποιοι 
από τους εκπαιδευόμενους, θα μπορούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις σε 2 
από τις 8 ενότητες της κατηγορίας Ενότητες Standard: Presentations και Using 
Databases.

Τέλος, όσον αφορά τις εξετάσεις UNICERT, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν 
να παρακαθίσουν στην κατηγορία UNICERT Primary Γνώση Πληροφορικής 
ή Χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, 
Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Βάσεις 
Δεδομένων, και Παρουσιάσεις. 

Από τη Συγγραφική Ομάδα 
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ΣυνοΠτικοΣ ΠινακαΣ 
αναλυτικου ΠρογραμματοΣ 
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ενοτητα 1

ΒαΣικεΣ εννοιεΣ 
ΠληροφορικηΣ

Αφού ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώσει την παρακολούθηση της ενότητας 
“Βασικές Έννοιες Πληροφορικής”, θα είναι σε θέση να γνωρίζει τι είναι ο 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ), την ιστορική εξέλιξη του Η/Υ στην σημερινή 
του μορφή, τις μονάδες/συσκευές που τον αποτελούν και την χρήση, 
λειτουργία και τις εφαρμογές των Η/Υ και θα είναι σε θέση να επιλέγει Η/Υ με τα 
καταλληλότερα χαρακτηριστικά ανάλογα με τις απαιτήσεις/ανάγκες του χρήστη/
χρηστών. Επίσης, θα μπορεί να κατανοεί  την επεξεργασία των δεδομένων 
και την συναγωγή πληροφοριών με τη χρήση των προγραμμάτων και την 
έννοια του ψηφιακού κόσμου και πώς αυτή η τεχνολογία συμβάλλει στην 
ανταγωνιστικότητα και στην παγκοσμιοποίηση, να γνωρίζει τις κατηγορίες των 
Η/Υ, τα προβλήματα των Η/Υ και του τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων 
αυτών, τις επιπτώσεις στην υγεία από την κακή χρήση Η/Υ και τις μεθόδους 
πρόληψής τους καθώς και τη σημασία του εργονομικού περιβάλλοντος. Ακόμη, 
οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τη σημασία της ασφάλειας και προστασίας 
των πληροφοριών και θα εκτιμήσουν τα σοβαρά θέματα δεοντολογίας τα οποία 
εγείρονται με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.   

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 7 μαθήματα 90 λεπτών κατανεμημένα στα 3 
επίπεδα (3 μαθήματα στο επίπεδο Α και από 2 μαθήματα στο επίπεδο Β και Γ).

-17-
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μαΘημα 1ο 
Οι βασικές λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και ο ψηφιακός 
κόσμος

μαΘημα 2ο 
Υλικό (Hardware) του Η/Υ

// εΠιΠεδο α //

θέματα: 
- Γνωριμία με τον Η/Υ και τι γνωρίζουμε γι’ αυτόν
- Εξέλιξη των Η/Υ. Σύντομη ιστορική αναδρομή των υπολογιστών και 
 βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά
- Ορισμός και επεξήγηση υλικού (Hardware) και λογισμικού (software) 
- Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του Η/Υ και των βασικών λειτουργιών 
 του, (Είσοδος, Επεξεργασία, Αποθήκευση και Έξοδος)
- Επεξήγηση της διαφοράς μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών, τι είναι 
 επεξεργασία και  πρόγραμμα
- Αναφορά στο ψηφιακό (digital) κόσμο, δυαδικό σύστημα. Πώς όλοι οι 
 τύποι δεδομένων (χαρακτήρες, αριθμοί, έγχρωμες και μαυρόασπρες 
 εικόνες, ήχος και βίντεο) μετατρέπονται σε ψηφιακούς (1 ή 0)
- Η/Υ ως μια συσκευή αποτελούμενη από δισεκατομμύρια διακόπτες 
- Επεξήγηση των μονάδων μέτρησης χωρητικότητας (ψηφίο-bit, 
 ψηφιολέξη-byte) και τα πολλαπλάσια τους (Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta)
- Αναφορά στον κώδικα ASCII 

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ).
- Γνωρίζουν τις βασικές εξελίξεις των υπολογιστών και βασικά τεχνολογικά 
 χαρακτηριστικά στη εξέλιξη των Η/Υ.
- Κατανοούν την διαφορά του υλικού (Hardware) και του λογισμικού (software).
- Κατανοούν και να αναφέρουν τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή 
 (Είσοδος, Επεξεργασία, Αποθήκευση και Έξοδος).
- Κατανοούν τη διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών και τι είναι 
 επεξεργασία και πρόγραμμα.
- Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις μονάδες της χωρητικότητας της μνήμης, 
 τα πολλαπλάσια τους και την έννοια της ψηφιολέξης.

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Καμία
 
Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Λυχνία, τρανζίστορ, Ολοκληρωμένα 
κυκλώματα (integrated circuits-IC), επεξεργαστής (Processor) 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Φύλλο εργασίας το οποίο μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις του τύπου, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης 
καινών, αντιστοιχίας και ορθού-λάθους οι οποίες θα βασίζονται στην κατανόηση 
και εμπέδωση των στόχων του μαθήματος αυτού.

θέματα: 
- Επεξήγηση της σημασίας, λειτουργίας και του ρόλου της Κεντρικής Μονάδας 
 Επεξεργασίας (ΚΜΕ), Central Processing Unit (CPU) και τα χαρακτηριστικά της
- Επεξήγηση της σημασίας, λειτουργίας και του ρόλου: Κεντρικής ή Κύριας 
 μνήμης (RAM) , Βοηθητικής Μνήμης – Περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης 
 και κατηγορίες. Μαγνητικοί δίσκοι (Σκληρός δίσκος, Δισκέτα), Οπτικά Μέσα 
 αποθήκευσης (CD, DVD, Blu-ray), Έξυπνες Κάρτες (Μνήμη Φλας-USB Flash 
 Drive, Memory Stick,  MMC cards, SD cards, Mini SD)
- Γνωριμία και επεξήγηση συσκευών εισόδου-εξόδου
- Θύρες σύνδεσης (USB, VGA, LAN-Ethernet, HDMI, θύρες κάρτας ήχου) 

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατονομάζουν και να κατανοούν τον ρόλο των βασικών μονάδων του υλικού του 
 Η/Υ. (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), Κύρια μνήμη (RAM), Βοηθητική 
 Μνήμη, περιφερειακές συσκευές → μονάδες εισόδου-εξόδου, συσκευές 
 επικοινωνίας).

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα  της Ενότητας 
Βασικές Έννοιες Πληροφορικής (Επίπεδο Α)  

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Επεξεργαστής (Processor), Μνήμη 
RAM, Σκληρός δίσκος, Δισκέτα, CD, DVD, Blu-ray, USB Flash Drive, Memory 
Stick,  MMC cards, SD cards, Mini SD, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Σαρωτής, 
Χειριστήρια παιχνιδιών, Μικρόφωνο, Ιχνόσφαιρα, Οθόνη, Εκτυπωτής, Ηχεία-
Ακουστικά.



-20- -21-

Ενδεικτική δραστηριότητα: Φύλλο Εργασίας για Υλικό (Hardware)

1. Αντιστοιχίστε τις πιο κάτω εικόνες με τα ονόματά τους, βάζοντας τον αριθμό της 
  εικόνας στην τρίτη στήλη δίπλα από το αντίστοιχο όνομα.

Ποντίκι

Οθόνη

Ηχεία

Μικρόφωνο

Ψηφιακή βιντεοκάμερα

Ιχνόσφαιρα

Εκτυπωτής

Χειριστήρια παιχνιδιών 

Σαρωτής

2. Συμπληρώστε τα κενά  με το όνομα της συσκευής/μονάδας που απεικονίζει η 
   εικόνα στα δεξιά.

3. Χαρακτηρίστε τις πιο κάτω προτάσεις με ορθό ή λάθος βάζοντας       ή

4. Θέμα για συζήτηση 

Αναγνώριση των συσκευών/μονάδων Η/Υ και πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους 
σε ένα πραγματικό Η/Υ του οποίου θα έχει ανοιχτεί ο πύργος.

1. Υλικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή είναι όλες οι συσκευές και 
   εξαρτήματα μέσα και έξω από τον υπολογιστή

2. Η οθόνη είναι μονάδα εισόδου.

3. Οι σύγχρονοι υπολογιστές χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές λυχνίες

4. Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας αποθηκεύει πληροφορίες.

5. Η Κύρια Μνήμη αποθηκεύει πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται 
   με μεγάλη ταχύτητα κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων. 
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μαΘημα 3ο 
Η σημασία και ο ρόλος της πληροφορικής στη σύγχρονη οικονομία/
κοινωνία.

θέματα: 
- Κριτήρια επιλογής Η/Υ με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για συγκεκριμένο χρήστη
- Ο ρόλος και η σημασία της πληροφορικής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 
 περιβάλλον, της παγκοσμιοποίησης και στη λήψη γρήγορων αποφάσεων και 
 προβλέψεων
- Πως η πληροφορική συμβάλει στο να επιτευχθεί η καινοτομία και η 
 ανταγωνιστικότητα στη σημερινή παγκόσμια ψηφιακή οικονομία 
- Ψηφιακή Επιχείρηση (Digital firm) και του “Άνευ Χαρτιών Γραφείου” 
 (Paperless Office) 
- Εισαγωγή, E-Commerce και M-Commerce
- Εφαρμογές και χρήσεις των Η/Υ στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, στις τράπεζες, 
 σε κυβερνητικά τμήματα, σε νοσοκομεία-Ιατρική, σε καταστήματα-αποθήκες, 
 σε σχολεία, στις συγκοινωνίες, στις τηλεπικοινωνίες, στο εμπόριο-οικονομία, στην 
 επιστήμη-έρευνα-καινοτομίες, στους αυτοματισμούς, στις στατιστικές υπηρεσίες, 
 στη λήψη γρήγορων αποφάσεων και στον σχεδιασμό-CAD (π.χ. Αρχιτεκτονική, 
 Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία), τεχνική νοημοσύνη και εξειδικευμένα συστήματα, 
 εξομοίωση καταστάσεων
- Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Η/Υ σε σχέση με τον άνθρωπο

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κρίνουν και να αποφασίζουν για την Επιλογή Η/Υ με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά 
 για συγκεκριμένο χρήστη
- Κατανοούν την έννοια “πληροφορική” και τον ρόλο των Η/Υ σ’ αυτή
- Γνωρίζουν τον ρόλο και τη σημασία της πληροφορικής στο σύγχρονο 
 ανταγωνιστικό περιβάλλον και την παγκοσμιοποίηση
- Κατανοούν τη συμβολή της πληροφορικής στη λήψη γρήγορων αποφάσεων και 
 προβλέψεων
- Κατανοούν τις έννοιες της Ψηφιακής Επιχείρησης (Digital firm), του “Άνευ Χαρτιών 
 Γραφείου” (Paperless Office), του ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce) και του 
 Κινητού Εμπορίου (M-Commerce).
- Να γνωρίζει  τις χρήσεις και εφαρμογές των Η/Υ. 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα της Ενότητας 
“Βασικές έννοιες πληροφορικής” (Επίπεδο Β)  

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Διαδίκτυο και Πρόγραμμα περιήγησης 
(internet browser) 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να επισκεφτούν 
ιστοσελίδες όπως: Αmazon, ebay, Paypal, Jccsmart, bazaraki.com, polountai.com, 
alibaba.com, και καταστήματα της Κύπρου με ιστοσελίδες.  Προτείνεται επίδειξη 
εγγραφής μέλους σε κάποιες από τις πιο πάνω ιστοσελίδες.

μαΘημα 1ο 
Κατηγορίες Η/Υ, η ταχύτητα και οι μονάδες της Κεντρικής Μονάδας Επεξερ-
γασίας (ΚΜΕ), τα προβλήματα των Η/Υ και οι τρόποι αντιμετώπισης τους.

θέματα: 
◉ Κατηγορίες Η/Υ – Εφαρμογές και χρήστες
  ▶Υπερυπολογιστές (supercomputers)
  ▶Μεγάλοι υπολογιστές (Mainframes)
  ▶Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers)
   • Επιτραπέζιοι υπολογιστές (Desktop Computers)
   • Φορητοί υπολογιστές (Notebooks/Laptops Computers)
   • Υπολογιστές παλάμης (Palmtops Computers)
   • Υπολογιστές τύπου ταμπλέτας (Tablet Computers)
  ▶Ενσωματωμένοι Υπολογιστές (Embedded Computers)
◉ Ταχύτητα ΚΜΕ (Hz, KHz, MHz, GHz), η συχνότητα του ρολογιού της ΚΜΕ, και  
   η εκτέλεση των εντολών
◉ Λειτουργία και ο ρόλος της μονάδας ελέγχου, αριθμητική και λογική μονάδας, 
   και των Καταχωρητών
◉ Διαδικασία εκτέλεσης εντολών από τον Η/Υ
◉ Προβλήματα Η/Υ και τρόποι αντιμετώπισης τους
  ▶Θερμοκρασία, σκόνη και υγρασία
  ▶Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και η χρήση μονάδας Αδιάλειπτης 
      Παροχής Ενέργειας (Uninterrupted Power Supply-UPS )
  ▶Φυσική φθορά – chkdsk.exe, scandisk, και backup
  ▶Νέες υπολογιστικές ανάγκες και Αναβάθμιση (Upgrade)
  ▶Κλοπή και πρόβλεψη
  ▶Απώλεια δεδομένων – Backup, Google Drive, Dropbox 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν τις κατηγορίες Η/Υ
- Κατανοούν τον όρο ταχύτητα της ΚΜΕ, τη συχνότητα του ρολογιού, τη μονάδα 
 μέτρησής της (Hz) και τα πολλαπλάσιά της
- Γνωρίζουν τα μέρη της ΚΜΕ (Μονάδα Ελέγχου, Αριθμητική και Λογική Μονάδα, 
 Καταχωρητές) και τη λειτουργία τους 
- Κατανοούν και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των Η/Υ

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την Ενότητα “Βασικές έννοιες 
πληροφορικής” (Επίπεδο Α) 
 
Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Διάφορα είδη Η/Υ 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι  καλούνται να:
- Αναγνωρίσουν τις διάφορες κατηγορίες υπολογιστών από φωτογραφία ή/και 
 από πραγματικούς υπολογιστές
- Αναγνωρίσουν τη Μονάδα Ελέγχου, Αριθμητική και Λογική Μονάδα και τους 
 Καταχωρητές σε σχεδιάγραμμα και άσκηση αντιστοιχίας με τις λειτουργίες των 
 μονάδων αυτών
- Απαντούν σε ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, 
 αντιστοιχίας και ορθού-λάθους με τα προβλήματα των Η/Υ και την αντιμετώπισή 
 τους 

// εΠιΠεδο B //
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μαΘημα 2ο 
Οι επιπτώσεις της κακής χρήσης των Η/Υ στην υγεία, ασφάλεια, προστασία 
και περιβάλλον εργασίας -Εργονομία

θέματα: 
◉ Προβλήματα υγείας, αιτίες πρόκλησής τους και συμπτώματα
  ▶Μυοσκελετικές διαταραχές, επαναλαμβανόμενο πιεστικό σύνδρομο 
   (RSI - Repetitive Strain Injury)
   • Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα-Τενοντίτιδα (CTS - Carpal tunnel syndrome)
   • Αυχενικό σύνδρομο
   • Πόνοι πλάτης
   • Κεφαλαλγίες/Πονοκέφαλος
  ▶Διαταραχές στη όραση και Ενοχλήσεις ματιών 
   (CVS - Computer vision syndrome): 
   • Θολή όραση 
   • Πονοκέφαλος ή/και πόνος στα μάτια
   • Δυσκολία στην εστίαση της όρασης
   • Ξηρότητα οφθαλμών
   • Τσούξιμο, κοκκίνισμα και δάκρυα στα μάτια
  ▶Σύνδρομο του Ψημένου Δέρματος (Toasted Skin Syndrome)
  ▶Πρόκληση στρες από τη χρήση Η/Υ (Techno stress)
   • Επιδείνωση εχθρικότητας σε συνανθρώπους
   • Ανυπομονησία
   • Εκνευρισμός
  ▶Εθισμός
   • Διαταραχή από τη Χρήση Διαδικτυακών Παιχνιδιών 
      (Internet Use Gaming Disorder)
   • Διαταραχή από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο (Internet Addiction Disorder - IAD)
   • Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου (Pathological Internet Use) 
   • Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου (Problematic Internet Use).
  ▶Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από Ασύρματες συσκευές
◉ Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την χρήση του Η/Υ.
  ▶Περιβάλλον
   • Αερισμός
   • Φωτισμός
   • Θόρυβος
   • Καλώδια
  ▶Εργονομία
   • Ορθή – Εργονομική στάση
   • Οθόνη
   • Ποντίκι
   • Πληκτρολόγιο
   • Κάθισμα
   • Γραφείο

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν τις αρνητικές συνέπειες/επιπτώσεις της κακής χρήσης των 
 Η/Υ στην υγεία 

θέματα: 
◉ Κακόβουλα προγράμματα με σκοπό να βλάψουν κάποιον υπολογιστή ή κάποιο 
    δίκτυο
◉ Βασικές ιδιότητες των κακόβουλων προγραμμάτων
  ▶Δυνατότητα να «κρύβονται» από τους χρήστες
  ▶Δυνατότητα να αναπαράγονται και να πολλαπλασιάζονται
  ▶Δυνατότητα να μεταφέρονται από έναν υπολογιστή σε άλλο, 
  ▶Δυνατότητα να επιτρέπουν πρόσβαση τρίτων στο υπολογιστικό μας σύστημα
  ▶Δυνατότητα να προκαλούν καταστροφές σε αρχεία και προγράμματα
  ▶Δυνατότητα να απασχολούν πόρους του συστήματος με αποτέλεσμα να 
   κάνουν όλο και πιο αργό τον υπολογιστή μας
◉ Βασικά είδη κακόβουλων προγραμμάτων
  ▶Ιοί (Viruses)
  ▶Δούρειοι Ίπποι (Trojan Horses) 
  ▶Σκουλήκια (Worms) 
◉ Τρόποι μετάδοσης κακόβουλων προγραμμάτων 
  ▶Μεταφορά αρχείων μέσω των μονάδων αποθήκευσης
  ▶Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
  ▶Μέσω δικτύου/διαδικτύου 
◉ Μέθοδοι ασφάλειας και προστασίας
  ▶Κωδικοί πρόσβασης Χρήστη (Username and Password) 
  ▶Αντίγραφα ασφαλείας
  ▶Κρυπτογράφηση δεδομένων
  ▶Ψηφιακή υπογραφή

- Γνωρίζουν τους τρόπους πρόληψης και τη σημασία του εργονομικού 
 περιβάλλοντος εργασίας

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Καμία  

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Εργονομικό ποντίκι, 
πληκτρολόγιο κτλ.

Ενδεικτική Δραστηριότητα:
Με βάση τα κριτήρια εργονομίας και περιβάλλοντος για πρόληψη των 
αρνητικών επιπτώσεων από τη λανθασμένη χρήση του Η/Υ, ζητείται 
από τους εκπαιδευτόμενους να κρίνουν και να συζητήσουν τη στάση του 
χρήστη, του εξοπλισμού και περιβάλλοντος σε μια σειρά από εικόνες/
φωτογραφίες. Δίνονται στους εκπαιδευόμενους ερωτήσεις τύπου 
πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, αντιστοιχίας και ορθού-
λάθους με προβλήματα υγείας, αιτίες πρόκλησής τους, συμπτώματα και 
τρόποι πρόληψης.

μαΘημα 1ο 
Ασφάλεια και Προστασία πληροφοριών

// εΠιΠεδο γ //
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  ▶Προσοχή από αρχεία από το διαδίκτυο, από μονάδες αποθήκευσης και από 
   το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  ▶Ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος 
  ▶Εγκατάσταση στον Η/Υ πρόγραμμα αντιβίωσης (antivirus) και συχνή 
   ενημέρωσή του
  ▶Ενεργοποίηση και προσαρμοσμένη ρύθμιση του τείχους προστασίας 
   (firewall) 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν τον ρόλο και την επίδραση των ιών των Η/Υ 
- Γνωρίζουν τις ιδιότητες των κακόβουλων προγραμμάτων και τις αρνητικές 
 συνέπιες
- Αναγνωρίζουν τα βασικά είδη κακόβουλων προγραμμάτων
- Γνωρίζουν τους τρόπους ασφάλειας και προστασίας του Η/Υ από 
 κακόβουλα προγράμματα

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Καμία

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Δίνονται στους εκπαιδευόμενους ερωτήσεις τύπου 
πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, αντιστοιχίας και ορθού-λάθους 

μαΘημα 2ο 
Ζητήματα δεοντολογίας που εγείρονται με τη ραγδαία εξέλιξη της 
τεχνολογίας

θέματα: 
- Προβλήματα υγείας, αιτίες πρόκλησής τους και συμπτώματα
- Πνευματικά δικαιώματα (Copyrights) και trade secrets
- Προγράμματα περιορισμένης χρήσης (Shareware)
- Δωρεάν προγράμματα (Freeware)
- Προγράμματα ανοικτού κώδικα (Openware)
- Δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα 
 (Information Rights)
- Προστασία προσωπικών δεδομένων 
- Νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
- Υπευθυνότητα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων για τη 
 συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων
- Προκλήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων με τη χρήση του διαδικτύου
- Εγκλήματα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ (Computer Crime)
- Εισβολείς (Hackers)
- Cookies, Spamming, Jamming, Sniffing, Spoofing
- Επιρροή τεχνολογίας και Η/Υ στην ποιότητα ζωής και στους παραδοσιακούς 
 οικογενειακούς δεσμούς 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ορίζουν τα πνευματικά δικαιώματα (Copyrights) και trade secrets
- Διαχωρίζουν τα προγράμματα περιορισμένης χρήσης (Shareware), τα δωρεάν 
 προγράμματα (Freeware) και τα προγράμματα ανοικτού κώδικα (Openware)
- Γνωρίζουν τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τα προσωπικά τους 
 δεδομένα (Information Rights)
- Κατανοούν την σημασία της προστασίας προσωπικών δεδομένων 
- Γνωρίζουν τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
- Κατανοούν την υπευθυνότητα και τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων, οργανισμών 
 και ατόμων για τη συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων
- Γνωρίζουν τις προκλήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων με τη χρήση 
 του Διαδικτύου
- Γνωρίζουν τα εγκλήματα που σχετίζονται με τη χρήση Η/Υ (Computer Crime) 
- Κατανοούν την επιρροή της τεχνολογίας και των Η/Υ στην ποιότητα ζωής και 
 στους παραδοσιακούς οικογενειακούς δεσμούς 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Καμία 

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Δίνονται στους εκπαιδευόμενους ερωτήσεις τύπου 
πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, αντιστοιχίας και ορθού-λάθους
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ενοτητα 2

λειτουργικο ΣυΣτημα 
WindoWs και 
διαχειριΣη αρχειων
Η ενότητα Windows  περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Βασικά στοιχεία ενός 
λειτουργικού Συστήματος,  Βασικά στοιχεία χρήσης των Windows, Το μενού 
Εκκίνησης και Γραμμή Εργασιών, Οργάνωση-διαχείριση αρχείων και φακέλων,  
Απλοί επεξεργαστές κειμένου και ψηφιακές εικόνες/ φωτογραφίες,   Ασφάλεια 
και συντήρηση υπολογιστή, και εκτυπωτές,  Βοηθητικά προγράμματα, και 
εξειδικευμένα θέματα στα Windows 8/10. Η ενότητα αυτή διδάσκεται μέσα από 
συνολικά 7 μαθήματα των 90 λεπτών. Στο επίπεδο Α υπάρχουν 3 μαθήματα, στο 
επίπεδο Β υπάρχουν 2 μαθήματα, και στο επίπεδο Γ υπάρχουν 2 μαθήματα.

μαΘημα 1ο 
Βασικά στοιχεία ενός λειτουργικού συστήματος

θέματα: 
◉ Εισαγωγή σε λειτουργικά συστήματα
  ▶ Ρόλος ενός λειτουργικού συστήματος
  ▶ Υπηρεσίες λειτουργικών συστημάτων στο χρήστη
  ▶ Είδη λειτουργικών συστημάτων
  ▶ Λογισμικό συστήματος (System Software) και λογισμικό εφαρμογών 
   (system software)
◉ Microsoft Windows
  ▶ Εκκίνηση των Windows
  ▶ Χρήση του Ποντικιού (mouse)
  ▶ Επιλογές εξόδου από τα Windows 
  ▶ Αλλαγή και αποσύνδεση χρηστών
  ▶ Υποχρεωτικές επανεκκινήσεις υπολογιστή
   • Επανεκκίνηση με control-Alt-Delete
   • Θερμή εκκίνηση (Reset)
   • Ψυχρή εκκίνηση (on-off)
  ▶ Δουλεύοντας με παράθυρα ( Windows)
   • Τα μέρη του παραθύρου
   • Μετακίνηση παραθύρου
   • Αλλαγή μεγέθους παραθύρου
   • Απόκρυψη παραθύρου
   • Κλείσιμο παραθύρου
   • Εναλλαγή παραθύρου
   • Παράθεση παραθύρων  με χρήση Snap 
  ▶ Εγκαταστάσεις/Απεγκαταστάσεις εφαρμογών
  ▶ Προσθαφαίρεση βασικών προγραμμάτων 
  ▶ Το σύστημα βοήθειας

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ανοίγουν και να κλείνουν τα Windows
- Γνωρίζουν βασικές εφαρμογές του Windows 
- Καταλαβαίνουν την διαμόρφωση των παραθύρων
- Χειρίζονται παράθυρα
 
προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Βασικές Έννοιες 
Πληροφορικής” (Επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Μετά την επεξήγηση των λειτουργιών ενός 
λειτουργικού συστήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα ξεκινήσουν τον υπολογιστή και θα 
μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το ποντίκι. Στη συνέχεια τους ζητείται να ανοίξουν 
διάφορα παράθυρα όπως το Explorer και το Notepad για να καταλάβουν τη δομή 
ενός παραθύρου. Ακολούθως, καλούνται να αλλάξουν το μέγεθος των παραθύρων 
και να τα αποκρύψουν. 

// εΠιΠεδο α //

-28-
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μαΘημα 2ο 
Βασικά στοιχεία χρήσης των Windows

μαΘημα 3ο 
Το μενού Εκκίνησης και η Γραμμή Εργασιών (Task bar)

θέματα: 
◉ Χρήση μενού, κουμπιών, σκρολ μπαρ, κουτιών κτλ. 
  (menus, buttons, bars, and boxes etc.)
  ▶ Χρήση μενού
  ▶ Χρήση σκρολ μπαρ (scroll bar)
  ▶ Χρήση κουμπιών εντολών (command buttons)
  ▶ Χρήση κουμπιών επιλογής (option buttons)
  ▶ Χρήση τσεκ μποχ (check boxes) 
  ▶ Χρήση σλάϊτερ ( sliders) 
  ▶ Χρήση κουτιών κειμένου ( text boxes) 
  ▶ Χρήση λίστας τροπ ντάουν (drop-down lists) 
  ▶ Χρήση list boxes 
  ▶ Χρήση καρτελών (tabs)
  ▶ Κουτιά διαλόγου (Dialog boxes) 
◉ Επιφάνεια εργασίας (Desktop) και ρυθμίσεις
  ▶ Ανατομία της επιφάνειας εργασίας
  ▶ Προκαθορισμένα εικονίδια επιφάνειας
  ▶ Διαμόρφωση επιφάνειας εργασίας
  ▶ Θέματα επιφάνειας εργασίας
  ▶ Φόντο επιφάνειας εργασίας
  ▶ Προφύλαξη οθόνης
  ▶ Ρυθμίσεις ανάλυσης οθόνης
  ▶ Εμφάνιση οθόνης
  ▶ Συσκευές επιφάνειας - Desktop Gadgets
   • Πρόσθεση/Αφαίρεση gadgets
   • Οργάνωση gadgets

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Καταλαβαίνουν τα διάφορα διαδραστικά στοιχεία του Windows
- Διαμορφώνουν την επιφάνεια εργασίας
- Κλειδώνουν την οθόνη
- Χρησιμοποιούν Gadgets
 
προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
“Λειτουργικό Σύστημα Windows και Διαχείριση Αρχείων” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ανοίξουν ένα 
πρόγραμμα όπως τη Microsoft Word ή το Internet Explorer και να πειραματιστούν με 
τα διαδραστικά στοιχεία του προγράμματος ώστε να κατανοήσουν τι είναι τα μενού, 
το σκρολ μπαρ (scroll bar),  τα κουμπιά εντολών (command buttons), τα κουμπιά 
επιλογής (option buttons), τα σλάϊτερ ( sliders), τα  κουτιά κειμένου (text boxes) κτλ. 

θέματα: 
◉ Το μενού Εκκίνησης
  ▶ Καρφιτσωμένα προγράμματα
  ▶ Συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα
  ▶ Όλα τα προγράμματα
  ▶ Προσωπικοί φάκελοι
  ▶ Στοιχεία υπολογιστή και δικτύου
  ▶ Συντομεύσεις φακέλων συστήματος
  ▶ Βοηθήματα και υποστήριξη
  ▶ Αποσύνδεση χρήστη
  ▶ Σβήσιμο
  ▶ Ιδιότητες του μενού Εκκίνησης 
   • Αναπροσαρμογή του μενού σε κλασικό
◉ Γραμμή εργασιών (Task bar)
  ▶ Χρήση γραμμής εργασιών
   • Μετακίνηση της γραμμής εργασιών
   • Ρύθμιση ιδιοτήτων γραμμής εργασιών
  ▶ Γραμμές εργαλείων
  ▶ Γλώσσα (language toolbar)
  ▶ Ημερομηνία-ώρα
   • Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
  ▶ Ρύθμιση ηχείων και μικρόφωνου
  ▶ Παραθέσεις παραθύρων
   • Οριζόντια παράθεση παραθύρων (side by side)
   • Κατακόρυφη παράθεση παραθύρων (stacked)
   • Επικάλυψη παραθύρων (cascade)
 
Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του μενού Εκκίνησης 
- Προσαρμόζουν το μενού Εκκίνησης 
- Καταλαβαίνουν την διαμόρφωση της Γραμμής Εργασιών (Task bar)
- Ρυθμίζουν την ημερομηνία και ώρα
- Ρυθμίζουν τα ηχεία του υπολογιστή
- Παραθέτουν τα παράθυρα
 
προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα της Ενότητας 
“Λειτουργικό Σύστημα Windows και Διαχείριση Αρχείων” (επίπεδο Α)
 
λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows
 
Ενδεικτική Δραστηριότητα: Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευομένους να 
προσθέσουν και να αφαιρέσουν γραμμές εργαλείων από τη Γραμμή Εργασιών 
όπως τη διεύθυνση, τους συνδέσμους και τη γραμμή γλώσσας. Ακολούθως να 
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μπορούν να ανοίξουν το λογισμικό Notepad,να δακτυλογραφήσουν μια 
πρόταση, να αλλάξουν τη γλώσσα από τη Γραμμή Εργασιών από ελληνικά 
σε αγγλικά, και να δακτυλογραφήσουν μια πρόταση στα αγγλικά. Ύστερα να 
θα ανοίξουν ακόμα δυο προγράμματα (Excel)  και να πειραματιστούν με τις 
παραθέσεις παραθύρων (side by side, stacked, cascade). Τέλος, να μπορούν 
να ανοίξουν ένα βίντεο/τραγούδι από τον υπολογιστή τους και να χαμηλώσουν/
ψηλώσουν την ένταση των ηχείων.

μαΘημα 1ο 
Οργάνωση-διαχείριση αρχείων και φακέλων

θέματα: 
◉ Τι είναι Αρχείο (file)
◉ Ονόματα αρχείων 
◉ Φάκελοι (folders) και Υποφάκελοι (subfolders)
◉ Έννοια  της διαδρομής (path)
◉ Γενικά για τους φακέλους
  ▶ Δημιουργία φακέλου
  ▶ Πρότυπα φακέλων
  ▶ Συμπιεσμένοι φάκελοι
   • NTFS συμπιεσμένοι φάκελοι
   • ZIP συμπιεσμένοι φάκελοι και λογισμικό Winzip
   • RAR συμπιεσμένοι φάκελοι  και λογισμικό WinRAR
  ▶ Κρυπτογράφηση-αποκρυπτογράφηση συμπιεσμένων φακέλων 
  ▶ Δομή φακέλου επιφάνειας εργασίας
◉ Το παράθυρο Ο Υπολογιστής μου (My computer)
◉ Το παράθυρο Εξερευνητής Αρχείων (Windows explorer)
  ▶ Εκκίνηση και επεξήγηση του Εξερευνητή Αρχείων (Windows explorer)
  ▶ Αριστερό τμήμα παραθύρου
  ▶ Δεξιό τμήμα παραθύρου
  ▶ Γραμμή εργαλείων Standard buttons
  ▶ Προβολές περιεχομένων φακέλων
  ▶ Τύποι αρχείων
◉ Ταξινόμηση περιεχομένων φακέλων
  ▶ Ταξινόμηση επιφάνειας εργασίας
  ▶ Ταξινόμηση σε προβολή λεπτομερειών
◉  Ιδιότητες
  ▶ Ιδιότητες φακέλου Ο Υπολογιστής μου (My computer)
  ▶ Ιδιότητες των δίσκων
  ▶ Ιδιότητες φακέλων
  ▶ Ιδιότητες αρχείου
  ▶ Ιδιότητες μενού Εκκίνησης 
◉ Διαμόρφωση USB
◉ Αντιγραφή USB

// εΠιΠεδο Β //

◉ Επιλογή αντικειμένων
◉ Αντιγραφή αρχείων-φακέλων-αντικειμένων
  ▶ Αντιγραφή με το δεξιό κουμπί ποντικιού
  ▶ Αντιγραφή με το αριστερό κουμπί ποντικιού
  ▶ Αντιγραφή με χρήση μενού
◉ Μετακίνηση αρχείων, φακέλων, αντικειμένων
  ▶ Μετακίνηση με το δεξιό κουμπί ποντικιού
  ▶ Μετακίνηση με το αριστερό κουμπί ποντικιού
  ▶ Μετακίνηση με χρήση μενού
◉ Μετονομασία αρχείων-φακέλων-συντομεύσεων
◉ Διαγραφή αρχείων-φακέλων-συντομεύσεων
  ▶ Ο κάδος ανακύκλωσης- recycle bin
  ▶ Επαναφορά αρχείων- φακέλων – συντομεύσεων (Restore) 
◉ Λειτουργία Έρευνα (Search)
  ▶ Εκκίνηση παραθύρου Έρευνας (Search)
  ▶ Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ
◉ Συντομεύσεις
  ▶ Δημιουργία συντόμευσης με χρήση μενού
  ▶ Δημιουργία συντόμευσης “σύρε και άφησε” 
  ▶ Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας
  ▶ Δημιουργία συντόμευσης χρησιμοποιώντας τον οδηγό συντόμευεσης 
   (shortcut wizard)
◉ Συγχρονισμός αρχείων 
  ▶ Λογισμικό FreeFilesync

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Καταλαβαίνουν το σκοπό των αρχείων και των φακέλων
• Καταλαβαίνουν τη διαμόρφωση του Εξερευνητή Αρχείων (Windows Explorer)
• Οργανώνουν και να διαχειρίζονται φάκελους
• Γνωρίζουν τα είδη των αρχείων
• Συμπιέζουν αρχεία
• Βρίσκουν συγκεκριμένα αρχεία
• Συγχρονίζουν τα αρχεία τους σε διαφορετικές τοποθεσίες
• Χρησιμοποιούν ένα φλασάκι θύρας USB  

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα Λειτουργικό Σύστημα 
Windows και Διαχείριση Αρχείων (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν 
τον Εξερευνητή Αρχείων (Windows explorer) και να βρουν τη χωρητικότητα 
του δίσκου του υπολογιστή. Ακολούθως να δημιουργήσουν ένα φάκελο στην 
Επιφάνεια Εργασίας τον οποία θα ονομάσουν Το_USB.  Μετά καλούνται να 
αλλάξουν το όνομα του σε To_usb_mou και να δημιουργήσουν ακόμη ένα φάκελο 
με το όνομα MY_data. Ακολούθως, θα πρέπει ν α μετακινήσουν  το φάκελο 
To_usb_mou στο φακελο MY_data. Τέλος, καλούνται να εισάγαγουν το φλασάκι 
θύρας USB τους στον υπολογιστή για να αντιγράψουν το φάκελο ΜY_data. 
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μαΘημα 2ο 
Απλοί επεξεργαστές κειμένου και ψηφιακές εικόνες/ φωτογραφίες

θέματα: 
◉ Διορθωτές κειμένου Notepad και Wordpad
  ▶ Notepad
  ▶ Το μενού Αρχείο (file)
  ▶ Το μενού Επεξεργασία (edit) 
  ▶ Το μενού Μορφοποίηση (format) 
  ▶ Το μενού Προεπισκόπηση (view) 
  ▶ Εκτυπώσεις
◉ Wordpad
  ▶ Δημιουργία και αποθήκευση αρχείου 
  ▶ Menu home
  ▶ Διαμόρφωση κειμένου
  ▶ Εισαγωγή εικόνας
  ▶ Εισαγωγή αντικειμένων
  ▶ Προεπισκόπηση Μενού (Menu View)
  ▶ Εκτύπωση κειμένου
◉ Ψηφιακές εικόνες/ φωτογραφίες
  ▶ Αιχμαλώτιση εικόνων με print screen (εκτύπωση οθόνης)
  ▶ Αιχμαλώτιση εικόνων με Snipping tool
  ▶ Φωτογράφηση χρησιμοποιώντας την camera του Υπολογιστή
  ▶ Η βιβλιοθήκη φωτογραφιών (Pictures library)
  ▶ Windows photo viewer
  ▶ Εύρεση των φωτογραφιών
  ▶ Οργάνωση των φωτογραφιών
  ▶ Επικοινωνία φωτογραφιών (Sharing pictures) 
  ▶ Εκτύπωση φωτογραφιών
  ▶ Φύλαξη φωτογραφιών (Backing up) 
  ▶ Διαμόρφωση φωτογραφιών με  Paint
   • Τα μέρη του Paint 
   • Τα εργαλεία του  Paint
   • Αποθήκευση εικόνας

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Χρησιμοποιούν απλούς διορθωτές κειμένου 
- Βγάζουν και να διαχειρίζονται φωτογραφίες
- Αιχμαλωτίζουν φωτογραφίες από την οθόνη
- Διαμορφώνουν φωτογραφίες
- Εκτυπώνουν φωτογραφίες 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
“Λειτουργικό Σύστημα Windows και Διαχείριση Αρχείων” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 
χρησιμοποιήσουν το print screen (PrntScr) και το snipping tool για να 
αντιγράψουν την οθόνη και μέρη της οθόνης αντίστοιχα, και να χρησιμοποιήσουν 
το Paint για να τις τροποποιήσουν. Σημειώστε ότι στην περίπτωση του print 
screen πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εντολή επικόλλησης (paste) στο Paint. 
Αντιθέτως, το snipping tool δίνει την ευχέρεια αποθήκευσης της φωτογραφίας σε 
διάφορες μορφές όπως jpg, gif κτλ. 

μαΘημα 1ο 
Ασφάλεια και συντήρηση υπολογιστή, και εκτυπωτές 

θέματα: 
◉ Ασφάλεια υπολογιστή
  ▶ Δημιουργία φακέλου
  ▶ Διαχείριση ρυθμίσεων ασφαλείας
  ▶ Χρήση τοίχου προστασίας (firewall)
  ▶ Χρήση προστασίας από ιούς (virus protection and antivirus) 
  ▶ Χρήση προστασίας κακόβουλων προγραμμάτων (Spyware protection)
  ▶ Χρήση αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος (Windows Update)   
  ▶ Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
  ▶ Διαχείριση λογαριασμών και γονικός έλεγχος (parental guard)
◉ Συντήρηση λειτουργικού συστήματος
  ▶ Disk cleanup
  ▶ Disk defragmenter
  ▶ Control panel
  ▶ System Information
  ▶ Task scheduler
◉ Διαχείριση εκτυπωτών
  ▶ Προεπιλογή εκτυπωτή
  ▶ Εκτυπώσεις
  ▶ Παρακολούθηση εκτυπώσεων
  ▶ Eκτύπωση σε pdf
   • Cutepdf (freeware)
   • Adobe pdf

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ρυθμίζουν την πρόσβαση στον υπολογιστή από χρήστες
- Αναβαθμίζουν τα προγράμματα του υπολογιστή
- Προστατεύουν τον υπολογιστή από εξωτερικές επιθέσεις
- Εκτελούν βασική συντήρηση του λειτουργικού συστήματος
- Εκτυπώνουν σε συγκεκριμένο εκτυπωτή 
- Εκτυπώνουν σε μορφή pdf (portable document format)

// εΠιΠεδο γ //



-36- -37-

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την Ενότητα “Λειτουργικό 
Σύστημα Windows και Διαχείριση Αρχείων” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να 
ενεργοποιήσουν τον τοίχο προστασίας (firewall) για να προστατεύει τον 
υπολογιστή τους και να χρησιμοποιήσουν τις Αναβαθμίσεις του Λειτουργικού 
Συστήματος (Windows update). Ακολούθως, να μπορούν να προγραμματίσουν 
τον υπολογιστή ώστε να συντηρεί το δίσκο σε τακτά διαστήματα χρησιμοποιώντας 
υπηρεσίες όπως το disk defragmenter.  Επιπρόσθετα, τους ζητείται να γράψουν 
κείμενο χρησιμοποιώντας την Wordpad και να το τυπώσουν ως pdf.

μαΘημα 2ο 
Βοηθητικά προγράμματα, και εξειδικευμένα θέματα στα Windows 8/10

θέματα: 
◉ Βοηθητικά Προγράμματα και εργαλεία
  ▶ Δημιουργία CD - CD burner tool
  ▶ Υπολογιστική Calculator
  ▶ Ηχογράφος - Sound Recorder
  ▶ Σημειώσεις (Sticky Notes)
  ▶ Εξ αποστάσεως ένωση (Remote Desktop connection)
  ▶ Ένωση σε συσκευές Bluetooth
◉ Windows 8 Οθόνη Εκκίνσησης (Start screen) 
  ▶ Χρήση εφαρμογών (Apps) 
  ▶ Εγκατάσταση/ Απεγκατάσταση εφαρμογών στην οθόνη εκκίνησης 
   • Μετακίνηση των εφαρμογών 
   • Καρφίτσωμα εφαρμογών στην Εκκίνηση ή στη Γραμμή Εργασιών 
   • Δημιουργία ομάδων εφαρμογών 
  ▶ The Charms bar
  ▶ Hot corners
  ▶ Live tiles
◉ Windows 10 Χαρακτηριστικά
  ▶ Πολλαπλές Επιφάνειες Εργασίας 
  ▶ Διάταξη του μενού εκκίνησης (Start Menu layout)
  ▶ Ο βοηθός Cortana 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ενημερωθούν για τα εργαλεία που προσφέρουν το Λειτουργικό Σύστημα Windows
- Δημιουργούν CD
- Ηχογραφούν 
- Παίρνουν σημειώσεις
- Ενώνονται σε συσκευές μέσω Bluetooth

- Ενώνονται εξ αποστάσεως σε άλλους υπολογιστές
- Ενημερωθούν για συγκεκριμένα στοιχεία του Windows 8 και 10

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα της Ενότητας 
“Λειτουργικό Σύστημα Windows και Διαχείριση Αρχείων” (επίπεδο Γ)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι σε αυτό το μάθημα θα 
χρησιμοποιήσουν διάφορες εφαρμογές των Windows.  Θα χρησιμοποιήσουν 
την υπολογιστική, θα δημιουργήσουν ένα CD, θα ηχογραφήσουν τον εαυτό τους 
και θα πάρουν σημειώσεις με Sticky Notes.  Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, θα 
συνδεθούν στο κινητό τους με Bluetooth και θα κατεβάσουν μια φωτογραφία. 
Σύμφωνα με την έκδοση των Windows (δηλ. 8 ή 10) που χρησιμοποιούν οι 
εκπαιδευόμενοι στο σπίτι ή που χρησιμοποιείται στο μάθημα, ο διδάσκων θα 
αποφασίσει κατά πόσο θα καλύψει τα διαφορετικά στοιχεία των Windows 8/10 σε 
θεωρητικό ή σε πρακτικό επίπεδο.
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ενοτητα 3

εΠεξεργαΣια 
κειμενου 
(Microsoft Word)
Η ενότητα Microsoft Word  περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Βασικές 
λειτουργίες του επεξεργαστή Word, Μορφοποιήσεις χαρακτήρων και 
παραγράφων, Μορφοποίηση σελίδας και χρήση στιλ, Εύρεση κειμένου, 
αναίρεση αλλαγών, ορθογραφικός έλεγχος, και συλλαβισμός, Πρότυπα, 
πίνακες , αποθήκευση, και εκτύπωση, Στυλοβάτες και Πίνακες (εξειδικευμένα 
θέματα), Εισαγωγή  αντικειμένων, Εισαγωγή αντικειμένων (συνέχεια)  και 
αλληλογραφία, Αναφορές, Αναθεώρηση και προστασία αρχείου. Η ενότητα αυτή 
διδάσκεται μέσα από συνολικά 10 μαθήματα των 90 λεπτών. Στο επίπεδο Α 
υπάρχουν 5 μαθήματα, στο επίπεδο Β υπάρχουν 3 μαθήματα, και στο επίπεδο Γ 
2 μαθήματα.

μαΘημα 1ο 
Βασικές λειτουργίες του επεξεργαστή Word
θέματα: 
◉ Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου
◉ Εκκίνηση του Microsoft Word
  ▶ Το παράθυρο αρχικής εκκίνησης 
  ▶ Γραμμές εργαλείων
  ▶ Εμφάνιση / απόκρυψη κορδέλας (ribbon)
  ▶ Εμφάνιση / απόκρυψη χάρακα (ruler)
  ▶ Σύστημα βοήθειας
◉ Δημιουργία νέου εγγράφου (blank document)
◉ Πληκτρολόγηση κειμένου
◉ Άνοιγμα αρχείου/εγγράφου από τον δίσκο
◉ Μετακίνηση μεταξύ ανοικτών εγγράφων
◉ Εισαγωγή κειμένου με χρήση πληκτρολογίου
◉ Τρόποι επιλογής κειμένου (λέξης, γραμμής, πρότασης, παραγράφου, 
ολόκληρου 
   του κειμένου)
◉ Αντιγραφή κειμένου και άλλων δεδομένων
◉ Μεταφορά κειμένου και άλλων δεδομένων
◉ Διαγραφή κειμένου
◉ Μετακίνηση μέσα στο έγγραφο 
◉ Κουμπιά προβολής του κειμένου (zoom)
◉ Τρόποι απεικόνισης/προβολής κειμένου (views)
◉ Καταμέτρηση του αριθμού των λέξεων σε ένα έγγραφο
◉ Αποθήκευση αρχείου (save) 
◉ Κλείσιμο αρχείου

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ανοίγουν και να κλείνουν την Word
- Καταλαβαίνουν τον σκοπό του κάθε εργαλείου
- Χρησιμοποιούν το σύστημα βοήθειας 
- Δημιουργούν αρχεία
- Μετακινούνται σε διαφορετικά σημεία του κειμένου
- Γράφουν, μετακινούν, και να σβήνουν κείμενο
- Βρίσκουν κάτι μέσα στο κείμενο
- Μετρούν το μέγεθος του κειμένου (λέξεις, χαρακτήρες)

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την Ενότητα “Λειτουργικό Σύστημα 
Windows και Διαχείριση Αρχείων” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Μετά την επεξήγηση των βασικών στοιχείων της 
Word θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν ένα καινούριο 
έγγραφο και να πληκτρολογήσουν 2-3 μικρές παραγράφους που ο διδάσκων 
θα τους έχει δώσει. Μετά, θα διδαχτούν πώς να επιλέγουν λέξεις, προτάσεις, 
παραγράφους, και ολόκληρο το κείμενο που δακτυλογράφησαν. Θα μετακινήσουν 
την πρώτη παράγραφο στο τέλος του εγγράφου και  ακολούθως θα αντιγράψουν  
τη δεύτερη παράγραφο και θα την τοποθετήσουν ξανά στο τέλος. Θα μετρήσουν 
τις λέξεις του εγγράφου και θα αποθηκεύσουν.

// εΠιΠεδο α //
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μαΘημα 2ο 
Μορφοποιήσεις χαρακτήρων και παραγράφων

μαΘημα 4ο 
Εύρεση κειμένου, αναίρεση αλλαγών, ορθογραφικός έλεγχος, και 
συλλαβισμός 

μαΘημα 3ο 
Μορφοποίηση σελίδας και χρήση στιλ

θέματα: 
◉ Μορφοποίηση χαρακτήρων
  ▶ Γραμματοσειρές
  ▶ Μορφοποίηση χαρακτήρων από μενού
  ▶ Μορφοποίηση χαρακτήρων από εργαλειοθήκη
  ▶ Αλλαγή πεζών- κεφαλαίων
  ▶ Εφαρμογή τονισμένης γραφής στο κείμενο (Text highlight color)
  ▶ Εφαρμογή εφέ στο κείμενο (Text effects)
  ▶ Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς
  ▶ Πινέλο μορφοποίησης
  ▶ Απαλοιφή Μορφοποίησης (clear formatting)
  ▶ Σύμβολα
◉ Μορφοποίηση παραγράφου
  ▶ Στοίχιση παραγράφου (Alignment)
  ▶ Διάστημα μεταξύ των γραμμών μιας παραγράφου (line spacing)
  ▶ Δημιουργία εσοχών (indents) και προεξοχών
  ▶ Δημιουργία παραγράφου με αρίθμηση και κουκκίδες (Numbering and bullets)
  ▶ Περίγραμμα (Borders)
  ▶ Σκίαση (Shading)
  ▶ Δημιουργία αρχιγραμμάτων
  ▶ Επισήμανση κειμένου

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Μορφοποιούν Χαρακτήρες 
- Μορφοποιούν  Παραγράφους 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
“Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενο παίρνουν το κείμενο του 1ου 
μαθήματος και το μορφοποιούν. Καλούνται να χρησιμοποιήσουν διάφορες 
γραμματοσειρές, κεφαλαία, εφέ, το πινέλο μορφοποίησης, και την απαλοιφή 
μορφοποίησης. Ακόμη τους ζητείται να μορφοποιήσουν τις παραγράφους με 
περιγράμματα, σκίαση κτλ.

θέματα: 
◉ Εύρεση κειμένου
◉  Αντικατάσταση κειμένου
◉ Χρήση των εντολών αναίρεσης
◉ Ορθογραφία
  ▶ Επιλογή του τρόπου λειτουργίας του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου 
  ▶Χρήση προσαρμοσμένων λεξικών για την προσθήκη λέξεων στον 
   ορθογραφικό έλεγχο 
  ▶Χρήση λεξικών αποκλεισμού για τον καθορισμό της προτιμώμενης 
   ορθογραφίας για μια λέξη 
◉ Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα
◉ Διόρθωση σε πληκτρολογημένο κείμενο
◉ Διόρθωση κατά την πληκτρολόγηση
◉ Συλλαβισμός
◉ Αναζήτηση λέξεων στο λεξικό
◉ Αναζήτηση λέξεων στον Θησαυρό

θέματα: 
◉ Μορφοποίηση - διαμόρφωση σελίδας
  ▶ Επεξήγηση καρτελών μορφοποίησης σελίδας
  ▶ Ρυθμίσεις περιθωρίων (margins)
  ▶ Προσανατολισμός και διάταξη (orientation)
  ▶ Τοποθέτηση αριθμών σελίδων από εισαγωγή
  ▶ Κεφαλίδα-υποσέλιδο (Header and Footer)

  ▶ Περιγράμματα και σκίαση σε ολόκληρη την σελίδα
  ▶ Αλλαγή χρώματος σελίδας
  ▶ Στήλες (columns)
  ▶ Υδατογράφημα (watermark)
◉ Στιλ
  ▶Εφαρμογή των στιλ
  ▶Τρόποι δημιουργίας στιλ
  ▶ Δημιουργία στιλ από εργαλειοθήκη
  ▶ Δημιουργία στιλ από το μενού
  ▶ Μετονομασία στιλ
  ▶ Διαγραφή στιλ
  ▶ Δημιουργία στιλ χαρακτήρων

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Μορφοποιούν Σελίδες 
- Δημιουργούν στιλ
- Εφαρμόζουν και να τροποποιούν υφιστάμενα στιλ
 
προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα της Ενότητας 
“Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενο θα πάρουν το κείμενο του 1ου  
και 2ου μαθήματος και θα το μορφοποιήσουν. Θα διαμορφώσουν τις σελίδες 
προσθέτοντας κεφαλίδα και υποσέλιδο, υποσέλιδες, θα ρυθμίσουν τα περιθώρια, 
θα αλλάξουν τον προσανατολισμό και τη διάταξη της σελίδας, θα προσθέσουν 
περιγράμματα και θα αλλάξουν χρώματα. 
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Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Διορθώνουν το κείμενο
- Χρησιμοποιούν και άλλες γλώσσες
- Αναζητούν λέξεις στο λεξικό και στον Θησαυρό
- Αναζητούν και να αντικαθιστούν ένα κείμενο
- Αναιρούν πράξεις/διαμορφώσεις στο κείμενο

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 3ο μάθημα της Ενότητας 
“Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Δίνεται στους εκπαιδευτικούς κείμενο με 
ορθογραφικά λάθη και τους ζητείται να το διορθώσουν. Επίσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν το θησαυρό για να βρουν συνώνυμα σε ορισμένες λέξεις. 

μαΘημα 5ο 
Πρότυπα, οδηγοί, πίνακες , αποθήκευση, και εκτύπωση
θέματα: 
◉ Πρότυπα και οδηγοί 
  ▶ Γραμματοσειρές
  ▶ Χρήση και περιήγηση προτύπων
  ▶ Οι οδηγοί
◉ Πίνακες
  ▶ Χαρακτηριστικά ενός πίνακα
  ▶ Δημιουργία πίνακα από εργαλειοθήκη
  ▶ Δημιουργία πίνακα από το μενού
  ▶ Προσθήκη γραμμών σε πίνακα
  ▶ Προσθήκη στηλών σε πίνακα
  ▶ Διαγραφή γραμμών-στηλών
  ▶ Μετακίνηση του δρομέα σε ένα πίνακα
  ▶ Εισαγωγή κειμένου σε πίνακα
  ▶ Κατεύθυνση κειμένου
  ▶ Στοίχιση κειμένου
  ▶ Αυτόματη μορφοποίηση πίνακα
◉ Αποθήκευση και εκτύπωση
  ▶ Αποθήκευση εγγράφου για πρώτη φορά
  ▶ Αποθήκευση υπάρχοντος εγγράφου ως νέου εγγράφου 
   (Εντολή Αποθήκευση ως)
  ▶ Αποθήκευση εγγράφου σε εναλλακτικές μορφές αρχείων 
   (Εντολή Αποθήκευση ως)
  ▶ Αποθήκευση αρχείου σε μορφή προηγούμενης έκδοσης  του Office
  ▶ Αποθήκευση εγγράφου σε μονάδα μνήμης USB
  ▶ Προσαρμογή ρυθμίσεων για την αποθήκευση εγγράφων
  ▶ Αυτόματη αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης ανάκτησης
  ▶ Προεπισκόπηση και εκτύπωση αρχείου
  ▶ Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού
  ▶ Εκτύπωση τρέχουσας σελίδας
  ▶ Εκτύπωσης μιας σελίδας ανά φύλλο

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ενημερωθούν για τα διάφορα πρότυπα και οδηγούς που υπάρχουν
- Αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση των προτύπων και των οδηγών 
- Δημιουργούν βασικούς πίνακες στο κείμενο
- Αποθηκεύουν κείμενο σε διάφορες μορφές αρχείων και σε διαφορετικές 
 τοποθεσίες
- Αναγνωρίζουν τις διάφορες επιλογές εκτύπωσης

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 4ο μάθημα της Ενότητας 
“Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να 
αναπαραγάγουν ένα βασικό πίνακα που θα τους δώσει ο διδάσκων. Στη συνέχεια 
θα τους δοθούν οδηγίες να προσθέσουν/αφαιρέσουν γραμμές και στήλες, να 
στοιχίσουν το κείμενο, και να αλλάξουν την κατεύθυνση του κειμένου.

μαΘημα 1ο 
Στυλοβάτες και Πίνακες (εξειδικευμένα θέματα)
θέματα: 
◉ Στυλοβάτες
  ▶ Δημιουργία και θέση στηλοθετών (Tabs)
  ▶ Δημιουργία στηλοθέτη από το χάρακα
  ▶ Δημιουργία στηλοθετών από μενού
  ▶ Χρήση στηλοθετών
◉ Πίνακες (εξειδικευμένα θέματα) 
  ▶ Δημιουργία πίνακα με σχεδίαση
  ▶ Προσθήκη κελιών σε πίνακα
  ▶ Διαγραφή κελιών
  ▶ Συγχώνευση κελιών (merge cells)
  ▶ Διαίρεση κελιών/ πίνακα (split cells/table)
  ▶ Ύψος και πλάτος γραμμών- στηλών- κελιών
  ▶ Αυτόματη προσαρμογή πίνακα
  ▶ Προσθήκη περιγραμμάτων- σκίασης- χρώματος
  ▶ Ταξινόμηση δεδομένων πινάκων
  ▶ Μετατροπή πίνακα σε κείμενο

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Χρησιμοποιούν και να δημιουργούν στηλοθέτες
- Δημιουργούν πίνακες
- Μορφοποιούν πίνακες και τα συμπεριλαμβανόμενα δεδομένα 
- Μετατρέπουν τον πίνακα σε κείμενο

// εΠιΠεδο Β //
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προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την “Ενότητα Επεξεργασίας 
Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να 
αναπαραγάγουν ένα βασικό πίνακα που θα τους δώσει ο διδάσκων. Μετά τους 
δίνονται οδηγίες να προσθέσουν και να διαγράψουν κελιά, να συγχωνέψουν 
κελιά, να διαιρέσουν κελιά, και να αλλάξουν το ύψος και το πλάτος τους. 
Ακολούθως, θα μοιράσουν τον πίνακα δημιουργώντας  2 πίνακες και θα 
προσθέσουν περιγράμματα, σκίαση, και χρώμα. Τέλος, τους ζητείται να 
μετατρέψουν τον δεύτερο πίνακα σε κείμενο.

μαΘημα 2ο 
Εισαγωγή  αντικειμένων

μαΘημα 3ο 
Εισαγωγή αντικειμένων (συνέχεια)  και αλληλογραφία

θέματα: 
- Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου Clip Art από την συλλογή
- Εισαγωγή και τροποποίηση Σχημάτων -  Shapes
- Εισαγωγή και τροποποίηση αντικειμένων  σχεδίασης - Smart Art
- Εισαγωγή και τροποποίηση γραφικού κειμένου - Word Art
- Εισαγωγή Στιγμιότυπου (screen capture)

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Εισάγουν και να διαμορφώνουν τα διάφορα αντικείμενα στην Word 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
“Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να 
εισαγάγουν διάφορα αντικείμενα σε ένα έγγραφο. Χρησιμοποιώντας ένα 
αντικείμενο Word Αrt θα δημιουργήσουν τον τίτλο «Η οικογένειά μου» και 
θα το διαμορφώσουν στο μέγεθος και χρώμα που επιθυμούν. Ακολούθως, 
θα χρησιμοποιήσουν ένα αντικείμενο Smart Art όπου θα δημιουργήσουν το 
γενεολογικό τους δέντρο. 

θέματα: 
◉ Εγγραφή, εισαγωγή, και αλλαγή μιας εξίσωσης
◉ Εισαγωγή Γραμμής Υπογραφής
◉ Εισαγωγή Ημερομηνίας & ώρας

◉ Εικόνες 
  ▶ Εισαγωγή εικόνων από αρχείο 
  ▶ Τροποποίηση εικόνων
  ▶ Αλλαγή του στιλ αναδίπλωσης (Wrap Text)
  ▶ Αλλαγή μεγέθους και θέσης 
  ▶ Εισαγωγή λεζάντας
  ▶ Εισαγωγή πίνακα εικόνων
◉ Συγχώνευση αλληλογραφίας
  ▶ Συγχώνευση επιστολών αλληλογραφίας
  ▶ Δημιουργία κύριου εγγράφου
  ▶ Δημιουργία βάσης δεδομένων σε πίνακα πριν από την έναρξη συγχώνευσης
  ▶ Εκκίνηση συγχώνευσης αλληλογραφίας
  ▶ Επιλογή κύριου εγγράφου
  ▶ Επιλογή βάσης δεδομένων
  ▶ Εισαγωγή των πεδίων συγχώνευσης
  ▶ Προεπισκόπηση επιστολών
  ▶ Συγχώνευση αλληλογραφίας
  ▶ Έλεγχος σφαλμάτων της συγχώνευσης

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Εισάγουν εικόνες στο κείμενο
- Χρησιμοποιούν λεζάντες και πίνακα εικόνων
- Επιλέγουν τα κριτήρια συγχώνευσης αλληλογραφίας
- Κατανοούν την μεθοδολογία συγχώνευσης

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα της Ενότητας 
“Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν ένα νέο αρχείο 
με τίτλο «Μέρη που θα ήθελα να ταξιδεύσω». Μετά θα βρουν φωτογραφίες από 
το διαδίκτυο και θα τις εισαγάγουν στο αρχείο. Θα χρησιμοποιήσουν λεζάντες για 
να περιγράψουν τις εικόνες, και τέλος θα εισαγάγουν ένα πίνακα εικόνων (Table of 
Figures) κάτω από τον τίτλο που θα συνοψίζει όλες τις εικόνες του αρχείου.

μαΘημα 1ο 
Αναφορές
θέματα: 
◉ Εισαγωγή πίνακα περιεχομένων
◉ Εισαγωγή και χρήση Σελιδοδείκτη
◉ Υποσημειώσεις
  ▶ Εισαγωγή υποσημείωσης

// εΠιΠεδο γ //
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  ▶ Εμφάνιση υποσημείωσης
◉ Αναφορές
  ▶ Προσθήκη νέας αναφοράς και πηγής σε ένα έγγραφο
  ▶ Εισαγωγή  και χρήση παραπομπής στο κείμενο
  ▶ Εύρεση πηγής
  ▶ Επεξεργασία ενός κειμένου κράτησης θέσης μιας αναφοράς
  ▶ Δημιουργία βιβλιογραφίας
  ▶ Προσθήκη νέων στιλ βιβλιογραφίας από το Office Online

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Δημιουργούν και να τροποποιούν αναφορές
- Χρησιμοποιούν παραπομπές στο κείμενο
- Χρησιμοποιούν σελιδοδείκτες
- Εισάγουν υποσημειώσεις
- Εισάγουν βιβλιογραφία στο αρχείο 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την Ενότητα “Επεξεργασία 
Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: O διδάσκων θα δώσει ένα αρχείο στους μαθητές 
που θα περιέχει κείμενο (2-3 σελίδες) χωρίς επικεφαλίδες και με μερικές 
αναφορές (4-5) στο τέλος του εγγράφου. Οι εκπαιδευόμενοι θα εισαγάγουν 
επικεφαλίδες και ακολούθως ένα πίνακα περιεχομένων. Μετά θα εισαγάγουν μέσα 
στο κείμενο παραπομπές στις αναφορές που βρίσκονται στο τέλος του κειμένου. 
Θα εισαγάγουν μια νέα αναφορά στην θέση [3] και θα ενημερώσουν όλες τις 
αναφορές το κείμενο. Τέλος, θα μπορούν να πειραματιστούν με υποσημειώσεις 
και με τη χρήση σελιδοδείκτη.  

μαΘημα 2ο 
Αναθεώρηση και προστασία αρχείου
θέματα: 
◉ Παρακολούθηση αλλαγών και σχόλια
  ▶ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών
◉ Αναθεώρηση εντοπισμένων αλλαγών και σχολίων
   • Αναθεώρηση μιας σύνοψης των αλλαγών που εντοπίστηκαν
   • Αναθεώρηση κάθε αλλαγής ή σχολίου που εντοπίστηκαν με τη σειρά
   • Αποδοχή όλων των αλλαγών ταυτόχρονα
   • Απόρριψη όλων των αλλαγών ταυτόχρονα
   • Αναθεώρηση αλλαγών κατά τύπο ή επεξεργασία ή αναθεωρητή
◉ Προστασία αρχείου
  ▶ Προσθήκη προστασίας σε έγγραφο και επισήμανση των τμημάτων με 
   δυνατότητα αλλαγής
  ▶ Ξεκλείδωμα προστατευμένου εγγράφου

  ▶ Αλλαγές σε έγγραφο με περιορισμούς
  ▶ Ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Προστατεύουν το κείμενο η μέρος του κειμένου βάσει διάφορων κριτηρίων όπως 
 ιδιωτικότητα και ακεραιότητα.
- Μπορούν να εισάγουν σχόλια στο κείμενο
- Παρακολουθούν και να αναθεωρούν αλλαγές του κειμένου

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
“Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)” (επίπεδο Γ)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Word

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Θα δοθεί κείμενο στους εκπαιδευόμενους 
κείμενο με μερικά ορθογραφικά λάθη. Θα τους ζητηθεί να ενεργοποιήσουν την 
παρακολούθηση αλλαγών και να διορθώσουν τα λάθη. Επίσης, θα προσθέσουν 
τον τίτλο «Οι διορθώσεις μου» στο κείμενο και θα εισαγάγουν ένα σχόλιο. Οι 
εκπαιδευόμενοι σε αυτή την δραστηριότητα πρέπει να καταλάβουν πως οι αλλαγές 
που κάνουν στο κείμενο θα φαίνονται με διαφορετικό χρώμα.  Κλείνοντας, θα τους 
ζητηθεί να αποδεχτούν μερικές αλλαγές  και να κλειδώσουν το κείμενο με δικό 
τους κώδικα. 



-49-

ενοτητα 4

διαδικτυο / δικτυα 
Η ενότητα Δίκτυα  περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Το Διαδίκτυο (Inter-
net)  και ένωση στο διαδίκτυο με ασύρματη επικοινωνία , Εξερευνώντας το  
Διαδίκτυο (Internet) με Πρόγραμμα Περιήγησης (browser), Έξυπνες μηχανές 
αναζήτησης, Bασικές ιστοσελίδες και αποθήκευση, Ιστορικό, Αγαπημένα, 
Πολλαπλές καρτέλες και Επεκτάσεις, Χρήσιμες ιστοσελίδες και υπηρεσίες, και 
Ασφαλής χρήση διαδικτύου. Συγκεκριμένα, διδάσκεται στο A  και B επίπεδο. Η 
ενότητα αυτή διδάσκεται μέσα από συνολικά 6 μαθήματα των 90 λεπτών. Στο 
επίπεδο Α υπάρχουν 3, και στο επίπεδο Β υπάρχουν 3 μαθήματα.

μαΘημα 1ο 
Το Διαδίκτυο (Internet)  και ένωση στο διαδίκτυο με ασύρματη επικοινωνία

μαΘημα 2ο 
Εξερευνώντας το Διαδίκτυο με Πρόγραμμα Περιήγησης 

θέματα: 
◉ Διαδίκτυο (Internet)
  ▶ Βασικές έννοιες διαδικτύου (δίκτυο, διαδίκτυο, εξυπηρετητής (server))
  ▶ Υπηρεσίες του Διαδικτύου
  ▶ Πώς λειτουργεί το www
  ▶ Πώς πηγαίνω από μια σελίδα σε μία άλλη
  ▶ Τι είναι οι υπερσυνδέσεις (hyperlinks)
  ▶ Τι είναι το σερφάρισμα
  ▶ Πώς σερφάρω στο δίκτυο
◉ Ασύρματη επικοινωνία (access points)
  ▶ Εύρεση και επιλογή σημείων πρόσβασης
  ▶ Ένωση στο διαδίκτυο
  ▶ Εισαγωγή κωδικού και μεθόδου κρυπτογραφίας
  ▶ Αποσύνδεση στο ασύρματο δίκτυο
  ▶ Ιδιότητες (properties)
  ▶ Κατάσταση (status)
  ▶ Αντιμετώπιση προβλημάτων (basic troubleshooting)

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του διαδικτύου
- Κατανοήσουν πώς λειτουργεί το πρόγραμμα περιήγησης 
- Συνδέονται με ένα ασύρματο δίκτυο
- Ελέγχουν τη σωστή λειτουργία του ασύρματου δικτύου

προαπαιτούμενες Γνώσεις: χρήση Microsoft Windows

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows, ένα Πρόγραμμα Περιήγησης 
(Mozilla, Chrome, Internet explorer)

Ενδεικτική δραστηριότητα: Μετά την επεξήγηση των εννοιών του Διαδικτύου 
θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν ένα ασύρματο σημείο 
πρόσβασης και να συνδεθούν. Μετά θα χρησιμοποιήσουν την επιλογή status για 
να πιστοποιήσουν πως το Διαδίκτυο δουλεύει και να κοιτάξουν τις ιδιότητες (prop-
erties) του δικτύου τους.

θέματα: 
◉ Αναφορά στα διαφορετικά προγράμματα περιήγησης 
   (internet explorer, Mozilla, Chrome)  
◉ Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης 
◉ Επεξήγηση του αρχικού παραθύρου του προγράμματος περιήγησης
◉ Κυρίως λειτουργίες

// εΠιΠεδο α //
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  ▶ Η γραμμή τίτλου
  ▶ Η γραμμή μενού
  ▶ Η γραμμή εργαλείων standard tool bar
  ▶ Η γραμμή διεύθυνσης
  ▶ Η γραμμή κατάστασης
  ▶ Άλλες γραμμές (σύμφωνα με το πρόγραμμα περιήγησης )
◉ Επίσκεψη σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα - Γνωστή URL διεύθυνση
◉ Χρήση των εντολών Αρχική (Home), Προηγούμενη (Back) επόμενη (Forward) 
Διακοπή Φόρτωσης (Stop) και ανανέωση της ιστοσελίδας (Refresh)
◉ Μεταφράσεις:
  ▶ Μεταφραστής Google translate
  ▶ Μεταφραστής Bing translate
  ▶ Μετάφραση ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε γλώσσα
◉ Μεγέθυνση (Zooming at different levels)
◉ Εκτυπώσεις
◉ Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης 
  ▶ Αλλαγή της αρχικής σελίδας (home page) κτλ.
◉ Πλήκτρα συντόμευσης του προγράμματος περιήγησης (keyboard shortcuts)
◉ Χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης
◉ Βγαίνοντας από το πρόγραμμα περιήγησης

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος περιήγησης
- Επισκέπτονται συγκεκριμένους ιστοσελίδες
- Χρησιμοποιούν μεταφραστή (google translate, bing)
- Μεταφράζουν τις ιστοσελίδες στα ελληνικά
- Μεγεθύνουν/μικραίνουν την οθόνη 
- Εκτυπώνουν την σελίδα
- Ρυθμίζουν τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης
- Χρησιμοποιούν τα κουμπιά συντόμευσης του πληκτρολογίου 
 (keyboard shortcuts)
- Χρησιμοποιούν το σύστημα βοήθειας 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
“Διαδίκτυο” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows, ένα Πρόγραμμα Περιήγησης 
(Mozilla, Chrome, Internet explorer)

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Μετά την επεξήγηση της βασικής δομής ενός 
Προγράμματος Περιήγησης ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ξεκινήσουν 
το Google Chrome  και να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα https://translate.google.
com/translate_buttons

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα μπορούν να σύρουν και να αφήσουν (drag and drop) 
την ελληνική γλώσσα στη γραμμή εργασιών ώστε να δημιουργηθεί ένα κουμπί 
που θα μπορεί να  χρησιμοποιηθεί για να μεταφράζει οποιαδήποτε ιστοσελίδα στα 
ελληνικά. Μετά οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα 
http://cyprus-mail.com/ (Cyprus Mail) με δυνατότητα μετάφρασης στα ελληνικά με 
τη χρήση του κουμπιού μετάφρασης. 

μαΘημα 3ο 
Έξυπνες μηχανές αναζήτησης, βασικές ιστοσελίδες και αποθήκευση
θέματα: 
◉ Πώς δουλεύουν οι μηχανές αναζήτησης
◉ Επιλογή προκαθορισμένης (Default) μηχανής αναζήτησης
◉ Τελεστές αναζήτησης και σύνταξή τους
◉ Πίνακας τελεστών αναζήτησης και η σύνταξή τους
◉ Αναζήτηση με χρήση ειδικών συμβόλων
  ▶ Παράδειγμα με εισαγωγικά και σύμβολο (+)
◉ Τοποθεσίες με καταλόγους
  ▶ Google.com
  ▶ Search.yahoo.com
  ▶ Lycos, www.lycos.com
  ▶ Excite, http://msxml.excite.com/
  ▶ Ask, www.ask.com
  ▶ Bing, www.bing.com
  ▶ Aol, www.aol.com
  ▶ Duckduckgo, https://duckduckgo.com/
◉ Βασικές Ιστοσελίδες 
  ▶ Διαδικτυακή πύλη της κυπριακής δημοκρατίας, www.cyprus.gov.cy
  ▶ Aστυνομία Κύπρου, http://www.police.gov.cy
  ▶ Ταχυδρομείο Κύπρου, http://www.mcw.gov.cy/
  ▶ Φόρος εισοδήματος, www.mof.gov.cy/tax
  ▶ Χάρτες της Κύπρου: χρηση Google maps, wikimapia
  ▶ Ειδήσεις: Φιλελεύθερος, καθημερινή, Ρικ, Sigma, Mega
◉ Αποθήκευση
  ▶ Αποθήκευση μιας ιστοσελίδας
  ▶ Φύλαξη μιας εικόνας στον δικό μου υπολογιστή
  ▶ Φύλαξη κειμένου στον δικό μου υπολογιστή
  ▶ Κατέβασμα αρχείων

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοήσουν την λειτουργιά των μηχανών αναζήτησης
- Ενημερωθούν για τις διάφορες μηχανές που υπάρχουν και τις ιδιότητές τους
- Μάθουν να χρησιμοποιούν τους τελεστές αναζήτησης και σύνταξης για πιο 
 αποτελεσματική έρευνα
- Ενημερωθούν για υπηρεσίες που προσφέρουν διάφορες ιστοσελίδες όσο αφορά 
 την Κύπρο.
- Αποθηκεύουν ιστοσελίδες, αρχεία, κείμενα, και εικόνες. 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα της Ενότητας 
“Διαδίκτυο” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows , ένα Πρόγραμμα 
Περιήγησης (Mozilla, Chrome, Internet explorer)

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν μια 
μηχανή αναζήτησης της επιλογής τους και να βρουν φωτογραφίες της πόλης ή 
του χωριού τους. Στη συνέχεια καλούνται να αποθηκεύσουν τις φωτογραφίες στην 
επιφάνεια εργασίας και να περιηγηθούν στο Google maps όπου θα βρουν το σπίτι 
τους στον χάρτη.
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μαΘημα 1ο 
Ιστορικό, Αγαπημένα, Πολλαπλές καρτέλες και Επεκτάσεις

μαΘημα 2ο 
Χρήσιμες ιστοσελίδες και υπηρεσίες

θέματα: 
◉ Χρήση πολλαπλών καρτελών (tabs)
  ▶ Επαναφορά καρτελών από προηγούμενες χρήσεις 
   (Restore recently closed tabs)
  ▶ Αντιγραφή καρτέλας (Duplicate tab)
  ▶ Μετακίνηση/οργάνωση καρτελών οριζόντια 
  ▶ Κλείσιμο καρτέλας (tab)
  ▶ Κλείσιμο υπόλοιπων καρτελών (Close other tabs)
  ▶ Επαναφορά καρτέλας που μόλις έχει κλείσει (Reopen closed tabs)
  ▶ Bookmark όλες τις καρτέλες
◉ Ιστορικό Περιήγησης – History
  ▶ Περιήγηση στο Ιστορικό
  ▶ Διαχείριση ιστορικού
  ▶ Σβήσιμο ιστορικού
◉ Ιστορικό τηλεφόρτωσης (download)
◉ Φάκελος Αγαπημένων/σελιδοδείκτη (Favorites/bookmarks)
  ▶ Προσθήκη μιας σελίδας στα favorites/bookmarks
  ▶ Κλήση διεύθυνσης από τα αγαπημένα
  ▶ Οργάνωση/Διαχείριση των αγαπημένων
◉ Επεκτάσεις (Extensions)
  ▶ Eισαγωγή Επεκτάσεων 
  ▶ Διαδικτυακοί χώροι αποθήκευσης (π.χ. Google drive)
  ▶ Διαδικτυακά αρχεία (π.χ. Google docs, slides, sheets)
  ▶ Εύρεση επεκτάσεων
  ▶ Ενεργοποίηση extensions στην μυστική περιήγηση (private/ incognito mode)
  ▶ Αφαίρεση Επεκτάσεων 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Χρησιμοποιούν πολλαπλές κάρτες (tabs)
- Χρησιμοποιούν το ιστορικό περιήγησης και download
- Χρησιμοποιούν τα αγαπημένα (favorites/bookmarks)
- Προσθέτουν / αφαιρούν επεκτάσεις
- Χρησιμοποιούν βασικές επεκτάσεις όπως διαδικτυακά αρχεία 
 (π.χ. google docs, slides κτλ).

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Διαδίκτυο” 
(επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows, ένα Πρόγραμμα Περιήγησης 
(Mozilla, Chrome, Internet explorer)

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ανοίξουν 2 
επιπρόσθετες καρτέλες στο πρόγραμμα περιήγησης και να περιηγηθούν σε 2 
διαφορετικές ιστοσελίδες. Μετά θα πρέπει να κλείσουν τη μια καρτέλα και να την 
επαναφέρουν. Ακολούθως, τους ζητείται να φυλάξουν τις ιστοσελίδες από όλες τις 
καρτέλες στα αγαπημένα (favorites/bookmarks) και να κλείσουν τις καρτέλες. Στη 
συνέχεια καλούνται να ανοίξουν μια νέα καρτέλα και να φορτώσουν μια από τις 2 
αγαπημένες ιστοσελίδες. 

θέματα: 
◉ Βίντεο: Youtube
◉ Cloud computing: Dropbox, Google drive, Microsoft Onedrive 
◉ Υπολογισμοί
  ▶ Χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα Περιήγησης για υπολογισμούς
◉ Ψώνια στο Διαδίκτυο:
  ▶ Ψώνια από συγκεκριμένες ιστοσελίδες
   • Ebay, Amazon, Aliexpress 
  ▶ Ψώνια μέσω μηχανής αναζήτησης
◉ Πληρωμές στο Διαδίκτυο
  ▶ JCC utility bills 
  ▶ Paypal
◉ Μαγειρική
  ▶ Greek food: http://greek.food.com/
  ▶ All Recipes: http://allrecipes.com/recipes/731/world-cuisine/european/greek/
  ▶ Συνταγές της παρέας http://www.sintagespareas.gr/
  ▶ Συνταγούλης http://www.sintagoulis.gr
  ▶ Κατσαρόλα; http://www.kasarolla.com/
◉ Παραγγελία Φαγητού (Delivery) 
  ▶ Cyprus Delivery: http://www.cyprus-delivery.com/
  ▶ Μr Delivery: http://www.mrdelivery.com.cy/
◉ Τυχερά παιχνίδια: OPAP 
◉ Θρησκευτικά: Άγιος, http://www.saint.gr/index.aspx
◉ Office: Google slides, Google Sheets, Google docs
◉ Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις
  ▶ Wikipedia (https://www.wikipedia.org/)
  ▶ Βικιπαίδεια (http://www.wikipedia.gr/)
◉ Λεξιλόγιο
  ▶ Λεξιλόγος, http://www.lexilogos.com/english/greek_dictionary.htm
  ▶ dictionary.com

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ενημερωθούν για χρήσιμες ιστοσελίδες που μπορούν να χρησιμοποιούν στο 
 Διαδίκτυο 
- Παρακολουθούν βίντεο
- Χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης ως υπολογιστική
- Ψωνίζουν από το διαδίκτυο
- Κάνουν πληρωμές
- Βρίσκουν μαγειρικές συνταγές
- Παραγγέλνουν φαγητό
- Παίζουν τυχερά παιχνίδια
- Δημιουργούν διαδικτυακά αρχεία κειμένων, παρουσιάσεις και φύλλα εργασίας 
- Χρησιμοποιούν εγκυκλοπαίδειες και λεξιλόγια στο Διαδίκτυο
- Ενημερώνονται για θρησκευτικά θέματα

// εΠιΠεδο Β //
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προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
“Διαδίκτυο” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows, ένα Πρόγραμμα Περιήγησης 
(Mozilla, Chrome, Internet explorer)

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι θα ανοίξουν 4 καρτέλες στο 
πρόγραμμα περιήγησης. Στην μία καρτέλα θα περιηγηθούν στο Youtube και θα 
βρουν ένα τραγούδι αγαπημένου τους τραγουδιστή.  Στην δεύτερη καρτέλα θα 
βρουν μια συνταγή για το αγαπημένο του φαγητό και θα την αποθηκεύσουν στο 
υπολογιστή. Στην τρίτη καρτέλα θα δημιουργήσουν λογαριασμό στο Google Drive 
και θα μεταφορτώσουν τη συνταγή που έχουν αποθηκεύσει. Στην τέταρτη καρτέλα 
θα περιηγηθούν στο Wikipedia και θα βρουν στοιχεία για την ιστορία της Κύπρου. 

μαΘημα 3ο 
Ασφαλής χρήση διαδικτύου
θέματα: 
◉ Κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση του Διαδικτύου  
  ▶ Κακόβουλα προγράμματα
  ▶ Παραπληροφόρηση
  ▶ Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
  ▶ Πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο
◉ Μυστική Περιήγηση (Browsing incognito)
◉ Μπλοκάρισμα παραθύρων pop-up
◉ Ενεργοποίηση απενεργοποίηση ιχνηλάτισης (Disable or enable tracking)
◉ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση cookies
◉ Μπλοκάρισμα επιθέσεων (Block attacks) 
◉ Προειδοποίηση για πιθανές κακόβουλες ιστοσελίδες (warning for malicious 
sites)
◉ Χρήση κωδικών (password) 
◉ Σβήσιμο του ιστορικού περιήγησης (Clear browsing data)
◉ Κανόνες ασφάλειας του Διαδικτύου για ανήλικους χρήστες
◉ Λειτουργία και χρήση τοίχου προστασίας (Firewall) 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ενημερωθούν για τους κίνδυνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο
- Κατανοήσουν τα στοιχεία που προσφέρει το Πρόγραμμα Περιήγησης για να 
 προστατεύει την ιδιωτική τους ζωή
- Χειρίζονται τις ρυθμίσεις ασφάλειας του Προγράμματος Περιήγησης
- Ρυθμίζουν τις προσβάσεις στο Διαδίκτυο για ανήλικους χρήστες
- Καταλαβαίνουν τον σκοπό του και την λειτουργία του τοίχου προστασίας 
 (Firewall) 
- Χρησιμοποιούν το τοίχο προστασίας (Firewall) 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα της Ενότητας 
“Διαδίκτυο” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Windows, ένα Πρόγραμμα Περιήγησης 
(Mozilla, Chrome, Internet explorer

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Μετά την επεξήγηση και κατανόηση των διάφορων 
κινδύνων που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 
ξεκινήσουν το πρόγραμμα περιήγησης και να ρυθμίσουν ορισμένα στοιχεία 
που θα τους προστατεύουν. Καλούνται να απενεργοποιήσουν τα cookies, να 
μπλοκάρουν τα pop-up μηνύματα, να σβήσουν το ιστορικό περιήγησης, να 
ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς για phishing και προστασία από κακόβουλα 
προγράμματα, να αποτρέψουν τη μετάδοση στοιχείων σχετικά με την τοποθεσία 
του χρήστη, και τέλος να χρησιμοποιήσουν τη μυστική περιήγηση. Μετά τη χρήση 
της μυστικής περιήγησης τους ζητείται να ανοίξουν το ιστορικό για να προσέξουν 
ότι οι ιστοσελίδες όπου περιηγήθηκαν δεν καταγράφτηκαν.
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ενοτητα 5

εΠεξεργαΣια 
ΠαρουΣιαΣεων 
(Microsoft PoWer Point)
Η ενότητα, Επεξεργασία παρουσιάσεων (Microsoft Power Point) καλύπτει τις 
ακόλουθες ενότητες: Εκκίνηση Περιβάλλοντος Εργασίας Power Point, Βασικές 
Λειτουργίες του Προγράμματος Παρουσιάσεων Power Point, Εισαγωγή και 
Επεξεργασία Κειμένου, Εικόνων, Σχημάτων, Ήχου, Βίντεο και Διαφόρων 
Αντικειμένων,  Εναλλαγές Διαφανειών, Κινήσεις, Υπερσυνδέσεις,  Ηχογράφηση 
Οθόνης, Πολλαπλές Παρουσιάσεις, Εύρεση και Αντικατάσταση Λέξεων. Η 
ενότητα αυτή διδάσκεται μέσα από συνολικά 6 μαθήματα των 90 λεπτών. 
Συγκεκριμένα, διδάσκεται και στα 3 επίπεδα. Στο επίπεδο Α υπάρχουν 2 
μαθήματα, στο επίπεδο Β υπάρχουν 3 και στο επίπεδο Γ υπάρχει ένα μάθημα.

μαΘημα 1ο 
Εκκίνηση Περιβάλλοντος Εργασίας Power Point 
θέματα: 
- Εκκίνηση του Microsoft Power Point 
- Το παράθυρο αρχικής εκκίνησης 
- Γραμμές εργαλείων
- Αναίρεση, Ακύρωση Αναίρεσης 
- Δημιουργία/ Ανάπτυξη Παρουσίασης 
- Μέθοδοι εμφάνισής παρουσίασης 
- Χρήση προτύπων σχεδίασης (design templates)
- Αποθήκευση εργασίας σε διάφορους τύπους αρχείων
- Άνοιγμα αρχείου
- Σύστημα βοήθειας
- Ερωτήσεις-ασκήσεις

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ανοίγουν και να κλείνουν το PowerPoint
- Γνωρίζουν τις γραμμές εργαλείων και πώς χρησιμοποιούνται
- Χρησιμοποιούν την Αναίρεση/ Ακύρωση Αναίρεσης 
- Δημιουργούν, να ανοίγουν και να κλείνουν διάφορες παρουσιάσεις
- Προσθέτουν και να αφαιρούν διάφορες διαφάνειες
- Γνωρίζουν τις διάφορες μεθόδους εμφάνισης της παρουσίασης
- Αποθηκεύουν και να ανοίγουν υφιστάμενα αρχεία
- Αποθηκεύουν παρουσιάσεις σε διάφορους τύπους αρχείων
- Χρησιμοποιούν διάφορα πρότυπα σχεδίασης
- Μορφοποιούν: αλλαγή γραμματοσειράς και μέγεθος γραμμάτων

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Επεξεργασία 
Κειμένου Word” (επίπεδο A)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Power Point 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να ανοίξουν 
από τον φάκελο του υπολογιστή συγκεκριμένο αρχείο, όπου στο κείμενο της 
δεύτερης διαφάνειας καλούνται να κάνουν διάφορες μορφοποιήσεις. Εφόσον το 
επιλέξουν θα πρέπει να ανατρέξουν στη γραμμή εργαλείων για να αλλάξουν τη 
γραμματοσειρά από «Arial» σε «Times New Roman». Στη συνέχεια θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία της Αναίρεσης για να επαναφέρουν την 
προηγούμενη γραμματοσειρά και μετά τη λειτουργία της Ακύρωσης Αναίρεσης για 
να προχωρήσουν στη τελευταία τους ενέργεια.

// εΠιΠεδο α //
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μαΘημα 2ο 
Βασικές λειτουργίες του προγράμματος παρουσιάσεων Power Point  

θέματα: 
- Δημιουργία νέας παρουσίασης  
- Ευθυγράμμιση (Align text)
- Επεξεργασία διάφορων διατάξεων (layout)
- Αρίθμηση διαφανειών 
- Εισαγωγή κουκκίδων (bullets), αριθμών (numbering) 
- Κεφαλίδα και Υποσέλιδο 
- Εισαγωγή εικόνας – online εισαγωγή εικόνας
- Επεξεργασία εικόνων (arrange)
- Εισαγωγή σημειώσεων
- Διάφορες οπτικές παρουσίασης 
 (normal, outline view, slide sorter, notes page, reading view)
- Αντιγραφή, επικόλληση
- Εκτύπωση

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Δημιουργούν παρουσιάσεις 
- Ευθυγραμμίζουν τα κείμενα (align left, center, align right, justify)
- Τροποποιούν διατάξεις διαφανειών
- Αριθμούν τις διαφάνειες
- Αριθμούν και να βάζουν κουκκίδες μέσα στη διαφάνεια
- Εισάγουν και να μορφοποιούν κεφαλίδα και υποσέλιδο  
- Εισάγουν και να επεξεργάζονται φωτογραφίες και εικόνες
- Εισάγουν διάφορες σημειώσεις στις διαφάνειες
- Εναλλάσσουν διάφορες οπτικές παρουσίασης
- Αντιγράφουν και να επικολλούν διάφορα κείμενα, εικόνες, αντικείμενα
- Εκτυπώνουν παρουσιάσεις 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Power Point (επίπεδο A)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Power Point 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν 
ένα αρχείο παρουσίασης στο οποίο να υπάρχουν 3 διαφάνειες με κείμενο. Με 
τη βοήθεια της γραμμής εργαλείων στην κατηγορία «Paragraph» θα πρέπει να 
ευθυγραμμίσουν τα κείμενα όπως θα τους ζητηθεί. Συγκεκριμένα, θα πρέπει 
στη 2η διαφάνεια να ευθυγραμμίσουν το κείμενο σε αριστερή στοίχιση, στην 3η 
διαφάνεια να ευθυγραμμιστεί στο κέντρο, στη 4η διαφάνεια να ευθυγραμμιστεί στα 
δεξιά και στην 5η διαφάνεια θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί σε πλήρη στοίχιση.

μαΘημα 1ο 
Εισαγωγή και Επεξεργασία Κειμένου, Εικόνων, Σχημάτων, Ήχου, Βίντεο και 
Διαφόρων Αντικειμένων

θέματα: 
◉ Εισαγωγή και επεξεργασία σχημάτων και διαφόρων αντικειμένων 
◉ Εισαγωγή και επεξεργασία εικόνας 
◉ Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου 
◉ Εισαγωγή ήχου
◉ Εισαγωγή βίντεο
◉ Εισαγωγή και επεξεργασία πίνακα (table)
◉ Εισαγωγή και επεξεργασία 
  ▶ Γραφικών παραστάσεων (charts)
  ▶ Oργανογραμμάτων 
◉ Screenshots (φωτογραφία οθόνης) 
◉ Κύρια διαφάνεια (master slide)
◉ Ερωτήσεις-ασκήσεις

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Εισάγουν και να επεξεργάζονται σχήματα και εικόνες
- Εισάγουν και να επεξεργάζονται κείμενο
- Εισάγουν βίντεο και ήχο
- Εισάγουν και να επεξεργάζονται πίνακες
- Εισάγουν και να επεξεργάζονται γραφικές παραστάσεις και οργανογράμματα
- Χρησιμοποιούν το screenshot (φωτογραφία οθόνης)
- Χρησιμοποιούν την κύρια διαφάνεια

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Πρόγραμμα 
Παρουσιάσεων Power Point” (επίπεδο A)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Power Point 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν 
το λογισμικό PowerPoint και να δημιουργήσουν μια καινούρια διαφάνεια. Στη 
συνέχεια, με τη γραμμή εργαλείων θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σχήμα δικής 
τους αρεσκείας και να το επεξεργαστούν/ μορφοποιήσουν προσθέτοντας χρώμα, 
αλλάζοντας το είδος και το πλάτος της γραμμής. Επίσης, με τη βοήθεια εργαλείων 
στην παράγραφο «μέσα» θα πρέπει να εισαγάγουν το αγαπημένο τους τραγούδι 
και να το μορφοποιήσουν έτσι ώστε να τοποθετηθεί στο πλαίσιο - σχήμα που 
δημιουργήσαν προηγουμένως.

// εΠιΠεδο Β //
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μαΘημα 2ο 
Εναλλαγές Διαφανειών, Κινήσεις, Υπερσυνδέσεις και άλλα

μαΘημα 3ο 
Ηχογράφηση Οθόνης, Πολλαπλές Παρουσιάσεις, Εύρεση και Αντικατάσταση 
Λέξεων 

θέματα: 
◉ Εισαγωγή και επεξεργασία 
  ▶ Κινήσεις (Animations) 
  ▶ Εναλλαγές Διαφανειών (Transitions) 
◉ Εισαγωγή Υπερσυνδέσεων (Hyperlinks)
◉ Εισαγωγή Κουμπιών (Action Buttons)  
◉ Μεσοδιάστημα
◉ Εναλλαγή διαφανειών μέσω υπερσυνδέσεων και κουμπιών 
◉ Απόκρυψη διαφάνειας παρουσίασης
◉ Εισαγωγή πληροφοριών 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Εισάγουν και να αλλάζουν ρυθμίσεις της εναλλαγής διαφανειών και των κινήσεων  
- Εισάγουν και να αλλάζουν ρυθμίσεις των υπερσυνδέσεων και κουμπιών
- Εναλλάσσουν διαφάνειες μέσω διαφόρων υπερσυνδέσεων και κουμπιών
- Αλλάζουν το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες
- Αποκρύβουν διαφάνειες 
- Προσθέτουν τίτλους, κατηγορίες, συγγραφείς, θέμα, κατάσταση σε μια 
 παρουσίαση

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα ενότητας 
“Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Power Point” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Power Point 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν 
το λογισμικό Power Point και να δημιουργήσουν σε 4 διαφορετικές διαφάνειες 
σχήματα σε μορφή βέλους (arrow). Στη συνέχεια πατώντας πάνω στο βέλος με 
δεξί κλικ θα πρέπει να επιλέξουν τη λειτουργία Υπερσυνδέσεων (hyperlink). Στη 
συνέχεια καλούνται να να επιλέξουν το υφιστάμενο έγγραφο (place in this docu-
ment) και να το ρυθμίσουν έτσι ώστε να μεταφέρεται στην επόμενη ή προηγούμενη 
διαφάνεια αναλόγως κατεύθυνσης (δεξιά, αριστερά). Τέλος καλούνται να βάλουν σε 
κάθε βέλος διαφορετική υπερσύνδεση (π.χ. μετάβαση σε ιστοσελίδα, μετάβαση σε 
άλλη διαφάνεια, άνοιγμα άλλου αρχείου).

θέματα: 
- Ηχογράφηση οθόνης
- Πολλαπλές παρουσιάσεις
- Εύρεση λέξεων
- Αντικατάσταση λέξεων

μαΘημα 1ο 
Επιπλέον Λειτουργίες του Power Point 

θέματα: 
- Προσθήκη / Αφαίρεση κορδέλας
- Υπορουτίνα (macros) 
- Προσθήκες (Add-ins) 
- Μετάφραση 
- Προσθήκη σχολίων στη διαφάνεια (Comments)  

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Προσθέτουν και να αφαιρούν καρτέλες στην κορδέλα
- Χρησιμοποιούν υπορουτίνες (macros)
- Ενσωματώνουν διάφορες προσθήκες (Add-ins) 
- Μεταφράζουν τις παρουσιάσεις σε άλλη γλώσσα
- Εισάγουν σχόλια σε διάφορες διαφάνειες

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την Ενότητα “Power Point” 
(επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Power Point 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ανοίξουν 
συγκεκριμένη παρουσίαση όπου υπάρχουν 3 διαφάνειες με κείμενο. Αφού 
διαβάσουν τις διαφάνειες καλούνται, αξιοποιώντας τη γραμμή εργαλείων, να 
εισαγάγουν σε «σχόλια» τις λέξεις οι οποίες είναι ορθογραφικά λανθασμένες.

// εΠιΠεδο γ //

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ηχογραφούν δραστηριότητες μέσω του εργαλείου ηχογράφηση οθόνης 
 (screen recording)
- Εργάζονται με περισσότερες από μια διαφάνειες ταυτόχρονα
- Βρίσκουν διάφορες εικόνες στις διαφάνειες
- Αντικαθιστούν διάφορες λέξεις με άλλες

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα ενότητας 
“Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Power Point” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Power Point 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν 
συγκεκριμένο αρχείο στο Power Point όπου χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν 
τη γραμμή εργαλείων όπου υπάρχει η εντολή της αντικατάστασης (replace). 
Στη συνέχεια, τους ζητείται να ψάξουν συγκεκριμένες λέξεις, να εντοπίσουν τον 
αριθμό συγκεκριμένων λέξεων και στην συνέχεια να τις αντικαταστήσουν με 
κάποιες άλλες οι οποίες θα τους δοθούν.
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ενοτητα 6

ηλεκτρονικο 
ταχυδρομειο
Ο εκπαιδευόμενος με την αποπεράτωση της παρακολούθησης της ενότητας 
αυτής,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, θα γνωρίζει τι είναι το Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο, τη λειτουργία και τη χρήση του. Θα γνωρίζει τα πλεονεκτήματα 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα κατανοεί τις διαφορές και τις ομοιότητες 
του webmail με το desktop e-mail client (Microsoft Outlook). Επίσης θα είναι 
σε θέση να οργανώσει τα μηνύματα τους σε φακέλους, να δημιουργήσει και να 
χρησιμοποιήσει τις επαφές (Contacts) το ημερολόγιο (Calendar) και τις εργασίες 
(Tasks), να αναζητήσει μηνύματα (Find Message) και να χρησιμοποιήσει όλα τα 
εργαλεία που σχετίζονται με δημιουργία, αποστολή, κοινοποίηση (Cc), κρυφή 
κοινοποίηση (Bcc), λήψη, διαγραφή μηνυμάτων, απάντηση μηνύματος στον 
αποστολέα (Reply) και απάντηση σε όλα τα μέλη εισερχόμενου μηνύματος 
(Reply All), προώθηση μηνύματος (Forward), επισύναψη αρχείων σε μήνυμα 
(Attachments), παραλαβή-άνοιγμα και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων, 
μορφοποίηση, ρυθμίσεις προβολής, ταξινόμηση και εκτύπωση μηνυμάτων. 
Τέλος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένες 
ιδιότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως, σήμανση μηνυμάτων, 
παρακολούθηση Θέματος (follow up), αίτηση αποδεικτικού παράδοσης, 
αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, προτεραιότητα (Priority) μηνυμάτων, 
ψηφιακή υπογραφή μηνύματος, κρυπτογράφηση μηνύματος, δημιουργία και 
αυτοματοποίηση στερεότυπης υπογραφής σε μηνύματα, μορφοποίηση κειμένου  
(Plain Text, Rich Text, HTML), δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας 
έτοιμα επιστολόχαρτα (Stationary), προσθήκη εικόνας σε μήνυμα και χρήση 
ψηφιακών ταυτοτήτων. Η ενότητα αυτή αποτελείται από 4 μαθήματα 90 λεπτών 
κατανεμημένα στα 3 επίπεδα (2 μαθήματα στο επίπεδο Α και από 1 μάθημα στο 
επίπεδο Β και Γ). 

μαΘημα 1ο 
Οι βασικές λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)

μαΘημα 2ο 
Οι βασικές λειτουργίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (συνέχεια)

θέματα: 
- Ορισμός και επεξήγηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διαδρομή της 
 αλληλογραφίας από τον αποστολέα στο παραλήπτη
- Πλεονεκτήματα  του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Δομή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
- Δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail, Gmail, Hotmail, Yahoo)
- Πρόσβαση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω διαδικτύου.
- Βασικά μέρη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, inbox, send,
- Δημιουργία μηνυμάτων
- Αποστολή μηνυμάτων
- Παραλαβή ή λήψη μηνυμάτων
- Διαγραφή μηνυμάτων

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
- Γνωρίζουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Γνωρίζουν τον τρόπο δημιουργίας, τα μέρη και τη χρήση ηλεκτρονικού 
 ταχυδρομείου (webmail), δημιουργία, αποστολή, λήψη διαγραφή μηνυμάτων

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Βασικές λειτουργίες του Η/Υ και του λειτουργικού 
συστήματος. 
 
Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Πρόγραμμα περιήγησης στο 
διαδίκτυο (internet browser).

Ενδεικτική δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
φύλλο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(webmail), όπως επίσης και τη δημιουργία, αποστολή, λήψη διαγραφή 
μηνυμάτων.

θέματα: 
- Απάντηση μηνύματος στον αποστολέα (Reply) και απάντηση σε όλα τα μέλη 
 εισερχόμενου μηνύματος (Reply All)
- Προώθηση Μηνύματος (Forward)
- Επισύναψη αρχείων σε μήνυμα (Attachments) και είδη αρχείων που μπορούν 
 να επισυνάπτονται σε ένα μήνυμα.

// εΠιΠεδο α //
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- Αποστολή μηνύματος σε πολλούς αποδέκτες και επιλογή/διαγραφή 
 διευθύνσεων από τη λίστα διευθύνσεων
- Κοινοποίηση μηνύματος (Cc) και κρυφή κοινοποίηση μηνύματος (Bcc)
- Παραλαβή, χρήση και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων
- Μορφοποίηση μηνυμάτων
- Εκτύπωση μηνυμάτων
- Ετικέτες μηνυμάτων (Label)
- Οργάνωση μηνυμάτων
- Επαφές
- Αναφορά spam (Report spam)

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν και να γνωρίζουν τη χρήση των λειτουργιών απάντηση μηνύματος 
 (Reply) και απάντηση σε όλα τα μέλη εισερχόμενου μηνύματος (Reply All), 
 προώθηση μηνύματος (Forward), επισύναψη αρχείων σε μήνυμα (Attachments), 
 αποστολή μηνύματος σε πολλούς αποδέκτες.
- Γνωρίζουν του όρους και την χρήση κοινοποίηση μηνύματος (Cc) και κρυφή 
 κοινοποίηση μηνύματος (Bcc)
- Μορφοποιούν ένα μήνυμα
- Εκτυπώνουν ένα μήνυμα
- Αναγνωρίζουν και να ορίζουν ετικέτες μηνυμάτων (Label)
- Οργανώνουν τα μηνύματα
- Δημιουργούν και να χρησιμοποιούν τις επαφές στα μηνύματα
- Κατανοούν την αναφορά spam (Report spam)
 
προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της Ενότητας 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (επίπεδο Α) 

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Πρόγραμμα περιήγησης στο 
διαδίκτυο (internet browser) .

Ενδεικτική δραστηριότητα: Δίνεται στους εκπαιδευόμενους φύλλο εργασίας το 
οποίο περιλαμβάνει δημιουργία και αποστολή και λήψη μηνύματος με επισύναψη 
αρχείων (Attachments) μεταξύ των εκπαιδευομένων κάνοντας χρήση την  
αποστολή μηνύματος με πολλούς αποδέκτες, κοινοποίηση μηνύματος (Cc) και 
κρυφή κοινοποίηση μηνύματος (Bcc). Ακολούθως τους ζητείται να απαντήσουν 
στο μήνυμα χρησιμοποιώντας την Απάντηση (Reply) και Απάντηση σε όλους 
(Reply All), και να προωθήσουν (Forward), το μήνυμα σε άλλους αποδέκτες/
εκπαιδευομένους. Στη αποστολή αυτών των μηνυμάτων ενδείκνυται η εφαρμογή 
και χρήση της μορφοποίησης, ετικετών (Labels) και των επαφών. Σημαντικό είναι 
ο διδάσκων να στείλει τις οδηγίες αυτής της δραστηριότητας σε επισυναπτόμενο 
αρχείο μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

μαΘημα 1ο 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο με τη χρήση του MS Outlook
θέματα: 
- Εκκίνηση του προγράμματος Microsoft Outlook
- Περιγραφή και οργάνωση του παράθυρου αρχικής εκκίνησης και μενού View.
- Οργάνωση μηνυμάτων, φάκελοι, Εισερχόμενα (inbox), Απεσταλμένα (Send 
 Items), Πρόχειρα (draft), και δημιουργία άλλων προσωπικών φακέλων
- Μεταφορά μηνυμάτων σε φακέλους
- Διαγραφή φακέλου
- Επαφές (Contacts), Ημερολόγιο (Calendar), Εργασίες (Tasks)
- Αναζήτηση μηνυμάτων (Find Message)
- Δημιουργία μηνυμάτων
- Επιλογή παραλήπτη από τις Επαφές
- Αποστολή μηνυμάτων
- Παραλαβή ή λήψη μηνυμάτων
- Διαγραφή μηνυμάτων
- Απάντηση μηνύματος στον αποστολέα (Reply) και απάντηση σε όλα τα μέλη 
 εισερχόμενου μηνύματος (Reply All)
- Προώθηση Μηνύματος (Forward)
- Επισύναψη αρχείων σε μήνυμα (Attachments) και είδη αρχείων που μπορούν 
 να επισυνάπτονται σε ένα μήνυμα.
- Αποστολή μηνύματος σε πολλούς αποδέκτες και επιλογή/διαγραφή διευθύνσεων 
 από την λίστα διευθύνσεων
- Κοινοποίηση μηνύματος (Cc) και κρυφή κοινοποίηση μηνύματος (Bcc)
- Παραλαβή, άνοιγμα, χρήση και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων
- Σύστημα βοήθειας

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν το περιβάλλον του προγράμματος Microsoft Outlook
- Γνωρίζουν τους υφιστάμενους φάκελους μηνυμάτων (π.χ. Εισερχόμενα, 
 Απεσταλμένα, Πρόχειρα), 
- Δημιουργούν καινούριους φακέλους σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του κάθε 
 χρήστη και να οργανώνουν τα μηνύματα. 
- Γνωρίζουν την λειτουργία και την χρήση των επαφών (Contacts), του 
 ημερολόγιου (Calendar) και των εργασιών (Tasks)
- Αναζητούν μηνύματα (Find Message)
- Γνωρίζουν την  χρήση των λειτουργιών απάντησης μηνύματος (Reply) και 
 απάντησης σε όλα τα μέλη εισερχόμενου μηνύματος (Reply All), προώθησης 
 μηνύματος (Forward), επισύναψη αρχείων σε μήνυμα (Attachments), αποστολής 
 μηνύματος σε πολλούς αποδέκτες.
- Χρησιμοποιούν την κοινοποίηση μηνύματος (Cc) και την κρυφή κοινοποίηση 
 μηνύματος (Bcc)
- Χρησιμοποιούν το σύστημα βοήθειας του προγράμματος Microsoft Outlook

// εΠιΠεδο Β //
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μαΘημα 1ο 
Εξειδικευμένες λειτουργίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου με τη χρήση του MS 
Outlook

θέματα: 
- Ρυθμίσεις προβολής μηνυμάτων
- Ταξινόμηση μηνυμάτων
- Σήμανση μηνυμάτων και Παρακολούθηση Θέματος (follow up)
- Αίτηση αποδεικτικού παράδοσης
- Αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης
- Προτεραιότητα (Priority) μηνυμάτων 
- Ψηφιακή υπογραφή μηνύματος
- Κρυπτογράφηση Μηνύματος
- Δημιουργία και αυτοματοποίηση στερεότυπης υπογραφής σε μηνύματα
- Μορφή κειμένου  (Plain Text, Rich Text, HTML)
- Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας έτοιμα επιστολόχαρτα (Stationary)
- Προσθήκη εικόνας σε μήνυμα
- Χρήση ψηφιακών ταυτοτήτων

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν τις ρυθμίσεις προβολής και την ταξινόμηση των μηνυμάτων
- Κατανοούν και να χρησιμοποιούν τη σήμανση μηνυμάτων και την 
 παρακολούθηση Θέματος (follow up)

// εΠιΠεδο γ //

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την Ενότητα Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο (επίπεδο Α) 

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο 
(internet browser), Microsoft Outlook. 

Ενδεικτική Δραστηριότητα:
Δίνεται στους εκπαιδευόμενους φύλλο εργασίας το οποίο περιλαμβάνει τη 
δημιουργία και αποστολή και λήψη μηνύματος με επισύναψη αρχείων (Attach-
ments) μεταξύ των εκπαιδευομένων κάνοντας χρήση την  αποστολή μηνύματος 
με πολλούς αποδέκτες, κοινοποίηση μηνύματος (Cc) και κρυφή κοινοποίηση 
μηνύματος (Bcc). Ακολούθως τούς ζητείται να απαντήσουν στο μήνυμα 
χρησιμοποιώντας την Απάντηση (Reply) και Απάντηση σε όλους (Reply All) και 
να προωθήσουν (Forward) το μήνυμα σε άλλους αποδέκτες/εκπαιδευομένους. 
Στη αποστολή αυτών των μηνυμάτων ενδείκνυται η εφαρμογή και χρήση της 
μορφοποίησης, ετικετών (Labels) και των επαφών, χρησιμοποιώντας το Microsoft 
Outlook. Σημαντικό είναι ο διδάσκων να στείλει τις οδηγίες της δραστηριότητας σε 
επισυναπτόμενο αρχείο μεσώ του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

- Χρησιμοποιούν την Αίτηση Αποδεικτικού Παράδοσης και την Αίτηση 
 αποδεικτικού ανάγνωσης
- Να γνωρίζουν τη χρήση και τον ρόλο της προτεραιότητας (Priority), της 
 ψηφιακής υπογραφής μηνυμάτων και της κρυπτογράφησης μηνύματος
- Να γνωρίζουν να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν στερεότυπη υπογραφή στα 
 μηνύματα
- Να ορίζουν την μορφή κειμένου  (Plain Text, Rich Text, HTML)
- Να γνωρίζουν την χρήση έτοιμων επιστολόχαρτων (Stationary)
- Να γνωρίζουν τον τρόπο προσθήκης εικόνας σε μήνυμα
- Να κατανοούν τον ρόλο και τη χρήση των ψηφιακών ταυτοτήτων

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο” (επίπεδο Β). 

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Βίντεο προβολέας, PowerPoint, 
Πίνακας μαρκαδόροι, (διάφορα χρώματα), λειτουργικό σύστημα (windows), 
πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (internet browser), Microsoft Outlook. 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Η δραστηριότητα σ’ αυτήν την ενότητα περιλαμβάνει 
τη δημιουργία, αποστολή και λήψη μηνύματος μεταξύ των εκπαιδευομένων 
κάνοντας χρήση της σήμανσης μηνυμάτων, της παρακολούθησης Θέματος 
(follow up), της Αίτησης Αποδεικτικού Παράδοσης, της Αίτησης αποδεικτικού 
ανάγνωσης της προτεραιότητας (Priority), της ψηφιακής υπογραφής μηνυμάτων, 
της κρυπτογράφησης μηνύματος, της στερεότυπης υπογραφής, των έτοιμων 
επιστολόχαρτων (Stationary), της προσθήκης εικόνας. Σημαντικό είναι ο διδάσκων 
να στείλει τις οδηγίες αυτής της δραστηριότητας σε επισυναπτόμενο αρχείο μεσώ 
του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
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ενοτητα 7

χρηΣη των εξυΠνων 
εφαρμογων Στην 
καΘημερινη ζωη
Η ενότητα Έξυπνες Εφαρμογές περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εφαρμογές 
Καθημερινής Χρήσης, Ψυχαγωγία - Ενδιαφέροντα, Διαχείριση Αρχείων 
Δεδομένων/Πληροφοριών και Πληρωμές, και Συγκεκριμένες εφαρμογές για 
Κύπρο και Άλλες σημαντικές εφαρμογές. Η ενότητα αυτή διδάσκεται μέσα από 
συνολικά 4 μαθήματα των 90 λεπτών. Στα επίπεδα Α και Β υπάρχει από ένα 
μάθημα κα στο επίπεδο Γ υπάρχουν 2 μαθήματα. 

μαΘημα 1ο 
Εφαρμογές καθημερινής χρήσης 
θέματα: 
- Εισαγωγή στις Έξυπνες Εφαρμογές και λειτουργικά.
- Έξυπνες εφαρμογές στο Google play, I-tunes
- Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση Εφαρμογών
- Επικοινωνία: Viber, What’s up, Skype,  Facebook messenger, Instagram
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Gmail
- Ημερολόγιο: Calendar
- Καιρός: InstaWeather, Weather
- Χάρτες: Google sky map, Map Cyprus , Google maps, Google earth
- Μετάφραση: Google translate

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Καταλαβαίνουν τι είναι οι έξυπνες εφαρμογές
- Εγκαθιστούν έξυπνες εφαρμογές
- Κάνουν τηλεφωνήματα μέσω Διαδικτύου
- Στέλνουν μηνύματα και φωτογραφίες σε φίλους
- Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω έξυπνης συσκευής 
- Χρησιμοποιούν το ημερολόγιο και να εισάγουν ειδοποιήσεις για σημαντικές 
 ημερομηνίες, γεγονότα (π.χ., γενέθλια, ονομαστικές γιορτές)
- Ενημερώνονται για το καιρό
- Κοιτάζουν τοποθεσίες στο χάρτη
- Δρομολογούν ένα συγκεκριμένο ταξίδι στην Κύπρο
- Σαρώνουν και να μεταφράζουν κείμενο (Google translate) 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Βασικές γνώσεις σε δίκτυα  και λειτουργικά 
συστήματα, βασικές γνώσεις σε έξυπνα λειτουργικά 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Smart OS (e.g., android)

Ενδεικτική Δραστηριότητα: 
Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν το Vib-
er ή/και το Whatsup.  Στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν λογαριασμούς 
και στα δύο λογισμικά και να τα χρησιμοποιήσουν για να στείλουν φωτογραφίες 
ή μηνύματα. Ο διδάσκων επεξηγεί πώς γίνονται δωρεάν τηλεφωνήματα (για 
πρακτικούς λόγους δεν θα είναι εφικτή η δοκιμασία τηλεφωνήματος κατά την 
διάρκεια του μαθήματος). 

// εΠιΠεδο α //
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μαΘημα 1ο 
Ψυχαγωγία - Ενδιαφέροντα 

μαΘημα 1ο 
Διαχείριση Αρχείων, Δεδομένων και Πληροφοριών & Πληρωμές

θέματα: 
- Εφημερίδες/ ενημέρωση: Φιλελεύθερος, Καθημερινή, Ρικ,  
 Αll Around Cyprus, Πολίτης
- Μουσική: perfect piano, piano, guitar 
- Μαγειρική: Συνταγές της παρέας, Sintages 
- Ζωγραφική: Photo editor, Art of Draw and paint, Sketch paint draw
- Θρησκεία: Εορτολόγιο, Προσευχητάρι, Ορθόδοξο Ημερολόγιο, 
 Ορθόδοξο συναξάρι
- Τυχερά παιχνίδια: OPAPP
- Ψυχαγωγία για μικρά παιδιά: Νηπιαγωγείο lite, Sound-alphabet, Παίζω & 
 Μαθαίvω, Greek letters game, Παίζω με το νηπιαγωγείο

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Διαβάζουν τις ειδήσεις
- Χρησιμοποιούν μουσικά όργανα μέσω εφαρμογών
- Βρίσκουν συνταγές 
- Χρησιμοποιούν  εργαλεία για ζωγραφική
- Ζωγραφίζουν/τροποποιούν φωτογραφίες
- Βρίσκουν εορτές, την ακολουθία του Πάσχα, το Ψαλτήριο, και προσευχές
- Παίζουν τυχερά παιχνίδια
- Ψυχαγωγούν και να εκπαιδεύουν μικρά παιδιά

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Βασικές γνώσεις σε δίκτυα  και λειτουργικά 
συστήματα, βασικές γνώσεις σε έξυπνα λειτουργικά 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Smart OS (e.g., android)

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να κατεβάσουν 
ορισμένα από τα προαναφερόμενα λογισμικά και θα τα χρησιμοποιήσουν. 
Τους ζητείται να χρησιμοποιήσουν λογισμικά, να διαβάσουν τις ειδήσεις, να 
ζωγραφίσουν στο  κινητό /tablet ή να τροποποιήσουν μια φωτογραφία, να 
κοιτάξουν τις γιορτές στο εορτολόγιο, να πειραματιστούν με παιχνίδια που 
χρησιμοποιούνται για την ψυχαγωγία/ εκπαίδευση μικρών παιδιών, κτλ. 

θέματα: 
- Διαδικτυακοί χώροι αποθήκευσης δεδομένων (cloud computing):  dropbox, 
 google drive, sky drive 
- Εξερευνητής αρχείων σε περιβάλλον Android: Es file explorer
- Office: Polaris Office, Google slides, Google Sheets, Google docs
- Διαδικτυακές αγορές: Paypal, Ebay, Amazon

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Προβαίνούν σε εγκατάσταση διαδικτυακών χώρων αποθήκευσης σε έξυπνη 
 συσκευή και σε υπολογιστή 
- Δημιουργούν και να αποθηκεύουν διαδικτυακά αρχεία
- Επεξεργάζονται και να μορφοποιούν διαδικτυακά αρχεία 
- Μοιράζονται διαδικτυακά αρχεία με άλλους χρήστες 
- Εξερευνούν και να βρίσκουν αρχεία διαδικτυακά
- Συγχρονίζουν τα δεδομένα μεταξύ έξυπνης συσκευής  και υπολογιστή
- Λαμβάνουν διαδικτυακά αρχεία 
- Μεταμορφώνουν διαδικτυακά αρχεία, να κάνουν πληρωμές μέσω διαδικτύου για 
 διάφορους σκοπούς  

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Βασικές γνώσεις σε δίκτυα  και λειτουργικά 
συστήματα, βασικές γνώσεις σε έξυπνα λειτουργικά 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Smart OS (e.g., android) 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να 
δημιουργήσουν διαδικτυακά αρχεία χρησιμοποιώντας τo Google Docs 
και  να τα αποθηκεύσουν στο Google Drive. Στη συνέχεια ζητείται από τους 
εκπαιδευόμενους να μοιραστούν και να επεξεργαστούν διαδικτυακά αρχεία με 
άλλους χρήστες.

// εΠιΠεδο Β // // εΠιΠεδο γ //
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μαΘημα 2ο 
Συγκεκριμένες εφαρμογές για Κύπρο & Άλλες σημαντικές εφαρμογές 

θέματα: 
◉ Συγκεκριμένες εφαρμογές για Κύπρο:  
  ▶ Aστυνομία Κύπρου: Cyprus Police 
  ▶ Ταχυδρομεία Κύπρου: Cyprus post, All around Cyprus  
  ▶ Φαρμακεία: Cyprus Pharmacies, Cyprus Pharmacy Guide, 
   Cyprus Pharmacy
◉ Αυτόματη αθόρυβη λειτουργία κινητού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα: 
   Silent time
◉ Ξυπνητήρια: Alarm, Alarm clock , Smart Alarm Free, Timely
◉ Ηχογράφηση: Personal call and voice recorder
  ▶ Ηχογράφηση μαθήματος, συζήτησης, τηλεφωνήματος κτλ.
◉ Εύρεση ταυτότητας του καλούντος: TrueCaller ID
◉ Υπολογιστική: Calculator, Tech calc, Graphing calculator
◉ Υπηρεσίες (Utilities): Flashlight, Swiss Army knife 
  ▶ Χρήση κλεφτοφάναρου, μετατροπέα ποσοτήτων, χρονομέτρου, πυξίδας, 
    μεγεθυντικού φακού, φαδιού κτλ.
◉ Σάρωση και φύλαξη: Cam scanner
  ▶ Χρήση σάρωσης και φύλαξης για έγγραφα, φωτογραφίες κτλ.
◉ Πρώτες βοήθειες: FirstAid, FirstAidKid, FirstAidLive
◉ Κώδικα QR: QR code reader
  ▶ Τι είναι ο κώδικας QR και πως χρησιμοποιείται
◉ Ενημέρωσε τους φίλους σου για να σε βρουν: Locate me, GPS tracker

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Βάζουν το κινητό στο αθόρυβο σε συγκεκριμένες ώρες, μέρες
- Χρησιμοποιούν το ξυπνητήρι με διάφορες επιλογές 
 (π.χ., μουσική, χρόνο snooze)
- Ηχογραφούν συζητήσεις και τηλεφωνήματα
- Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή για υπολογισμούς
- Βρίσκουν το τηλέφωνο ατόμου που δεν είναι καταχωρημένο στο κινητό τους
- Χρησιμοποιούν Υπηρεσίες όπως το κλεφτοφάναρο, πυξίδα, χρονόμετρο, κτλ.
- Σαρώνουν φωτογραφίες, έγγραφα και να τα αποθηκεύουν σε pdf, ή να τα 
 στέλνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Βρίσκουν πληροφορίες για πρώτες βοήθειες
- Διαβάζουν και να χρησιμοποιούν το κώδικα QR code
- Στέλνουν τις συντεταγμένες τους σε άλλα πρόσωπα για να τους βρίσκουν

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Βασικές γνώσεις σε δίκτυα  και λειτουργικά 
συστήματα, βασικές γνώσεις σε έξυπνα λειτουργικά 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Smart OS (e.g., android)

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι θα κατεβάσουν ορισμένα από 
τα προαναφερθέντα λογισμικά και θα τα χρησιμοποιήσουν. Θα μπορούσαν 
να βάλουν το κινητό τους αυτόματα σε αθόρυβο για ορισμένες ώρες (με Silent 
time), να ξεκινήσουν το κλεφτοφάναρο και την πυξίδα με την εφαρμογή Swiss 
army Knife. Επίσης, θα μπορούσαν να πάρουν τον αριθμό τηλεφώνου κάποιου 
εκπαιδευομένου που δεν γνωρίζουν και χρησιμοποιώντας το True Caller να 
προσπαθήσουν να πιστοποιήσουν το όνομά του. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας 
το CamScanner θα μπορούσαν να σαρώσουν την οθόνη του υπολογιστή τους και 
να την αποθηκεύσουν. 
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ενοτητα 8

εΠεξεργαΣια 
λογιΣτικων φυλλων 
(Microsoft excel)
Μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα 
ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα:  Χρήση Εφαρμογής - Εκκίνηση 
Περιβάλλοντος Εργασίας Excel και Βασικές Ρυθμίσεις, Κελιά, Στήλες, 
Περιεχόμενο και Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Διαγράμματα και 
Γραφικές Παραστάσεις, Διαμόρφωση και Προετοιμασία για Εκτύπωση Φύλλου 
Εργασίας. Η ενότητα αυτή διδάσκεται μέσα από συνολικά 6 μαθήματα των 90 
λεπτών και συγκεκριμένα διδάσκεται μέσα από 2 μαθήματα σε κάθε επίπεδο. 

μαΘημα 1ο 
Εκκίνηση Περιβάλλοντος Εργασίας Excel & Βασικές Ρυθμίσεις 
θέματα: 
- Εκκίνηση της Microsoft Excel
- Επεξήγηση του περιβάλλοντος
- Άνοιγμα και κλείσιμο εφαρμογής ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (βιβλίου)
- Εναλλαγή μεταξύ ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (βιβλίου)
- Δημιουργία ενός νέου ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας (βιβλίου)
- Αποθήκευση ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας (βιβλίου) σε συγκεκριμένη 
 τοποθεσία
- Αποθήκευση ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας (βιβλίου) με διαφορετικό όνομα και 
 με διαφορετικό τύπο αρχείου
- Εμφάνιση και απόκρυψη των ράβδων εργαλείων 
- Δημιουργία νέου φύλλου εργασίας στο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας (βιβλίο)
- Μετονομασία ενός φύλλου εργασίας 
- Αντιγραφή, επικόλληση και μετακίνηση ενός φύλλου εργασίας εντός του ίδιου 
 του ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας και μεταξύ ανοικτών ηλεκτρονικών φύλλων 
 εργασίας  
- Μετακίνηση σε βιβλία και φύλλα (ποντίκι, πληκτρολόγιο)
- Διαγραφή φύλλου από βιβλίο
- Τρόποι επιλογής εντολών μενού
- Σύστημα βοήθειας
- Ερωτήσεις - ασκήσεις 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 
- Ανοίγουν και να κλείνουν τη  Microsoft  Excel
- Κατανοούν το περιβάλλον Microsoft Excel
- Αποθηκεύουν και να ανοίγουν νέα και υφιστάμενα αρχεία
- Αποθηκεύουν το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας (βιβλίο) με διάφορους τύπους
- Εισάγουν, να μετονομάζουν και να διαγράφουν φύλλα εργασίας 
- Αντιγράφουν και να μετακινούν φύλλα εργασίας 
- Χρησιμοποιούν το σύστημα βοήθειας της Microsoft Excel
- Γνωρίζουν και να αξιοποιούν κατάλληλα τις ράβδες  εργαλείων 
- Μετακινούνται στα υπολογιστικά φύλλα με ποντίκι ή πληκτρολόγιο
- Γνωρίζουν τους τρόπους που μπορούν να κάνουν μια επιλογή εντολών  από το 
 μενού (ποντίκι ή συντόμευση πληκτρολογίου)

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Πρόγραμμα 
Παρουσιάσεων Power Point” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Excel

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να δημιουρ-
γήσουν νέο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας και να το αποθηκεύσουν δίνοντάς του 
διάφορα ονόματα.  Επίσης, ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να αποθηκεύσουν 
το ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας (με το ίδιο όνομα) σε τρεις διαφορετικούς 
τύπους (π.χ. *.xlsx, *.pdf, *.html). Ζητείται ακόμη από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν νέα φύλλα εργασίας στο ίδιο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας, να τα 
ονομάσουν, να τα μετονομάσουν, να διαγράψουν το ένα και να μετακινήσουν το 
άλλο σε συγκεκριμένο σημείο στο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας.

// εΠιΠεδο α //
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μαΘημα 2ο 
Κελιά, Στήλες, Περιεχόμενο και Μορφοποίηση 
θέματα: 
- Εισαγωγή ποικίλων δεδομένων σε κελί (κειμένου, αριθμητικών, αλφαριθμητικών, 
 ημερομηνίας και ώρας, λογικών τιμών) 
- Επιλογή κελιών 
- Χρήσης της εντολής αναίρεσης, ακύρωση της αναίρεσης
- Αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή δεδομένων στα κελιά  
- Χρήση των εντολών αναζήτησης και αντικατάστασης 
- Ταξινόμηση δεδομένων με βάση συγκεκριμένου κριτηρίου με αύξουσα, 
 φθίνουσα αριθμητική η αλφαβητική σειρά
- Μορφοποίηση κελιών με κείμενο, αριθμούς (π.χ. αριθμούς με δεκαδικά, με 
 διαχωρισμό χιλιάδων, με σύμβολο νομισματικής μονάδας) , με ημερομηνίες 
 (συγκεκριμένο στυλ ημερομηνίας) 
- Επεξεργασία και μορφοποίηση δεδομένων - επιλεγμένων κελιών 
 (γραμματοσειρά, στοίχιση, μέγεθος γραμμάτων)
- Μορφοποίηση κελιών (π.χ. περιτύλιξης περιεχομένου, συγχώνευσης 
 περιεχομένου) 
- Προσθήκη, μορφοποίηση και επεξεργασία περιγραμμάτων  
- Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών 
- Τροποποίηση πλάτους στηλών και ύψους γραμμών 
- Σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση γραμμών και στηλών 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Εισάγουν διαφορετικού τύπου δεδομένα
- Επιλέγουν και να επεξεργάζονται τους διάφορους τύπους δεδομένων στα κελιά 
- Αντιγράφουν, να μετακινούν και να διαγράφουν δεδομένα 
- Εφαρμόζουν διάφορα στιλ μορφοποίησης σε κελιά που περιέχουν κείμενο, 
 αριθμούς και ημερομηνίες 
- Μορφοποιούν και να επεξεργάζονται το περιεχόμενο των κελιών 
- Στοιχίζουν τα περιεχόμενα των κελιών
- Προσθέτουν και να μορφοποιούν περιγράμματα σε επιλεγμένες περιοχές κελιών 
- Αντιγράφουν τις μορφοποιήσεις των κελιών 
- Καταχωρούν, να τροποποιούν και να διαγράφουν στήλες και γραμμές 
- Αξιοποιούν κατάλληλα την σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση γραμμών και 
 στηλών 
- Αναζητούν και να αντικαθιστούν δεδομένα σε φύλλο εργασίας
- Ταξινομούν δεδομένα σε αύξουσα ή φθίνουσα αριθμητική ή αλφαβητική σειρά 
- Αξιοποιούν κατάλληλα τις εντολές αναίρεσης, και ακύρωσης της αναίρεσης

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της ενότητας 
Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Excel

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν φύλλο εργασίας και να καταχωρήσουν διαφορετικά είδη 

δεδομένων όπως κείμενο, αριθμούς ακέραιους, κλάσματα, την τρέχουσα 
ημερομηνία. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να προσθέσουν συγκεκριμένη 
γραμμή, π.χ. να προσθέσουν γραμμή κάτω από τη γραμμή 6, και να προσθέσουν 
συγκεκριμένη στήλη, π.χ. να προσθέσουν στήλη δίπλα από τη στήλη D. Ζητείται 
από τους εκπαιδευόμενους να αντιγράψουν τα στοιχεία ενός κελιού σε ένα 
άλλο κελί, όπως επίσης και να αντιγράψουν και να επικολλήσουν δεδομένα σε 
συγκεκριμένο κελί.  Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να σταθεροποιήσουν 
συγκεκριμένες γραμμές (π.χ. τις τρεις πρώτες γραμμές) και συγκεκριμένες στήλες 
(π.χ. τις δυο πρώτες στήλες)

Επιπλέον δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν νέο φύλλο εργασίας στο οποίο  να προσθέσουν διάφορους 
τύπους δεδομένων (αριθμούς, ημερομηνία, κείμενο). Για παράδειγμα, καλούνται 
να μορφοποιήσουν τα κελιά σε αριθμούς έτσι ώστε να έχουν το διαχωρισμό 
χιλιάδων και τρία δεκαδικά ψηφία ή/και να μορφοποιήσουν συγκεκριμένο κελί 
ώστε να φαίνεται με ποσοστό επί τις εκατό. Ακόμη καλούνται να αλλάξουν την 
ημερομηνία σε συγκεκριμένο στιλ. Στα κελιά με κείμενο καλούνται να αλλάξουν 
χρώμα, γραμματοσειρά και στοίχιση.

μαΘημα 1ο  & 2ο 
Τύποι και Συναρτήσεις 
θέματα: 
- Ονομασία και αναφορά κελιού
- Εισαγωγή και χρήση αριθμητικών τύπων (πρόσθεση, αφαίρεση, 
 πολλαπλασιασμός, διαίρεση)
- Εισαγωγή και χρήση συναρτήσεων 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν την ονομασία των κελιών
- Κατανοούν και να εφαρμόζουν την αναφορά των κελιών
- Δημιουργούν και να χρησιμοποιούν βασικούς αριθμητικούς τύπους/ τύπους 
 υπολογισμού (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση) με χρήση 
- Δημιουργούν τύπους με ποικίλες συναρτήσεις όπως αθροίσματος, μέσου όρου, 
 ελάχιστου, μέγιστου, καταμέτρησης, κλπ 
- Εκτελούν αυτόματους υπολογισμούς 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα ενότητας 
Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων (επίπεδο Β) 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν αρχείο στην Excel όπου θα καταχωρήσουν τις θερμοκρασίες 
καθημερινά για μια βδομάδα πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Αναμένεται να 
χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους τύπους έτσι ώστε να βρουν την ελάχιστη, τη 
μέγιστη και τη μέση θερμοκρασία ανά μέρα, για κάθε πρωί, για κάθε μεσημέρι και 
για κάθε βράδυ, όπως επίσης και για ολόκληρη την εβδομάδα.
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μαΘημα 1ο 
Διαγράμματα και Γραφικές Παραστάσεις  

μαΘημα 2ο 
Διαμόρφωση και Προετοιμασία για Εκτύπωση Φύλλου Εργασίας 

θέματα: 
- Δημιουργία και διαγραφή γραφικών παραστάσεων και διαγραμμάτων/
 οργανογραμμάτων 
- Δημιουργία γραφικών παραστάσεων και διαγραμμάτων/οργανογραμμάτων 
 διαφορετικού τύπου (π.χ. στήλης, ράβδου, γραμμής, πίτας) 
- Επεξεργασία και μορφοποίηση γραφικών παραστάσεων και διαγραμμάτων
- Καταχώρηση, μορφοποίηση και διαγραφή εικόνων και άλλων αντικειμένων σε  
 φύλλο εργασίας 
- Ερωτήσεις - ασκήσεις

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να μορφοποιούν γραφικές παραστάσεις και 
 διαγράμματα/ οργανογράμματα 
- Καταχωρούν και να μορφοποιούν εικόνες και άλλα αντικείμενα σε φύλλο 
 εργασίας 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο επίπεδο της ενότητας 
“Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων”

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Excel

Ενδεικτική δραστηριότητα: (Συνέχεια της δραστηριότητας από το προηγούμενο 
επίπεδο) Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να δημιουργήσουν αρχείο στην Ex-
cel όπου θα καταχωρήσουν τις θερμοκρασίες καθημερινά για μια βδομάδα πρωί, 
μεσημέρι και βράδυ. Αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους τύπους 
έτσι ώστε να βρουν την ελάχιστη, μέγιστη και τη μέση θερμοκρασία ανά μέρα, για 
κάθε πρωί, για κάθε μεσημέρι και για κάθε βράδυ, όπως επίσης και για ολόκληρη 
τη βδομάδα. Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω δεδομένα ζητείται από τους 
εκπαιδευομένους να δημιουργήσουν γραφική παράσταση τύπου στήλης όπου να 
απεικονίζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες. Στη 
συνέχεια τους ζητείται να μετακινήσουν το διάγραμμα σε άλλο φύλλο εργασίας και 
να το τοποθετήσουν σε συγκεκριμένα κελιά αναφοράς. Στη συνέχεια αναμένεται, 
να προσθέσουν τίτλο και ετικέτες στις ράβδους του διαγράμματος, να αλλάξουν το 
χρώμα της κάθε ράβδου όπως επίσης και το χρώμα του φόντου. 

θέματα: 
- Αλλαγή περιθωρίων 
- Αλλαγή προσανατολισμού 
- Προσαρμογή ρυθμίσεων σελίδας 
- Προσθήκη, τροποποίηση και εισαγωγή πεδίων στις κεφαλίδες και στα 
 υποσέλιδα 
- Διάφορες οπτικές (normal view, page break preview, page layout, custom views)
- Προεπισκόπηση φύλλου εργασίας 
- Εκτύπωση φύλλου εργασίας  (περιοχής κελιών, ολόκληρου του φύλου εργασίας, 
συγκεκριμένος αριθμός αντιγράφων, επιλεγμένου διαγράμματος) 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Αλλάζουν περιθώρια: πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά
- Αλλάζουν τον προσανατολισμό του φύλλου εργασίας
- Προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις της σελίδας αλλάζοντας διάφορες παραμέτρους
- Προσθέτουν, να τροποποιούν και να εισάγουν διάφορα πεδία στην Κεφαλίδα 
 και στο Υποσέλιδο 
- Αλλάζουν οπτικές του φύλλου εργασίας 
- Εκτελούν προεπισκόπησης φύλλου εργασίας 
- Εκτυπώνουν το φύλλο εργασίας ή επιλεγμένη περιοχή του φύλου εργασίας, 
 π.χ. περιοχή κελιού, ολόκληρο το φύλο εργασίας, επιλεγμένο διάγραμμα  

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της ενότητας 
“Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων” (επίπεδο Γ)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Excel

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να ανοίξουν 
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας στο οποίο να προβούν στις ακόλουθες 
μορφοποιήσεις/ αλλαγές:
- Να αλλάξουν τον προσανατολισμό σε οριζόντιο
- Να αυξήσουν τα περιθώρια σε συγκεκριμένες διαστάσεις 
- Να προσθέσουν την τρέχουσα ημερομηνία στην αριστερή πλευρά της κεφαλίδας
- Να προσθέσουν το όνομα του αρχείου στο κέντρο του υποσέλιδου
- Να καταχωρήσουν αριθμούς σελίδας
- Να εκτυπώσουν συγκεκριμένη σειρά κελιών
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ενοτητα 9

εΠεξεργαΣια ΒαΣεων 
δεδομενων 
(Microsoft Access) 
Η ενότητα αυτή, επεξεργασία βάσεων δεδομένων εισάγει τους εκπαιδευόμενους 
στη δημιουργία, χρήση και εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών από τις βάσεις 
δεδομένων. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων της 
ενότητας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν την έννοια βάση δεδομένων, 
τα πλεονεκτήματα, τον ρόλο και τις εφαρμογές τους. Επιπρόσθετα οι 
εκπαιδευόμενοι,  θα γνωρίζουν να δημιουργούν, τροποποιούν, μορφοποιούν, 
αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν πίνακες (Tables) και τις σχέσεις μεταξύ 
τους, ερωτήσεις (Queries), φόρμες (Forms), και εκθέσεις (Reports) και να 
δημιουργούν κουμπιά (Command Buttons) για συγκεκριμένες λειτουργίες, 
σύνθετα πλαίσια  (Combo box), πλαίσια λίστας (List box) και μενού. Η ενότητα 
αυτή αποτελείται από 5 μαθήματα 90 λεπτών κατανεμημένα στα επίπεδα  Β και 
Γ  (2 μαθήματα στο επίπεδο Β και 3 μαθήματα στο επίπεδο Γ).

μαΘημα 1ο 
Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων 
θέματα: 
◉ Τι είναι οι βάσεις δεδομένων (Data Bases)
◉ Βάση δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
◉ Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα βάσεων δεδομένων σε σχέση με 
   απομονωμένα αρχεία.
◉ Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) – Database Management 
   System (DBMS)
◉ Ο ρόλος και οι εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων
  ▶ Τράπεζες, Υπεραγορές, Καταστήματα, Σχολεία, Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, 
   Βιβλιοθήκες
◉ Βασικά στοιχεία των βάσεων δεδομένων 
  ▶ Πίνακας (Table)
  ▶ Εγγραφές (Records)
  ▶ Πεδία (fields)
◉ Ειδικές σχέσεις (Relationships) μεταξύ πινάκων στις βάσεις δεδομένων
  ▶ Ένα προς Ένα
  ▶ Ένα προς Πολλά ή Πολλά προς Ένα
  ▶ Πρωτεύον κλειδί (Primary Key)
◉ Εκκίνηση του προγράμματος Microsoft Access και δημιουργία καινούριας 
  βάσης δεδομένων
◉ Άνοιγμα υφιστάμενου αρχείου βάσης δεδομένων
◉ Επεξήγηση βασικών εργαλείων του παραθύρου της Microsoft Access
◉ Επεξήγηση των διαφόρων μεθόδων δημιουργίας πίνακα (table)
◉ Δημιουργία πεδίων σε πίνακα 
◉ Χαρακτηριστικά/ιδιότητες των πεδίων
  ▶ Τύπος Δεδομένων (Data Type)
  ▶ Μέγεθος Πεδίου (Field Size) 
  ▶ Μορφή (Format)
  ▶ Μάσκα εισαγωγής (Input Mask)
  ▶ Λεζάντα (Caption)
  ▶ Προεπιλεγμένη Τιμή (Default Value)
  ▶ Κανόνας Επικύρωσης (Validation Rule)
  ▶ Κείμενο Επικύρωσης (Validation text)
  ▶ Απαιτούμενο (Required)
  ▶ Με ευρετήριο (Indexed)
◉ Επιλογή και καθορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού (Indexed)
◉ Ονομασία και αποθήκευση πίνακα
◉ Προβολή Σχεδίασης (Design View) του Πίνακα
◉ Προβολή Φύλλου Δεδομένων (Datasheet View) και εισαγωγή εγγραφών στο 
   πίνακα
◉ Εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου του Excel σε πίνακα 
◉ Κλείσιμο του προγράμματος Microsoft Access

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Γνωρίζουν τι είναι οι βάσεις δεδομένων
- Αναγνωρίζουν την σημασία, τον ρόλο, εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα των 
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 βάσεων δεδομένων
- Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των βάσεων δεδομένων
- Κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων σε μια βάση 
 δεδομένων
- Δημιουργούν πίνακες και να καταχωρούν εγγραφές σ’ αυτούς

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν παρακολουθήσει τις ενότητες: Βασικές 
έννοιες Πληροφορικής, Λειτουργικό σύστημα Windows και Διαχείριση Αρχείων, και 
Επεξεργασία λογιστικών φύλλων 

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο 
(internet browser), Microsoft Excel και Microsoft Access .
 
Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να 
δημιουργήσουν καινούρια βάση δεδομένων, να δημιουργήσουν καινούριο πίνακα 
με πεδία και να καταχωρήσουν έγγραφα. 

μαΘημα 2ο 
Χρήση, τροποποίηση πινάκων και πεδίων σε βάση δεδομένων και 
χρήση φόρμας εγγραφής δεδομένων 

θέματα: 
◉ Τροποποίηση σχεδιασμού πίνακα
  ▶ Διαγραφή πεδίων
  ▶ Τροποποίηση τύπου δεδομένων
  ▶ Προσθήκη πεδίων
◉ Μορφοποίηση του φύλλου δεδομένων
◉ Ταξινόμηση δεδομένων σε πίνακα
◉ Εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων σε πίνακα
◉ Εκτύπωση του φύλλου δεδομένων
◉ Δημιουργία φόρμας αποτελούμενη από πεδία προερχόμενα από ένα πίνακα.
◉ Προβολή Σχεδίασης (Design View) της φόρμας
◉ Στοιχεία προβολής σχεδίασης φόρμας
◉ Μορφοποίηση φόρμας
◉ Προβολή φόρμας (Form View)
◉ Πλοήγηση εγγραφών σε φόρμα
◉ Καταχώρηση νέας εγγραφής σε φόρμα
◉ Ονομασία και αποθήκευση φόρμας
◉ Αναζήτηση Πληροφοριών με την χρήση φίλτρων

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Χρησιμοποιούν και να τροποποιούν πίνακες και πεδία 
- Μορφοποιούν και να εκτυπώνουν φύλλο δεδομένων 
- Δημιουργούν, να μορφοποιούν και να χρησιμοποιούν φόρμα δεδομένων 
 βασισμένη σε ένα πίνακα δεδομένων
- Γνωρίζουν τη χρήση φόρμας για πλοήγηση, αναζήτηση και καταχώρηση 
 εγγραφών

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Επεξεργασία 
βάσεων δεδομένων” (επίπεδο Α)

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Access 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να 
χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων, από τις δραστηριότητες του 1ου 
μαθήματος αυτής της ενότητας, για τροποποίηση σχεδιασμού πίνακα, διαγραφή 
πεδίων, τροποποίηση τύπου δεδομένων, προσθήκη πεδίων, μορφοποίηση 
του φύλλου δεδομένων, ταξινόμηση δεδομένων, εύρεση και αντικατάσταση 
δεδομένων σε πίνακα, εκτύπωση του φύλλου δεδομένων, δημιουργία 
φόρμας, μορφοποίηση φόρμας, πλοήγηση εγγράφων σε φόρμα, καταχώρηση 
νέας εγγραφής σε φόρμα, ονομασία και αποθήκευση φόρμας, αναζήτηση 
πληροφοριών με την χρήση φίλτρων.

μαΘημα 1ο 
Δημιουργία σχέσεων πινάκων και δημιουργία, τροποποίηση και χρήση 
ερωτημάτων (queries)

θέματα: 
◉ Σύνδεση Πινάκων (Relationships)
◉ Επεξεργασία σχέσεων
  ▶ Τύποι σχέσεων (Relationship Type)
  ▶  Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών (Enforce Referential Integrity)
  ▶ Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών 
   (Cascade Update Related Fields)
  ▶ Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών 
   (Cascade Delete Related Records)
◉ Επεξήγηση Ερωτημάτων (Queries) και οι δυνατότητές τους
◉ Δημιουργία ερωτημάτων
  ▶ Οδηγός Ερωτημάτων (Query Wizard)
  ▶ Σχεδίαση Ερωτήματος (Query design)
◉ Επεξήγηση και χρήση εργαλείων ερωτημάτων και οι ιδιότητές τους
◉ Τροποποίηση Ερωτήματος
◉ Κριτήρια ερωτημάτων
◉ Εκτέλεση ερωτήματος
◉ Προβολή ερωτήματος

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Αναγνωρίζουν και να δημιουργούν κατάλληλες σχέσεις (Relationships) μεταξύ 
 πινάκων. 
- Κατανοούν τον ρόλο και την χρήση των ερωτημάτων σε μια βάση δεδομένων 
- Γνωρίζουν τον τρόπο δημιουργίας, τροποποίησης, αποθήκευσης και εκτέλεσης 
 ερωτημάτων
- Χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και κριτήρια για τη συναγωγή των 
 απαραίτητων πληροφοριών 

// εΠιΠεδο γ //
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προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Επεξεργασία 
βάσεων δεδομένων” (επίπεδο Β) 

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Access .

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Συζητώντας με τους εκπαιδευομένους ο 
διδάσκων καθορίζει τις πληροφορίες εξαγωγής και τα ερωτήματα. Ακολούθως οι 
εκπαιδευόμενοι δημιουργούν και εκτελούν τα ερωτήματα (Queries) με στόχο να 
συναχθούν οι προκαθορισμένες πληροφορίες. 

μαΘημα 2ο 
Δημιουργία, Σχεδιασμός, Τροποποίηση και Εκτύπωση εκθέσεων

μαΘημα 3ο 
Ειδικευμένα ερωτήματα (Queries), Εργαλεία και Λειτουργίες του 
προγράμματος Microsoft Access

θέματα: 
◉ Επεξήγηση του ρόλου και της χρήσης εκθέσεων
◉ Δημιουργία έκθεσης αποτελούμενης από πεδία προερχόμενα από ένα πίνακα.
  ▶ Δημιουργία έκθεσης με τη χρήση του οδηγού έκθεσης (Report Wizard)
  ▶ Δημιουργία αυτόματης έκθεσης με τη χρήση του εργαλείου έκθεση
◉ Προβολή Σχεδίασης (Design View) της έκθεσης
◉ Στοιχεία προβολής σχεδίασης έκθεσης
◉ Τροποποίηση/Μορφοποίηση έκθεσης
◉ Προβολή έκθεσης (Layout View)
◉ Εκτύπωση έκθεσης
◉ Ονομασία και αποθήκευση έκθεσης
◉ Διαγραφή έκθεσης

Στόχοι – Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν την ανάγκη δημιουργίας και χρήσης των εκθέσεων σε μια βάση 
 δεδομένων
- Δημιουργούν, να μορφοποιούν, να αποθηκεύουν και να διαγράφουν έκθεση 
 (Report) βασισμένη σε ένα πίνακα δεδομένων
- Εκτυπώνουν μια έκθεση

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της ενότητας 
“Επεξεργασία βάσεων δεδομένων” (επίπεδο Γ).
 
Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Access.

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Καλούνται οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιήσουν 
βάση δεδομένων, από τις δραστηριότητες των προηγούμενων μαθημάτων αυτής 
της ενότητας με σκοπό τη δημιουργία έκθεσης (Report), μορφοποίηση έκθεσης, 
ονομασία και αποθήκευση έκθεσης και εκτύπωση έκθεσης.

θέματα: 
◉ Εμφάνιση πεδίου (lookup value) με τη χρήση σύνθετου πλαισίου  
  (Combo box) και πλαισίου λίστας (List box)
◉ Δημιουργία εξειδικευμένων ερωτημάτων και συναγωγή πληροφοριών από δύο 
   πίνακες
◉ Προσθήκη κουμπιών (Command Buttons) σε φόρμα
  ▶ Κλείσιμο φόρμας
  ▶ Έξοδος από την εφαρμογή
  ▶ Κουμπιά πλοήγησης εγγραφών
   • Επόμενο (Next Record)
   • Προηγούμενο (Previous Record)
   • Πρώτο (First Record)
   • Τελευταίο (Last Record)
o Δημιουργία νέας εγγραφής
o Διαγραφή Εγγραφής
◉ Προσθήκη σύνθετου πλαισίου  (Combo box) και πλαισίου λίστας (List box) 
    Κουμπί επιλογής (Option Button), κουμπί εναλλαγής (Toggle Button) και 
  πλαίσιο έλεγχου (Check Box) σε φόρμα
◉ Δημιουργία σύνθετου πλαισίου  (Combo box) για επιλογή και εμφάνιση 
   εγγραφής σε φόρμα
◉ Δημιουργία φόρμας βασισμένης σε ερώτημα (Query) 
◉ Δημιουργία έκθεσης (Report) βασισμένης σε ερώτημα (Query)  
◉ Δημιουργία κεντρικού μενού 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Εφαρμόζουν σύνθετες ειδικευμένες λειτουργίες της Microsoft Access 
- Κατανοούν και να χρησιμοποιούν βασικά κουμπιά (Command Buttons)
- Αναγνωρίζουν την αξία πιο σύνθετων ερωτημάτων (Queries)
- Χρησιμοποιούν τη λειτουργία του κεντρικού μενού

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 2ο μάθημα της ενότητας 
Επεξεργασία βάσεων δεδομένων (επίπεδο Γ).

Υλικά και λογισμικά που θα χρειαστούν: Microsoft Access.

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν βάση δεδομένων 
από τις δραστηριότητες των προηγούμενων  μαθημάτων αυτής της ενότητας, 
για τη δημιουργία και χρήση των εξειδικευμένων εργαλείων και λειτουργιών του 
μαθήματος αυτού ονομασία και αποθήκευση έκθεσης και εκτύπωση έκθεσης.
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ενοτητα 10

ειΣαγωγη Στην 
εφαρμογη των τΠε Στη 
μαΘηΣιακη διαδικαΣια 
Η ενότητα, Έννοιες Σχετικές με τις ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Έννοιες σχετικές με τις ΤΠΕ στη Μαθησιακή 
Διαδικασία, Εκπαιδευτικά διαδικτυακά λογισμικά και εφαρμογές, Εκπαιδευτικά 
διαδικτυακά παιχνίδια, Δια βίου Μάθηση  και εξ’ Αποστάσεως Μάθηση – εξ’ 
Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών, Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες μάθησης, 
Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας MOOCs (Massive 
Open Online Courses) και Coursera, Δημιουργία Παρουσίασης/ Παραμυθιού/
Ιστορίας με Αφήγηση και Εικονική Πραγματικότητα και παιχνίδια εικονικής 
πραγματικότητας. Η ενότητα αυτή διδάσκεται μέσα από συνολικά 5 μαθήματα 
των 90 λεπτών. Συγκεκριμένα, διδάσκεται στο επίπεδο Β και Γ. Στοεπίπεδο Β 
υπάρχουν 2 μαθήματα των 90 λεπτών και στο επίπεδο Γ υπάρχουν 3 μαθήματα 
των 90 λεπτών.

μαΘημα 1ο 
Έννοιες Σχετικές με τις ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία 
θέματα: 
- ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 
- Εκπαιδευτική Τεχνολογία`
- Αναδιαμορφωτική αξία των εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
- Ψηφιακοί μετανάστες και ψηφιακοί αυτόχθονες
- Διαδίκτυο 1ης, 2ης & 3ης γενιάς 
- Εργαλεία διαδικτύου 
- Συζήτηση μέσω ιστολογίου ή φόρουμ συζήτησης 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ορίζουν και να κατανοούν τις έννοιες ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και 
 Εκπαιδευτική Τεχνολογία 
- Κατανοούν τη σημαντικότητα και αξία των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία 
 διδασκαλίας και μάθησης 
- Διαχωρίζουν τα χαρακτηριστικά, δεξιότητες και ικανότητες αλλά και διαφορές των 
 ψηφιακά αυτόχθονων και μεταναστών 
- Αναγνωρίζουν και να ορίζουν τα διάφορα εργαλεία διαδικτύου
- Λαμβάνουν μέρος σε διαδικτυακή ασύγχρονη συζήτηση μέσω ιστολογίου ή/και 
 φόρουμ συζήτησης 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Διαδίκτυο” 
(επίπεδο Α) 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση με το Διαδίκτυο 

Ενδεικτική δραστηριότητα:
Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να ψάξουν σε μηχανή εξεύρεσης 
πληροφοριών τους ορισμούς των ψηφιακά αυτόχθονων και ψηφιακά μεταναστών. 
Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τους ορισμούς στην τάξη και 
γίνεται συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των 2 ομάδων και τις διαφορές τους, πού 
τοποθετούνται οι ίδιοι και πώς βλέπουν την εξέλιξη αυτών των 2 ομάδων.

Μετά από παρουσίαση και συζήτηση στην τάξη των πιο πάνω εννοιών 
σχετικών με την εισαγωγή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και τις νέες 
έννοιες και ορολογίες που μας κατακλύζουν καθημερινά και ειδικά την εξέλιξη 
του διαδικτύου, θα ζητηθεί από τους εκπαιδευομένους να λάβουν μέρος 
σε διαδικτυακή συζήτηση μέσω ιστολογίου όσον αφορά το ακόλουθο θέμα: 
Αναφερθείτε στο πώς χρησιμοποιείτε  το Διαδίκτυο στην καθημερινότητά σας  για 
την επίτευξη διάφορων σκοπών: προσωπικών, επιμορφωτικών/ εκπαιδευτικών, 
και επαγγελματικών. Αναμένεται να αναρτήσετε συνδέσμους (ιστοσελίδες) 
και επιπλέον υλικό/ πηγές για υποστήριξη των θέσεων και απόψεών σας. 
Αναμένεται ότι όλοι θα δώσετε την άποψή σας όπως επίσης και να συμφωνήσετε, 
διαφωνήσετε, να δώσετε αντι-επιχειρήματα  με σκοπό την αλληλεπίδραση, τον 
διάλογο και τη συζήτηση.

// εΠιΠεδο Β //
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μαΘημα 2ο 
Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Λογισμικά/ Εργαλεία 
θέματα: 
- Εκπαιδευτικά διαδικτυακά λογισμικά και εφαρμογές
- Εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιχνίδια 
- Έξυπνες εφαρμογές για μαθητές/ παιδιά
- Εκπαιδευτική αξιοποίηση των Youtube & TeacherTube
- Ηλεκτρονικά παραμύθια και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά βιβλία  

Στόχοι – Με το τέλος του  μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Αποκτήσουν γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες χρήσης 
 διαφόρων διαδικτυακών λογισμικών και εφαρμογών 
- Αποκτήσουν γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες χρήσης 
 διαφόρων εκπαιδευτικών διαδικτυακών παιχνιδιών 
- Αξιοποιούν εκπαιδευτικά τις ιστοσελίδες Youtube & TeacherTube
- Χρησιμοποιούν διάφορες ιστοσελίδες που έχουν ηλεκτρονικά παραμύθια και 
 ηλεκτρονικά λογοτεχνικά βιβλία  
- Αποκτήσουν γνώση και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες έξυπνων 
 εφαρμογών για παιδιά 
 
προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της ενότητας 
Εισαγωγή στην Εφαρμογή στων ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία (επίπεδο Β) 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Αφού παρουσιαστούν και επεξηγηθούν στους 
εκπαιδευομένους οι έννοιες εκπαιδευτικά διαδικτυακά λογισμικά και εφαρμογές και 
εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιχνίδια, όπως επίσης και διάφορα παραδείγματα των 
πιο πάνω, ζητείται από τους εκπαιδευομένους να επιλέξουν και να μελετήσουν 
ένα διαδικτυακό λογισμικό ή ένα εκπαιδευτικό διαδικτυακό παιχνίδι. Σκοπός είναι 
να ετοιμάσουν μια μικρή παρουσίαση η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
τίτλο, περιγραφή, χαρακτηριστικά, λειτουργίες, δυνατότητες, δραστηριότητες 
και αξιοποίηση του συγκεκριμένου  διαδικτυακού εκπαιδευτικού ή διαδικτυακού 
παιχνιδιού.

μαΘημα 1ο 
Δια βίου Μάθηση  και Εξ Αποστάσεως Μάθηση – Εξ Αποστάσεως 
Προγράμματα Σπουδών  

μαΘημα 2ο 
Δια βίου Μάθηση  και Εξ Αποστάσεως Μάθηση – Εξ Αποστάσεως 
Προγράμματα Σπουδών (συνέχεια)   

θέματα: 
- Δια βίου μάθηση
- Εξ αποστάσεως μάθηση 
- Σημαντικότητα και χρησιμότητα 
- Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών – φιλοσοφία και εφαρμογή 
- Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης 

θέματα: 
- Webinars
- MOOCs (Massive Open Online Courses) 
- Coursera

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ορίζουν και να περιγράφουν την έννοια webinars 
- Παρακολουθήσουν και να πλοηγηθούν σε περιβάλλον webinar 

// εΠιΠεδο γ //

- Εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών 
- Παραδείγματα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Κατανοούν και να ορίζουν την εξ αποστάσεως μάθηση και τη δια βίου μάθηση 
- Αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα και σημαντικότητά τους στην καθημερινότητά μας 
- Αναπτύξουν γνώση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών που 
 υπάρχουν όπως επίσης και των φιλοσοφιών που τα διέπουν 
- Αναπτύξουν γνώση των διαφόρων πλατφόρμών ηλεκτρονικής μάθησης που 
 χρησιμοποιούνται 
- Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες των διαδικτυακών εργαλείων μάθησης που 
 χρησιμοποιούνται στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών 
- Παρακολουθήσουν, να περιηγηθούν σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών 
 μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα Εισαγωγή στην 
Εφαρμογή στων ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να χωριστούν σε 
ομάδες, να συζητήσουν και να καταγράψουν τα ακόλουθα θέματα
- ευκολία χρήσης των διαφόρων πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης που 
 παρουσιάστηκαν και επεξηγήθηκαν στο μάθημα 
- ευκολία χρήσης διαδικτυακών εργαλείων μάθησης
- σύγκριση εξ αποστάσεως και δια ζώσης μάθησης 
- ρόλος της διαδικτυακής πλατφόρμας και των διαδικτυακών εργαλείων μάθησης 
- χρησιμότητα και αναγκαιότητα της μάθησης εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής 
 πλατφόρμας 
Τα πιο πάνω θέματα θα μπορούσαν να: 
- συζητηθούν στην τάξη αφού ολοκληρώσουν οι ομάδες την καταγραφή των πιο 
 πάνω σημείων 
- να παρουσιαστούν μέσω παρουσίασης στο Power Point. 

Εναλλακτική δραστηριότητα: Μπορεί τα πιο πάνω θέματα να συζητηθούν και 
να καταγραφούν μέσω ιστολογίου ή μέσω φόρουμ συζήτησης από τις ομάδες των 
εκπαιδευομένων (ασύγχρονη συζήτηση)
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- Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες για τις έννοιες MOOCs και Coursera
- Επιλέξουν και να εγγραφούν σε μαθήματα των MOOCs και Coursera 
- Παρακολουθήσουν και να πλοηγηθούν σε μαθήματα MOOCs και Coursera
- Αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες χρήσης διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων 
 που αξιοποιούνται στα μαθήματα MOOCs και Coursera

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο της ενότητας Εισαγωγή 
στην Εφαρμογή στων ΤΠΕ στη Μαθησιακή Διαδικασία (επίπεδο Γ)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Έχοντας κατανοήσει τις έννοιες των webinars, 
Μoocs και Coursera, θα ζητηθεί από τους εκπαιδευομένους να επισκεφτούν τις 
δυο πιο κάτω ιστοσελίδες:
- Moocs Complete List – Free Online Courses for Everyone 
  https://www.mooc-list.com/
- Coursera – Free Online Courses 
  https://www.coursera.org/
Αφού μελετήσουν τις λίστες μαθημάτων ζητείται από τους εκπαιδευομένους 
να επιλέξουν ένα μάθημα που τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν μέσα 
στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών πλατφόρμων διαδικτυακής μάθησης και να 
εγγραφούν. Ζητείται από κάποιους εκπαιδευόμενους να παρουσιάσουν και να 
επιχειρηματολογήσουν για το μάθημα που επέλεξαν. 

μαΘημα 3ο 
Δημιουργία Παρουσίασης/ Παραμυθιού/Ιστορίας με Αφήγηση   

μαΘημα 4ο 
Εικονική Πραγματικότητα    

θέματα: 
- Χρήση Audacity και Power Point 
- Παρουσίαση με Αφήγηση
- Παραμύθι / Ιστορία με Αφήγηση 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες χρήσης τους ανοιχτού διαδικτυακού εργαλείου 
Audacity 
- Συνδυάζουν το Audacity και Power Point με σκοπό το συνδυασμό ήχου, εικόνας 
 και κειμένου
- Αναπτύσσουν παρουσίαση με αφήγηση και παραμύθι/ιστορία με αφήγηση 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα Πρόγραμμα 
Παρουσιάσεων 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Πρόγραμμα 
Παρουσιάσεων Power Point, Δωρεάν διαδικτυακό λογισμικό Audacity

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Οι εκπαιδευόμενοι ήδη γνωρίζουν να 
χρησιμοποιούν το πρόγραμμα παρουσιάσεων Power Point. Αφού γίνει εκμάθηση 
και του προγράμματος Audacity, ζητείται από τους διδάσκοντες να αξιοποιήσουν 
το Power Point και το Audacity και να δημιουργήσουν μια ιστορία από τη ζωή 
τους, ένα παραμύθι, ένα γεγονός που σημάδεψε τη ζωή τους. Πρέπει να γίνει 
συνδυασμός ήχου (αφήγησης), κειμένου και εικόνας με τη χρήση των 2 πιο πάνω 

θέματα: 
- Εικονική Πραγματικότητα 
- Εργαλεία / περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας 
- Παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας 
- Παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας Second Life
- Εικονική περιήγηση σε ελληνικά και ευρωπαϊκά μουσεία 
- Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω των εικονικών περιηγήσεων 
 σε μουσεία 
 
Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Ορίζουν την εικονική πραγματικότητα 
- Γνωρίζουν εργαλεία/ περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας 
- Γνωρίζουν παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας 
- Δημιουργήσουν λογαριασμό στο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας Second Life  
- Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες χρήσης του παιχνιδιού εικονικής 
 πραγματικότητας Second Life
- Περιηγηθούν μέσω περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας σε ελληνικά και 
 ευρωπαϊκά μουσεία 
- Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες χρήσης διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων 
 περιήγησης σε μουσεία 
- Εκπονήσουν διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω των εικονικών 
 περιηγήσεων σε μουσεία 
 
προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Διαδίκτυο” 
(επίπεδο Α)
 
λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 
Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να εντοπίσουν 
στο Διαδίκτυο και να παρουσιάσουν 2 παραδείγματα εικονικής πραγματικότητας 
όπως επίσης και εκπαιδευτικές εφαρμογές που σχετίζονται με τα 2 παραδείγματα  
εικονικής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, καλούνται να εντοπίσουν 2 
παραδείγματα εικονικής πραγματικότητας, όπου για κάθε παράδειγμα καλούνται 
να δώσουν ορισμό, εργαλεία και χαρακτηριστικά, όπως επίσης και οποιεσδήποτε 
άλλες πληροφορίες κρίνουν απαραίτητες (π.χ ιστοσελίδα). Επίσης, για κάθε 
παράδειγμα αναμένεται να επεξηγήσουν πώς μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά 
στη διδακτική πράξη, περιγράφοντας 2 εκπαιδευτικές δραστηριότητες για κάθε 
παράδειγμα εικονικής πραγματικότητας. Οι μαθησιακές δραστηριότητες πρέπει 
να περιλαμβάνουν στόχους, οδηγίες προς τα παιδιά, θέμα εργασίας, όπου τα 
περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας ενσωματώνονται ως εκπαιδευτικά 
εργαλεία.

τεχνολογικών εργαλείων. Για παράδειγμα σε κάθε διαφάνεια, οι εκπαιδευόμενοι 
θα πρέπει να γράφουν κείμενο στο χώρο των Σημειώσεων, να ηχογραφήσουν 
την αφήγηση του κειμένου με τη χρήση του Audacity (και μετά να εισαγάγουν 
το αρχείο ήχου στη συγκεκριμένη διαφάνεια) και τέλος να προσθέσουν εικόνα 
σχετική με το κείμενο. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί για όλες τις διαφάνειες 
που θα δημιουργηθούν. 
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ενοτητα 11

MεΣα εΠικοινωνιαΣ 
& μεΣα κοινωνικηΣ 
δικτυωΣηΣ και Πρακτικη 
χρηΣιμοτητα τουΣ 
Η συγκεκριμένη ενότητα εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε διάφορα θέματα 
σχετικά με τα Μέσα Επικοινωνίας,  Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πρακτική 
χρησιμότητά τους. Συγκεκριμένα, καλύπτονται οι πιο κάτω ενότητες: Έννοιες 
Σχετικές με τα Μέσα Επικοινωνίας – Μέσα Επικοινωνίας – Κείμενο, Ήχος 
& Εικόνα, Κοινωνικά Δίκτυα για Κοινή Χρήση Φωτογραφιών και Βίντεο 
(Photo-sharing and Video-sharing social networks) – Instagram &  Pinterest, 
Δημιουργία και Αξιοποίηση Ιστολογίων και Wikis, Κοινωνική και Επαγγελματική 
Δικτύωση και Δημιουργία και Αξιοποίηση Ιστοσελίδων. Η ενότητα αυτή 
αποτελείται από 1 μαθήματα 90 λεπτών κατανεμημένα και στα τρία επίπεδα. 
Συγκεκριμένα, τα επίπεδα Α και Β έχουν από τρία μαθήματα και το επίπεδο Γ 
έχει 5 μαθήματα. 

μαΘημα 1ο 
Έννοιες Σχετικές με τα Μέσα Επικοινωνίας – Μέσα Επικοινωνίας – Κείμενο
θέματα: 
- Μέσα/Εργαλεία Επικοινωνίας (κείμενο, ήχος, βίντεο)
- Σύγχρονη και Ασύγχρονη επικοινωνία 
- Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας 
- Δωμάτια συνομιλιών (Chat – rooms)
- Φόρουμ Συζήτησης (Discussion forums) 
- Συζήτηση μέσω δωματίων συνομιλιών και φόρουμ συζήτησης 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Να γνωρίζουν διάφορα μέσα επικοινωνίας (κείμενο, ήχο, εικόνα)
- Γνωρίζουν εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας 
- Διαχωρίζουν τα εργαλεία τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας
- Ορίζουν και να κατανοούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης και ασύγχρονης 
 επικοινωνίας 
- Γνωρίζουν εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας 
- Διαχωρίζουν τα εργαλεία τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας
- Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες χρήσης δωματίων συνομιλιών (chat – rooms) 
- Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες χρήσης δωματίων συζήτησης (discussion 
 forums)
- Λάβουν μέρος (να γίνει συζήτηση) σε δωμάτια συνομιλιών και δωμάτια συζήτησης 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Διαδίκτυο” 
(επίπεδο Α) 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση με το Διαδίκτυο

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να λάβουν μέρος 
σε σύγχρονη διαδικτυακή συζήτηση μέσω δωματίων συζήτησης (chat rooms) 
και σε ασύγχρονη διαδικτυακή συζήτηση μέσω ιστολογίων ή φόρουμ συζήτησης 
(discussion forums). Τόσο η σύγχρονή όσο και η ασύγχρονη συζήτηση θα ήταν 
καλό να γίνει σε χώρο και χρόνο εκτός των προγραμματισμένων ωρών μαθημάτων. 
Θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:
- Ασύγχρονη συζήτηση: θέμα της επικαιρότητας
- Σύγχρονη συζήτηση: να προγραμματιστεί συνάντηση για κοινωνική εκδήλωση
Η εμπειρία των σύγχρονων και ασύγχρονων συζητήσεων θα ήταν καλό να 
συζητηθεί στην τάξη για να γίνει ανταλλαγή απόψεων, εντυπώσεων, όπως επίσης 
και να γίνει παράθεση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου.

// εΠιΠεδο α //

μαΘημα 2ο 
Μέσα Επικοινωνίας – Ήχος & Εικόνα
θέματα: 
- Μέσα Επικοινωνίας (ήχος και βίντεο)
- Εργαλεία τηλεδιάσκεψης (συνδυασμός ήχου και βίντεο)
- Σκοποί επικοινωνίας μέσω εργαλείων τηλεδιάσκεψης (προσωπικοί, 
 εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί) 
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μαΘημα 3ο 
Κοινωνικά Δίκτυα για Κοινή Χρήση Φωτογραφιών και Βίντεο (Photo-sharing 
and Video-sharing social networks) – Instagram &  Pinterest

θέματα: 
- Κοινωνικά Δίκτυα για Κοινή Χρήση Φωτογραφιών και Βίντεο 
- Πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων για κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο 
- Δημιουργία λογαριασμού σε κοινωνικά δίκτυα για κοινή χρήση φωτογραφιών και 
 βίντεο (π.χ. Instagram, Pinterest)
- Σκοπός και χρησιμότητα πλατφόρμας κοινωνικών δικτύων για κοινή χρήση 
 φωτογραφιών και βίντεο 
- Αξιοποίηση πλατφόρμας κοινωνικών δικτύων για κοινή χρήση φωτογραφιών και 
 βίντεο

Στόχοι - Με το τέλος του  μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Επεξηγούν την έννοια της πλατφόρμας κοινωνικών δικτύων για κοινή χρήση 
 φωτογραφιών και βίντεο 
- Γνωρίζουν και  να περιγράφουν τις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων 
 για κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο
- Δημιουργήσουν λογαριασμούς σε  πλατφόρμα κοινωνικών δικτύων για κοινή 
 χρήση φωτογραφιών και βίντεο 
- Αξιοποιήσουν πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων για κοινή χρήση φωτογραφιών 

- Χρήση Skype – δημιουργία λογαριασμού, χαρακτηριστικά και λειτουργίες  
- Χρήση ooVoo - δημιουργία λογαριασμού, χαρακτηριστικά και λειτουργίες

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες χρήσης του εργαλείου Skype 
- Αναπτύξουν γνώση και δεξιότητες του εργαλείου ooVoo 
- Οργανώσουν τηλεδιάσκεψη μέσω κειμένου, ήχου και βίντεο μέσω Skype
- Οργανώσουν τηλεδιάσκεψη μέσω κειμένου, ήχου και βίντεο μέσω ooVoo 
- Επικοινωνήσουν μέσω εργαλείων τηλεδιάσκεψης με συγγενείς και φίλους στο 
 εξωτερικό (προσωπικές υποχρεώσεις/ λόγους) 
- Επικοινωνήσουν μέσω εργαλείων τηλεδιάσκεψης με συναδέλφους και 
 συνεργάτες για επαγγελματικές υποχρεώσεις / λόγους) 
- Ανταλλάξουν εικόνες, αρχεία, ήχο, βίντεο μέσω Skype & ooVoo

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο μάθημα της ενότητας 
“Μέσα Επικοινωνίας και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πρακτική χρησιμότητά 
τους” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση με το Διαδίκτυο

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν λογαριασμούς σε εργαλείο τηλεδιάσκεψης (π.χ. στο Skype). Αφού 
δημιουργήσουν λογαριασμό θα πρέπει να προσθέσουν διάφορα άτομα για να 
μπορούν να επικοινωνούν. Σε μέρα και ώρα που καθορίζεται από τον διδάσκοντα 
και τους εκπαιδευομένους προγραμματίζεται τηλεδιάσκεψη μέσω Skype με 
σκοπό τη συζήτηση συγκεκριμένου θέματος. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουν ήχο και εικόνα, να προσκαλέσουν άτομα στην τηλεδιάσκεψη, να 
γράψουν στο chat room, να μοιραστούν αρχείο. 

 και βίντεο για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών (προσωπικών, 
 επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών και επαγγελματικών) 

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Διαδίκτυο” 
(επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να 
δημιουργήσουν λογαριασμό σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για κοινή 
χρήση φωτογραφιών και βίντεο. Στο λογαριασμό που θα δημιουργήσουν τούς 
ζητείται να ανεβάσουν φωτογραφίες οι οποίες να εντάσσονται σε ποικίλες 
κατηγορίες. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να εντοπίσουν φωτογραφίες 
που εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες.

μαΘημα 1ο & 20 
Δημιουργία και Αξιοποίηση Ιστολογίων
θέματα: 
- Ιστολόγια: ορισμός, χαρακτηριστικά, δυνατότητες και λειτουργίες 
- Χρησιμότητα και αξία των wikis για διάφορους σκοπούς 
- Παροχείς ιστολογίων (π.χ. blogger, wordpress, edublogs, livejournal) 
- Δημιουργία λογαριασμού σε συγκεκριμένο παροχέα ιστολογίων (π.χ. blogger)
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δημιουργία ιστολογίων
- Αξιοποίηση ιστολογίων για την επίτευξη συγκριμένων σκοπών (προσωπικών, 
 επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών και επαγγελματικών) 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Περιγράφουν την έννοια ιστολόγια
- Επεξηγούν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά των ιστολογίων 
- Περιγράφουν και να επεξηγούν τις διάφορες λειτουργίες και δυνατότητες των 
 ιστολογίων
- Απαριθμούν και να περιγράφουν και να επεξηγούν τα διάφορα είδη ιστολογίων
- Κατανοούν και να επεξηγούν τη χρησιμότητα των ιστολογίων για διάφορους 
 σκοπούς 
- Δημιουργήσουν λογαριασμούς σε παροχείς ιστολογίων (π.χ. blogger) 
- Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής των 
 ιστολογίων
- Χρησιμοποιήσουν τα ιστολόγια για επίτευξη διαφόρων σκοπών (προσωπικών, 
 επιμορφωτικών και επαγγελματικών)

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο επίπεδο της ενότητας 
“Μέσα Επικοινωνίας και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πρακτική χρησιμότητά 
τους” (επίπεδο Α)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν λογαριασμό σε παροχέα ιστολογίου (π.χ. blogger). Ζητείται από 

// εΠιΠεδο Β //
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μαΘημα 3ο 
Κοινωνική Δικτύωση

θέματα: 
- Κοινωνική Δικτύωση  
- Σκοπός και σημασία κοινωνικής δικτύωσης 
- Χαρακτηριστικά, εργαλεία και λειτουργίες κοινωνικών δικτύων
- Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης 
- Δημιουργία λογαριασμού σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook)
- Σκοπός, χρησιμότητα και αξιοποίηση πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Περιγράφουν και να επεξηγούν την έννοια Κοινωνικό δίκτυο
- Ορίζουν και να κατανοούν το σκοπό και σημασία της κοινωνικής δικτύωσης
- Απαριθμούν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά, τα εργαλεία και τις 
 λειτουργίες  των κοινωνικών δικτύων  
- Περιγράφουν και να επεξηγούν δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, 
 και YouTube 
- Δημιουργήσουν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter
- Χρησιμοποιήσουν το κοινωνικό δίκτυο Facebook για επίτευξη διαφόρων 
 σκοπών (προσωπικών, επιμορφωτικών και επαγγελματικών) 
- Χρησιμοποιούν με άνεση τα διάφορα εργαλεία και λειτουργίες του κοινωνικού 
 δικτύου Facebook

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει το 1ο επίπεδο της ενότητας 
“Μέσα Επικοινωνίας και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  και πρακτική χρησιμότητά 
τους” (επίπεδο Α)

τον κάθε εκπαιδευόμενο να προχωρήσει με τα ακόλουθα, να:
- Δημιουργήσει προσωπικό ιστολόγιο. 
- Γράψει λίγα λόγια τον εαυτό του. Να παρουσιάσει τον εαυτό του μέσω του 
 ιστολογίου (π.χ. οικογενειακή κατάσταση, εργασία, ενδιαφέροντα, τόπος 
 διαμονής, κλπ).
- «Ανεβάσει» προσωπικές τους φωτογραφίες (μέχρι και 3) ή άλλες σχετικές 
 φωτογραφίες.
- Καταχωρήσει μέχρι και 3 αναρτήσεις όσον αφορά τα πιο πάνω.
- Αναρτήσει τις σκέψεις, ιδέες και απόψεις του όπως επίσης και υλικό για 
 συγκεκριμένο θέμα δικής του επιλογής– 3 αναρτήσεις. 
  i.Σημαντικό στοιχείο: Να υπάρχει ποικιλία περιεχομένου όπως κείμενο, 
    εικόνες, βίντεο, σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες (ηλεκτρονικές πηγές, 
    κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια, κλπ). Κάποιες από τις ιστοσελίδες πρέπει 
    να είναι σχετικές με το θέμα που παρουσιάζεται στο ιστολόγιο.
- Ενσωματώσει Gadgets & Widgets   

Επίσης, σημαντικό είναι να ανταλλαγούν διευθύνσεις ιστολογίων μεταξύ των 
εκπαιδευομένων και να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να επισκεφτούν 
τα ιστολόγια άλλων (τουλάχιστον 2) και να αφήσουν σχόλια, να συζητήσουν 
μέσω ιστολογίου το θέμα που πραγματεύεται το κάθε ιστολόγιο. Σκοπός είναι 
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του ιστολογίου για να πετύχουν διάφορους 
σκοπούς, όπως προσωπικούς, 

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση με το Διαδίκτυο 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να 
δημιουργήσουν λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο Facebook, να στήσουν 
το προφίλ τους, να βρουν φίλους και να τους αποστείλουν αίτημα φιλίας, να 
αποδεχτούν αίτημα φιλίας, να κάνουν αναρτήσεις στον προσωπικό τους τοίχο 
(κείμενο, βίντεο, ιστοσελίδα), να αφήσουν σχόλια σε αναρτήσεις των φίλων 
τους, να ακολουθούν συγκεκριμένη ομάδα/ σελίδα, να οργανώσουν γεγονός 
και να προσκαλέσουν άτομα, να προωθήσουν ένα γεγονός ή ένα προϊόν, να 
δημιουργήσουν ομάδα και να προσκαλέσουν μέλη. Σκοπός είναι να αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητες του κοινωνικού δικτύου για να πετύχουν διάφορους σκοπούς, 
όπως προσωπικούς, επιμορφωτικούς και επαγγελματικούς.

// εΠιΠεδο γ //

μαΘημα 1ο 
Επαγγελματική Δικτύωση
θέματα: 
- Επαγγελματική Δικτύωση 
- Σκοπός και σημασία επαγγελματικής δικτύωσης 
- Χαρακτηριστικά, εργαλεία και λειτουργίες επαγγελματικών δικτύων
- Πλατφόρμες Επαγγελματικής Δικτύωσης 
- Δημιουργία λογαριασμού σε πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης 
 (π.χ. LinkedΙN, Quora, Plaxo, Viadeo, XING) 
- Σκοπός, χρησιμότητα και αξιοποίηση πλατφόρμων επαγγελματικής δικτύωσης 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Περιγράφουν και να επεξηγούν την έννοια Επαγγελματικό δίκτυο 
- Ορίζουν και να κατανοούν το σκοπό και σημασία της επαγγελματικής δικτύωσης
- Απαριθμούν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά, τα εργαλεία και τις 
 λειτουργίες  των επαγγελματικών δικτύων  
- Περιγράφουν  και  να  επεξηγούν  δημοφιλή  επαγγελματικά δίκτυα: 
 π.χ. LinkedΙN, Quora, Plaxo, Viadeo, XING 
- Δημιουργήσουν λογαριασμούς σε επαγγελματικό δίκτυο - LinkedΙN
- Χρησιμοποιήσουν το επαγγελματικό δίκτυο LinkedΙN για επίτευξη διάφορων 
 σκοπών 
- Χρησιμοποιούν με άνεση τα διάφορα εργαλεία και λειτουργίες του 
 επαγγελματικού δικτύου LinkedIN

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Μέσα Επικοινωνίας 
και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και πρακτική χρησιμότητά τους” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση με το Διαδίκτυο 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να 
δημιουργήσουν λογαριασμό στο επαγγελματικό δίκτυο LinkedΙN, να βρουν 
συνεργάτες, εταίρους και να τους αποστείλουν αίτημα για ένταξη στο 
επαγγελματικό τους δίκτυο, να αποδεχτούν προσκλήσεις από άλλους, να κάνουν 
αναρτήσεις διαφορετικού τύπου, να αφήσουν σχόλια σε αναρτήσεις μελών του 
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μαΘημα 2ο & 30 
Δημιουργία  και Αξιοποίηση των Wikis
θέματα: 
- Wikis: ορισμός, χαρακτηριστικά, δυνατότητες και λειτουργίες 
- Χρησιμότητα και αξία των wikis για διάφορους σκοπούς 
- Παροχείς wkis (π.χ. wikispaces, mediawiki, foswiki, flexwiki, dokuwiki) 
- Δημιουργία λογαριασμού σε συγκεκριμένο παροχέα wiki (wikispaces)
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δημιουργία wikis 
- Αξιοποίηση wikis για την επίτευξη συγκριμένων σκοπών (προσωπικών, 
 επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών και επαγγελματικών) 
- Ερωτήσεις – Συζήτηση 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Περιγράφουν την έννοια wikis 
- Επεξηγούν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά των wikis 
- Περιγράφουν και να επεξηγούν τις διάφορες λειτουργίες και δυνατότητες των 
 wikis
- Κατανοούν και να επεξηγούν τη χρησιμότητα των wikis για διάφορους σκοπούς 
- Δημιουργήσουν λογαριασμούς σε παροχείς wikis (wikispaces) 
- Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής των 
 wikis  
- Χρησιμοποιήσουν τα wikis για επίτευξη διάφορων σκοπών (προσωπικών, 
 επιμορφωτικών και επαγγελματικών)

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα Μέσα Επικοινωνίας 
και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  και πρακτική χρησιμότητά τους (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Ενδεικτική δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να συνεργαστούν 
για να αναπτύξουν wiki χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό χώρο wikispaces.com. 
Αναμένεται μέσα στο πλαίσιο του wiki να ασχοληθούν με συγκεκριμένου θέμα 
επιλογής των μελών της ομάδας όπου όλα τα μέλη θα συμβάλουν στην ανάπτυξη 
και διαμόρφωση των σελίδων του wiki αλλά και του υλικού που θα αναπτυχθεί. 
Το wiki θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- Τουλάχιστον 6 σελίδες στο wiki που να σχετίζονται μεταξύ τους
- Να υπάρχει αρχική σελίδα του wiki που να λειτουργεί και ως περιεχόμενα 
- Να υπάρχει ποικιλία όσον αφορά το περιεχόμενο του wiki, έτσι ώστε οι σελίδες 
 του wiki να περιέχουν συνδυαστικά διαφορετικό περιεχόμενο, π.χ. κείμενο, 
 εικόνα, σύνδεσμος, βίντεο, κλπ.
- Ενσωματωθούν ηλεκτρονικά/ διαδικτυακά εργαλεία όπως π.χ. ηλεκτρονικά
 λεξικά και σώματα κειμένων, βικιπαίδεια, google documents (διαδικτυακά

μαΘημα 4ο & 50 
Δημιουργία και Αξιοποίηση Ιστοσελίδων
θέματα: 
- Ιστοσελίδα: ορισμός, χαρακτηριστικά, δυνατότητες και λειτουργίες 
- Παροχείς ιστοσελίδων ή εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων 
 (π.χ. weebly, Googlesites) 
- Δημιουργία λογαριασμού σε συγκεκριμένο παροχέα ιστοσελίδων/ εργαλείο 
 ανάπτυξης ιστοσελίδας (weebly) 
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δημιουργία ιστοσελίδας  
- Αξιοποίηση ιστοσελίδας για την επίτευξη συγκριμένων σκοπών (προσωπικών, 
 επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών και επαγγελματικών) 

Στόχοι - Με το τέλος του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Περιγράφουν την έννοια της ιστοσελίδας 
- Δημιουργήσουν λογαριασμούς σε παροχέα ιστοσελίων/ εργαλείο ανάπτυξης 
 ιστοσελίδων 
- Επεξηγούν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά του παροχέα ιστοσελίδων/ 
 εργαλείου ανάπτυξης ιστοσελίδων
- Περιγράφουν και να επεξηγούν τις διάφορες λειτουργίες και δυνατότητες του 
 παροχέα ιστοσελίων/ εργαλείου ανάπτυξης των ιστοσελίδων
- Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής 
 ιστοσελίδων  
- Χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες για επίτευξη διαφόρων σκοπών (προσωπικών, 
 επιμορφωτικών και επαγγελματικών)

προαπαιτούμενες Γνώσεις: Να έχουν καλύψει την ενότητα “Μέσα Επικοινωνίας 
και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  και πρακτική χρησιμότητά τους” (επίπεδο Β)

λογισμικά που θα χρειαστούν: Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Ενδεικτική Δραστηριότητα: Ζητείται από τους εκπαιδευομένους να 
δημιουργήσουν δική τους ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον παροχέα κατασκευής 
ιστοσελίδων weebly. Η ιστοσελίδα την οποία θα δημιουργήσουν θα πρέπει να 
επιτελεί κάποιο σκοπό, δηλαδή είτε να είναι προσωπικού περιεχομένου (π.χ. 
για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τα ενδιαφέροντά τους και  θέματα της 
επικαιρότητας με τα οποία ασχολούνται), είτε επαγγελματικού περιεχομένου (π.χ. 
να παρουσιάσουν και να προωθήσουν συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία). Στην 
ιστοσελίδα που θα δημιουργήσουν θα πρέπει να προσθέσουν άλλες σελίδες 
που να συνδέονται με την αρχική (homepage), να τη διαμορφώσουν ανάλογα σε 
σχέση με το θέμα που παρουσιάζεται (design), να προσθέσουν τίτλους, κείμενα, 
εικόνες, κινούμενες εικόνες, βίντεο, συνδέσμους σε άλλες σελίδες.

επαγγελματικού τους δικτύου, να ακολουθούν συγκεκριμένη ομάδα/ σελίδα, να 
οργανώσουν γεγονός και να προσκαλέσουν άτομα, να δημιουργήσουν ομάδα 
και να προσκαλέσουν μέλη. Σκοπός είναι να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του 
επαγγελματικού δικτύου για επίτευξη διαφόρων σκοπών.

εργαλεία), google maps, google earth, ηλεκτρονικά εφαρμογίδια.
- Να επιδείξουν δημιουργικότητα, καινοτομία, και πρωτοτυπία 
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Σχεδιο μαΘηματοΣ

ΕνΟτΉτΑ: Βασικές έννοιες Πληροφορικής 
θΕΜΑ: Οι βασικές λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και ο ψηφιακός 
κόσμος   
ΕπΙπΕΔΟ: 1ο ΜΑθΉΜΑ: 1ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά

ΣτΟχΟΙ:
Ο μαθητής μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει:
- Να  γνωρίζει τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ).
- Να γνωρίζει τις βασικές εξελίξεις των υπολογιστών και βασικά τεχνολογικά 
 χαρακτηριστικά στη εξέλιξη των Η/Υ.
- Να  κατανοεί την διαφορά του υλικού (Hardware) και του λογισμικού (software).
- Να κατανοεί και να αναφέρει τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή 
 (Είσοδος, Επεξεργασία, Αποθήκευση και Έξοδος).
- Να κατανοεί την διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφοριών και τι είναι 
 επεξεργασία και πρόγραμμα.
- Να γνωρίζει τις μονάδες της χωρητικότητας της μνήμης, τα πολλαπλάσια τους 
 και την έννοια της ψηφιολέξης.

πΡΟΑπΑΙτΟΥΜΕνΕΣ ΓνωΣΕΙΣ: Καμία 

4. Περιγραφή του τρόπου 
λειτουργίας του Η/Υ και των 
βασικών λειτουργιών του, 
Είσοδος, Επεξεργασία, 
Αποθήκευση και Έξοδος.
Επεξήγηση της διαφοράς μεταξύ 
δεδομένων και πληροφοριών, 
τι είναι επεξεργασία και τι  
πρόγραμμα.

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

17’

5. Αναφορά στο ψηφιακό (dig-
ital) κόσμο, δυαδικό σύστημα. 
Πώς όλοι οι τύποι δεδομένων 
(χαρακτήρες, αριθμοί, έγχρωμες 
και μαυρόασπρες εικόνες, ήχος 
και βίντεο) μετατρέπονται σε 
ψηφιακούς (1 ή 0) και ο Η/Υ 
σαν μια συσκευή αποτελούμενη 
από δισεκατομμύρια διακόπτες. 
Επεξήγηση των μονάδων 
μέτρησης χωρητικότητας (ψηφίο-
bit, ψηφιολέξη-byte) και τα 
πολλαπλάσια τους (Kilo, Mega, 
Giga, Tera, Peta), και αναφορά 
στο ASCII code

Διάλεξη με διαφάνειες

Συζήτηση
Ερωτήσεις - Απαντήσεις

30’

6. Ανακεφαλαίωση και Φύλλο 
Εργασίας

Συζήτηση 
Λύση φύλλου εργασίας

10’

Συνολικός χρόνος 90’ΣΕΙΡΑ πΑΡΟΥΣΙΑΣΉΣ  
τΉΣ ΥλΉΣ

ΜΕθΟΔΟΣ / ΜΕθΟΔΟΙ  
ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ

χΡΟνΟΣ

1. Αφόρμηση: Γνωριμία με τον 
Η/Υ και τι γνωρίζουμε γι’ αυτόν.

Συζήτηση 
Ερωτήσεις - Απαντήσεις

10’

2. Εξέλιξη των Η/Υ. Σύντομη 
ιστορική αναδρομή των 
υπολογιστών και βασικά 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

Διάλεξη με διαφάνειες

Υλικά: Λυχνία, τρανζίστορ, 
Ολοκληρωμένα κυκλώματα 
(integrated circuits-IC), 
επεξεργαστή (Processor).
Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

15’

3. Ορισμός και επεξήγηση υλικού 
(Hardware) και λογισμικού (soft-
ware).

Διάλεξη με διαφάνειες. 8’

Πορεια  διδαΣκαλιαΣ  

ΕπΟπτΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥλΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ
- Βίντεο προβολέας
- Πολυμεσική Παρουσίαση PowerPoint
- Πίνακας μαρκαδόροι διάφορα χρώματα
- Λυχνία, τρανζίστορ, Ολοκληρωμένα κυκλώματα (integrated circuits-IC), 
 επεξεργαστή (Processor) 
- Φύλλο εργασίας 
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Σχεδιο μαΘηματοΣ

ΕνΟτΉτΑ: Βασικές έννοιες Πληροφορικής 
θΕΜΑ: Υλικό (Hardware) του Η/Υ   
ΕπΙπΕΔΟ: 1ο ΜΑθΉΜΑ: 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά

ΣτΟχΟΙ:
Ο μαθητής μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει:
- Να κατονομάζει και να κατανοεί τον ρόλο των βασικών μονάδων του υλικού του 
 Η/Υ. (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), Κύρια μνήμη (RAM), Βοηθητική 
 Μνήμη, περιφερειακές συσκευές → μονάδες εισόδου-εξόδου, συσκευές 
 επικοινωνίας).

πΡΟΑπΑΙτΟΥΜΕνΕΣ ΓνωΣΕΙΣ: Μάθημα 1ο από επίπεδο 1.

4. Γνωριμία και επεξήγηση 
Συσκευών εισόδου-εξόδου.

Εισόδου:
- Πληκτρολόγιο (Keyboard)
- Ποντίκι (Mouse)
- Σαρωτής (Scanner)
- Χειριστήρια παιχνιδιών 
  (Joystick)
- Μικρόφωνο (Microphone)
- Ιχνόσφαιρα (Trackball)
- Οθόνη αφής (Touch Screen)
- Βιντεοκάμερα (Web Camera)

Εξόδου:
Οθόνη-(CRT-TFT-LCD-LED)
Εκτυπωτές (Ακίδες-Ink-jet-Laser-
Plotter)
Ηχεία-Ακουστικά

- Αναγνώριση Θυρών σύνδεσης 
(USB, VGA, LAN-Ethernet, HDMI, 
θύρες κάρτας ήχου) 

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

30’

5. Ανακεφαλαίωση και Φύλλο 
Εργασίας

Συζήτηση 
Λύση φύλλου εργασίας

7’

Συνολικός χρόνος 90’

ΣΕΙΡΑ πΑΡΟΥΣΙΑΣΉΣ  
τΉΣ ΥλΉΣ

ΜΕθΟΔΟΣ / ΜΕθΟΔΟΙ  
ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ

χΡΟνΟΣ

1. Αφόρμηση: Αναφορά στους 
στόχους του 1ου μαθήματος 
με έμφαση στο ψηφίο και 
την ψηφιολέξη, σύνδεση 
με την Κεντρικής Μονάδας 
Επεξεργασίας (ΚΜΕ)

Βίντεο (Κατασκευής KME)         

Συζήτηση 
Ερωτήσεις - Απαντήσεις

8’

2. Επεξήγηση της σημασίας, 
λειτουργίας και του ρόλου:
- Κεντρικής Μονάδας   
  Επεξεργασίας (ΚΜΕ), Central 
  Processing Unit (CPU) και τα 
  χαρακτηριστικά της.

Διάλεξη με διαφάνειες

Υλικά: Επεξεργαστή

Συζήτηση
Ερωτήσεις - Απαντήσεις

15’

3. Επεξήγηση της σημασίας, 
λειτουργίας και του ρόλου:
- Κεντρικής ή Κύριας μνήμης 
  (RAM) 
- Βοηθητικής Μνήμης – 
   Περιφερειακές μονάδες 
   αποθήκευσης και κατηγορίες. 
   Μαγνητικοί δίσκοι (Σκληρός 
   δίσκος, Δισκέτα), Οπτικά Μέσα 
   αποθήκευσης (CD, DVD, Blu-
   ray), Έξυπνες Κάρτες (Μνήμη 
   Φλας-USB Flash Drive, Memory 
   Stick,  MMC cards, SD cards, 
   Mini SD)

Διάλεξη με διαφάνειες και 
βίντεο.

Υλικά: Μνήμη RAM,Σκληρός 
δίσκος, Δισκέτα, CD, DVD, 
Blu-ray, USB Flash Drive, 
Memory Stick,  MMC cards, 
SD cards, Mini SD

Συζήτηση
Ερωτήσεις - Απαντήσεις

30’

Πορεια  διδαΣκαλιαΣ  

ΕπΟπτΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥλΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ
- Βίντεο προβολέας
- Πολυμεσική Παρουσίαση PowerPoint
- Πίνακας μαρκαδόροι διάφορα χρώματα
- Επεξεργαστή (Processor), Μνήμη RAM,Σκληρός δίσκος, Δισκέτα, CD, 
 DVD, Blu-ray, USB Flash Drive, Memory Stick,  MMC cards, SD cards, 
 Mini SD, Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Σαρωτής, Χειριστήρια παιχνιδιών, Μικρόφωνο, 
 Ιχνόσφαιρα, Οθόνη, Εκτυπωτής, Ηχεία-Ακουστικά.
- Φύλλο εργασίας 
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Σχεδιο μαΘηματοΣ

ΕνΟτΉτΑ: Βασικές έννοιες Πληροφορικής 
θΕΜΑ: Η σημασία και ο ρόλος της  πληροφορική στην σύγχρονη 
οικονομία/κοινωνία.   
ΕπΙπΕΔΟ: 1ο ΜΑθΉΜΑ: 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά

ΣτΟχΟΙ:
Ο μαθητής μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει:
- Να είναι σε θέση να κρίνει και αν αποφασίζει για την Επιλογή Η/Υ με τα 
 κατάλληλα χαρακτηριστικά για συγκεκριμένο χρήστη.
- Να κατανοεί την έννοια πληροφορική και των ρόλο των Η/Υ σ’ αυτή.
- Να γνωρίζει το ρόλο και την σημασία της πληροφορικής στο σύγχρονο 
 ανταγωνιστικό περιβάλλον και της παγκοσμιοποίησης.
- Να κατανοεί την συμβολή της πληροφορικής στη λήψη γρήγορων αποφάσεων 
και προβλέψεων.
- Να κατανοεί τις έννοιες της Ψηφιακής Επιχείρησης (Digital firm), του Άνευ Χαρτιά 
Γραφείου (Paperless Office), του ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce) και του 
Κινητού Εμπορίου (M-Commerce).
- Να γνωρίζει  τις χρήσεις και εφαρμογές των Η/Υ. 
- Να γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Η/Υ σε σχέση με τον 
άνθρωπο.

πΡΟΑπΑΙτΟΥΜΕνΕΣ ΓνωΣΕΙΣ: Μάθημα 1ο και 2ο από επίπεδο 1.

3. Γνωριμία με εφαρμογές και 
χρήσεις των Η/Υ.
- Στο σπίτι
- Χώρο εργασίας
- Τράπεζες
- Κυβερνητικά τμήματα
- Νοσοκομεία-Ιατρική
- Καταστήματα-αποθήκες
- Σχολεία 
- Συγκοινωνίες
- Τηλεπικοινωνίες
- Εμπόριο-Οικονομία
- Επιστήμη-Έρευνα-Καινοτομίες
- Αυτοματισμούς
- Στατιστικές υπηρεσίες
- Λήψη γρήγορων αποφάσεων
- Σχεδιασμό-CAD (Αρχιτεκτονική, 
  Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία…)
- Τεχνική Νοημοσύνη και 
  εξειδικευμένα συστήματα.
- Εξομοίωση καταστάσεων.

Διάλεξη με διαφάνειες και 
βίντεο.

Παραδείγματα από την 
καθημερινότητα

Συζήτηση
Ερωτήσεις - Απαντήσεις

25’

4. Αναφορά στα πλεονεκτήματα 
και στα μειονεκτήματα των Η/Υ σε 
σχέση με τον άνθρωπο.

10’

5. Ανακεφαλαίωση και Φύλλο 
Εργασίας

Συζήτηση 
Λύση φύλλου εργασίας

10’

Συνολικός χρόνος 90’
ΣΕΙΡΑ πΑΡΟΥΣΙΑΣΉΣ  
τΉΣ ΥλΉΣ

ΜΕθΟΔΟΣ / ΜΕθΟΔΟΙ  
ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ

χΡΟνΟΣ

1. Αφόρμηση: Σύνδεση με το 
προηγούμενο μάθημα με το υλικό του 
Η/Υ και ποια τα κριτήρια επιλογής Η/Υ 
για συγκεκριμένο χρήστη

Διάλεξη-Συζήτηση 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

15’

2. Επεξήγηση του ρόλου και της 
σημασία της πληροφορικής στο 
σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
και την παγκοσμιοποίηση και στη 
λήψη γρήγορων αποφάσεων και 
προβλέψεων. Πώς η πληροφορική 
συμβάλλει στο να επιτευχθεί η 
καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα 
στη σημερινή παγκόσμια ψηφιακή 
οικονομία. Επεξήγηση της έννοιας 
Ψηφιακής Επιχείρησης (Digital firm) 
και (Paperless Office) Εισαγωγή σε 
E-Commerce, M-Commerce.

Διάλεξη – Παραδείγματα 
χρήσης πληροφοριών 
για την λήψη γρήγορων 
αποφάσεων και 
για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας στην 
σημερινή παγκόσμια 
οικονομία. 
Παρουσίαση: e-shop, 
Αmazon, ebay, Paypal, 
Jccsmart, bazaraki.com, 
polountai.com, alibaba.
com...

30’

Πορεια  διδαΣκαλιαΣ  

ΕπΟπτΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥλΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ
- Βίντεο προβολέας
- Πολυμεσική Παρουσίαση PowerPoint
- Διαδίκτυο και internet browser.
- Πίνακας μαρκαδόροι διάφορα χρώματα
- Φύλλο εργασίας 
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Σχεδιο μαΘηματοΣ

ΕνΟτΉτΑ: Εισαγωγή αντικειμένων 
θΕΜΑ: Μιcrosoft Word   
ΕπΙπΕΔΟ: 2ο ΜΑθΉΜΑ: 7ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά

ΣτΟχΟΙ:
Οι μαθητές μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει να:
- Ενημερωθούν για τα διάφορα αντικείμενα που μπορούν να εισάγουν στην Word
- Κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα αντικείμενα μπορούν να 
 εμπλουτίσουν το έγγραφό τους
- Εισάγουν και να τροποποιούν  αντικείμενα Clip Art, Smart Art, Shapes, Word Art
- Εισάγουν μια φωτογράφιση της οθόνης 

πΡΟΑπΑΙτΟΥΜΕνΕΣ ΓνωΣΕΙΣ: Επίπεδο 1, Μάθημα 1 της Word.

5. Εισαγωγή και τροποποίησης 
γραφικού κειμένου - Word Art
Διαδραστικό παράδειγμα: 
εισαγωγή διακοσμητικού 
κειμένου και πειραματισμός 
μορφοποιήσεων βάση του 
εργαλείου σχεδίασης.

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

15’

6. Εισαγωγή Στιγμιότυπου 
(screen capture).
Διαδραστικό παράδειγμα : 
εισαγωγή στιγμιότυπου και 
πειραματισμός μορφοποιήσεων 
βάση του εργαλείου σχεδίασης.

Διάλεξη με διαφάνειες
Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

10’

5. Ανακεφαλαίωση Συζήτηση 5’

Συνολικός χρόνος 90’

ΣΕΙΡΑ πΑΡΟΥΣΙΑΣΉΣ  
τΉΣ ΥλΉΣ

ΜΕθΟΔΟΣ / ΜΕθΟΔΟΙ  
ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ

χΡΟνΟΣ

1. Αφόρμηση: Η σημαντικότητα των 
γραφικών αντικειμένων και της σωστής 
χρήσης τους

Συζήτηση 5’

2. Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου 
Clip Art από την συλλογή
Διαδραστικό παράδειγμα : εισαγωγή, 
αλλαγή μεγέθους και χρώματος, 
περικοπή, περιστροφή, χρήση 
γραμμής, σκίασης, αντανάκλασης, 
λαμπερών και απαλών ακμών

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση 
και Ερωτήσεις – 
Απαντήσεις.

10’

3. Εισαγωγή και τροποποίησης 
Σχημάτων -  Shapes
Διαδραστικό παράδειγμα : εισαγωγή 
διαφόρων σχημάτων και πειραματισμός 
μορφοποιήσεων βάση του εργαλείου 
σχεδίασης

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση 
και Ερωτήσεις – 
Απαντήσεις.

20’

4. Εισαγωγή και τροποποίησης 
αντικειμένων σχεδίασης - Smart Art
Διαδραστικό παράδειγμα : εισαγωγή 
σχημάτων τύπου λίστας, κύκλου, 
ιεραρχίας, διεργασίας, σχέση, και 
πυραμίδα. Συζήτηση για πιθανές 
χρήσεις του κάθε τύπου. Π.χ., ιεραρχία 
για το γενεαλογικό δέντρο

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση 
και Ερωτήσεις – 
Απαντήσεις.

25’

Πορεια  διδαΣκαλιαΣ  

ΕπΟπτΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥλΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ
- Βίντεο προβολέας
- Πολυμεσική Παρουσίαση PowerPoint
- Πίνακας μαρκαδόροι διάφορα χρώματα 
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Σχεδιο μαΘηματοΣ

ΕνΟτΉτΑ: Άλλες σημαντικές εφαρμογές 
θΕΜΑ: Έξυπνες Εφαρμογές   
ΕπΙπΕΔΟ: 3ο ΜΑθΉΜΑ: 7ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά

ΣτΟχΟΙ:
Οι μαθητές μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει να:
- Ενημερωθούν για τις διάφορες υπηρεσίες και διευκολύνσεις που προσφέρουν οι 
 έξυπνες εφαρμογές
- Βάζουν το κινητό στο αθόρυβο σε συγκεκριμένες ώρες, μέρες
- Χρησιμοποιούν το ξυπνητήρια με διάφορες επιλογές 
 (π.χ., μουσική, χρόνο snooze)
- Ηχογραφούν συζητήσεις και τηλεφωνήματα
- Χρησιμοποιούν μια εφαρμογή για υπολογισμούς
- Βρουν το τηλέφωνο ατόμου που δεν είναι καταχωρημένο στο κινητό τους
- Χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως το κλεφτοφάναρο, πυξίδα, χρονόμετρο, κτλ.
- Σαρώνουν φωτογραφίες, έγγραφα και να τα αποθηκεύουν σε pdf, ή να τα 
 στέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Βρουν πληροφορίες για πρώτες βοήθειες
- Διαβάζουν και να χρησιμοποιούν το κώδικα QR code
- Στέλνουν τις συντεταγμένες τους σε άλλα πρόσωπα για να τους βρουν

πΡΟΑπΑΙτΟΥΜΕνΕΣ ΓνωΣΕΙΣ: Επίπεδο 1, Μάθημα 1 των Έξυπνων 
Εφαρμογών ;Επίπεδο 1, Μάθημα 1 Δίκτυα

4. Ηχογράφηση Εγκατάσταση 
Personal call and voice recorder. 
Ηχογράφηση συζήτησης. Επεξήγηση 
για ηχογράφηση τηλεφωνήματος

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

10’

5. Εύρεση ταυτότητας του 
καλούντος: Εγκατάσταση και χρήση 
TrueCaller ID

Διάλεξη με διαφάνειες
Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

10’

6. Υπολογιστική
Εγκατάσταση και επεξήγηση 
χρήσης: Calculator/ Tech calc/
Graphing calculator

Διάλεξη με διαφάνειες
Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

5’

7. Υπηρεσίες (Utilities)
Εγκατάσταση και χρήση: Flashlight/
Swiss Army knife 
Χρήση κλεφτοφάναρου, Αναφορά 
στο μετατροπέα ποσοτήτων, 
χρονομέτρου, πυξίδας, μεγεθυντικού 
φακού, φαδιού κτλ.

Διάλεξη με διαφάνειες
Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

5’

8. Σάρωση και φύλαξη
Εγκατάσταση και χρήση Cam scan-
ner. Χρήση σάρωσης και φύλαξης 
για έγγραφα, φωτογραφίες κτλ.

Διάλεξη με διαφάνειες
Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

10’

9. Πρώτες βοήθειες
Εγκατάσταση και επεξήγηση χρήσης 
FirstAid/ FirstAidKid/FirstAidLive

Διάλεξη με διαφάνειες
Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

5’

10. Κώδικα QR
Τι είναι ο κώδικας QR και πως 
χρησιμοποιείται. Εγκατάσταση και 
επεξήγηση χρήσης QR code reader

Διάλεξη με διαφάνειες
Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

10’

11. Ενημέρωσε τους φίλους σου για 
να σε βρουν
Εγκατάσταση και χρήση Locate me/
GPS tracker

Διάλεξη με διαφάνειες
Παραδείγματα, Συζήτηση και
Ερωτήσεις – Απαντήσεις

10’

12. Ανακεφαλαίωση Συζήτηση 5’

Συνολικός χρόνος 90’

ΣΕΙΡΑ πΑΡΟΥΣΙΑΣΉΣ  
τΉΣ ΥλΉΣ

ΜΕθΟΔΟΣ / ΜΕθΟΔΟΙ  
ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ

χΡΟνΟΣ

1. Αφόρμηση: Διευκολύνσεις που 
προσφέρουν οι έξυπνες εφαρμογές

Συζήτηση 5’

2. Αυτόματη αθόρυβη λειτουργία 
κινητού σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα: Εγκατάσταση και χρήση 
Silent time

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση 
και Ερωτήσεις – 
Απαντήσεις.

10’

3. Ξυπνητήρια
Εγκατάσταση και χρήση Alarm/Alarm 
clock/Smart Alarm Free/Timely

Διάλεξη με διαφάνειες

Παραδείγματα, Συζήτηση 
και Ερωτήσεις – 
Απαντήσεις.

5’

Πορεια  διδαΣκαλιαΣ  

ΕπΟπτΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥλΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΑλΙΑΣ
- Βίντεο προβολέας
- Πολυμεσική Παρουσίαση PowerPoint
- Πίνακας μαρκαδόροι διάφορα χρώματα
- Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
- Κατοχή έξυπνων τηλεφώνων από τους εκπαιδευόμενους
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