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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΤΡ 06/10/2015 
18.30-
20.00 

Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων  
(ικανοτήτες που αφορούν στις βασικές λειτουργίες χρήσης του ψηφιακού 
περιβάλλοντος, την επιφάνεια εργασίας, τους φακέλους και τα αρχεία, τα 
βοηθητικά εργαλεία και τις εφαρμογές γραφείου ως προς τις κοινές τους 
δυνατότητες δηλαδή τον χειρισμό αρχείων, την αναγνώριση του είδους της 
εφαρμογής και του περιβάλλοντος εργασίας, τις μορφοποιήσεις, τις 
εκτυπώσεις και τα βασικά βοηθητικά εργαλεία, όπως εύρεση και 
αντικατάσταση, ορθογραφικός έλεγχος). 

Αγοραστούδης 
Θωμάς 

ΤΕ 07/10/2015 
18.30-
20.00 

Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(γνώση βασικών εννοιών για το Διαδίκτυο, ικανότητα περιήγησης και 
αναζήτησης πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό, ικανότητα αξιοποίησης 
δυνατοτήτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναγνώρισης βασικών και 
ουσιαστικών χαρακτηριστικών στο περιβάλλον μιας τυπικής εφαρμογής). 

Αγοραστούδης 
Θωμάς 

ΔΕ 12/10/2015 
17.15-
18.45 

Επεξεργασία Κειμένου 
(ικανότητα διαμόρφωσης εγγράφου ως προς το μέγεθος σελίδας, την 
αξιοποίηση εικόνων και γραφικών, έλεγχος βασικών δυνατοτήτων 
εισαγωγής και διαχείρισης κειμένου). 

Καλομενίδου 
Όλγα 

ΤΡ 13/10/2015 
17.15-
18.45 

Επεξεργασία Κειμένου 
(ικανότητα διαμόρφωσης εγγράφου ως προς το μέγεθος σελίδας, την 
αξιοποίηση εικόνων και γραφικών, έλεγχος βασικών δυνατοτήτων 
εισαγωγής και διαχείρισης κειμένου). 
 

Καλομενίδου 
Όλγα 

ΠΑ 16/10/2015 
17.15-
18.45 

Υπολογιστικά Φύλλα 
(ικανότητα αναγνώρισης δυνατοτήτων οργάνωσης δεδομένων με φύλλα 
εργασίας και κελιά, κύριες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων δηλαδή, 
εισαγωγή βασικών τύπων δεδομένων, ταξινόμηση και βασικές 
μορφοποιήσεις, χρήση τύπων υπολογισμού με αριθμητικές πράξεις και 
βασικές συναρτήσεις). 

Αγοραστούδης 
Θωμάς 

ΔΕ 19/10/2015 
17.15-
18.45 

Παρουσιάσεις 
(ικανότητες αναγνώρισης βασικών στοιχείων διαφανειών και της 
διαχείρισής τους για τη δημιουργία μιας παρουσίασης, δυνατότητες 
αξιοποίησης συμπληρωματικών αντικειμένων και εικόνων και τοποθέτησή 
τους στις διαφάνειες, ικανότητα χρήσης ορισμένων βασικών εφέ για κίνηση 
αντικειμένων και εναλλαγή διαφανειών). 

Καλομενίδου 
Όλγα 

ΤΡ 20/10/2015 
17.15-
18.45 

Παρουσιάσεις 
(ικανότητες αναγνώρισης βασικών στοιχείων διαφανειών και της 
διαχείρισής τους για τη δημιουργία μιας παρουσίασης, δυνατότητες 
αξιοποίησης συμπληρωματικών αντικειμένων και εικόνων και τοποθέτησή 
τους στις διαφάνειες, ικανότητα χρήσης ορισμένων βασικών εφέ για κίνηση 
αντικειμένων και εναλλαγή διαφανειών). 
 

Καλομενίδου 
Όλγα 

ΠΑ 23/10/2015 
17.15-
18.45 

Υπολογιστικά Φύλλα 
(ικανότητα αναγνώρισης δυνατοτήτων οργάνωσης δεδομένων με φύλλα 
εργασίας και κελιά, κύριες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων δηλαδή, 
εισαγωγή βασικών τύπων δεδομένων, ταξινόμηση και βασικές 
μορφοποιήσεις, χρήση τύπων υπολογισμού με αριθμητικές πράξεις και 
βασικές συναρτήσεις). 

Αγοραστούδης 
Θωμάς 

ΠΑ 30/10/2015 
17.15-
18.45 

Επανάληψη 
Παπαγεωργίου 

Χρύσα 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΤΡ 06/10/2015 
20.30-
22.00 

Επεξεργασία Κειμένου 
(χειρισμός αρχείων εγγράφων στο περιβάλλον μιας εφαρμογής που 
υποστηρίζει την επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία και μορφοποίηση 
κειμένων, διαμόρφωση περιεχομένου κειμένων προσθέτοντας στοιχεία π.χ. 
στις κεφαλίδες, στα υποσέλιδα ή αναγκαίες πληροφορίες με πίνακες ή άλλα 
αντικείμενα π.χ. εικόνες και γραφήματα, αξιοποίηση βασικών δυνατοτήτων 
αναπαραγωγής εγγράφων με κοινό βασικό περιεχόμενο (π.χ. για μαζική 
αλληλογραφία), ορισμός παραμέτρων διαμόρφωσης για τις ανάγκες 
εκτύπωσης). 

Γλαμπεδάκης 
Ευτύχιος 

ΠΕ 08/10/2015 
20.30-
22.00 

Υπολογιστικά Φύλλα 
(χειρισμός αρχείων με υπολογιστικά φύλλα στο περιβάλλον μιας εφαρμογής 
που υποστηρίζει την επεξεργασία τους, επεξεργασία / μορφοποίηση 
δεδομένων, αξιοποίηση τύπων ή έτοιμων συναρτήσεων υπολογισμού, λήψη 
αποφάσεων (IF), δημιουργία γραφημάτων, ορισμός παραμέτρων 
διαμόρφωσης για τις ανάγκες εκτύπωσης υπολογιστικών φύλλων). 

Μπογιατζής 
Δημήτριος 

ΔΕ 12/10/2015 
20.30-
22.00 

Επεξεργασία Κειμένου 
(χειρισμός αρχείων εγγράφων στο περιβάλλον μιας εφαρμογής που 
υποστηρίζει την επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία και μορφοποίηση 
κειμένων, διαμόρφωση περιεχομένου κειμένων προσθέτοντας στοιχεία π.χ. 
στις κεφαλίδες, στα υποσέλιδα ή αναγκαίες πληροφορίες με πίνακες ή άλλα 
αντικείμενα π.χ. εικόνες και γραφήματα, αξιοποίηση βασικών δυνατοτήτων 
αναπαραγωγής εγγράφων με κοινό βασικό περιεχόμενο (π.χ. για μαζική 
αλληλογραφία), ορισμός παραμέτρων διαμόρφωσης για τις ανάγκες 
εκτύπωσης). 

Γλαμπεδάκης 
Ευτύχιος 

ΠΕ 15/10/2015 
20.30-
22.00 

Υπολογιστικά Φύλλα 
(χειρισμός αρχείων με υπολογιστικά φύλλα στο περιβάλλον μιας εφαρμογής 
που υποστηρίζει την επεξεργασία τους, επεξεργασία / μορφοποίηση 
δεδομένων, αξιοποίηση τύπων ή έτοιμων συναρτήσεων υπολογισμού, λήψη 
αποφάσεων (IF), δημιουργία γραφημάτων, ορισμός παραμέτρων 
διαμόρφωσης για τις ανάγκες εκτύπωσης υπολογιστικών φύλλων). 

Μπογιατζής 
Δημήτριος 

ΔΕ 19/10/2015 
20.30-
22.00 

Επεξεργασία Κειμένου 
(χειρισμός αρχείων εγγράφων στο περιβάλλον μιας εφαρμογής που 
υποστηρίζει την επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία και μορφοποίηση 
κειμένων, διαμόρφωση περιεχομένου κειμένων προσθέτοντας στοιχεία π.χ. 
στις κεφαλίδες, στα υποσέλιδα ή αναγκαίες πληροφορίες με πίνακες ή άλλα 
αντικείμενα π.χ. εικόνες και γραφήματα, αξιοποίηση βασικών δυνατοτήτων 
αναπαραγωγής εγγράφων με κοινό βασικό περιεχόμενο (π.χ. για μαζική 
αλληλογραφία), ορισμός παραμέτρων διαμόρφωσης για τις ανάγκες 
εκτύπωσης). 

Γλαμπεδάκης 
Ευτύχιος 

ΠΕ 22/10/2015 
20.30-
22.00 

Υπολογιστικά Φύλλα 
(χειρισμός αρχείων με υπολογιστικά φύλλα στο περιβάλλον μιας εφαρμογής 
που υποστηρίζει την επεξεργασία τους, επεξεργασία / μορφοποίηση 
δεδομένων, αξιοποίηση τύπων ή έτοιμων συναρτήσεων υπολογισμού, λήψη 
αποφάσεων (IF), δημιουργία γραφημάτων, ορισμός παραμέτρων 
διαμόρφωσης για τις ανάγκες εκτύπωσης υπολογιστικών φύλλων). 

Μπογιατζής 
Δημήτριος 

ΠΕ 29/10/2015 20.30-
22.00 

Επανάληψη 
Παπαγεωργίου 

Χρύσα 
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