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Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης 

Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικής ( Εξειδικευµένα 
Σεµινάρια σε θέµατα Πληροφορικής – Άνοιξη 2009  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει τη συνέχιση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 
σε θέµατα Πληροφορικής µε την προσφορά Εξειδικευµένων Σεµιναρίων σε θέµατα Πληροφορικής 
– Άνοιξη 2009.  Τα συγκεκριµένα Εξειδικευµένα Σεµινάρια Πληροφορικής έχουν δικαίωµα να 
παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δηµόσια σχολεία της ∆ηµοτικής και 
Προδηµοτικής Εκπαίδευσης και έχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Οι δεξιότητες 
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή αποδεικνύονται µε βεβαίωση παρακολούθησης των προγραµµάτων 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Π1, Π2 και Π3 ή µε πιστοποίηση εξετάσεων ECDL ή µε άλλο 
παρόµοιου τύπου πιστοποιητικό. 

Στην παρούσα προκήρυξη προσφέρονται 7 διαφορετικά σεµινάρια (Audacity/Movie Maker/Introduction 
to Photoshop, Web Design (Front Page), Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Adobe Premier, 
Macromedia Dreamweaver και ∆ίκτυα και επίλυση προβληµάτων ∆ικτύων) όπως φαίνονται στο 
επισυναπτόµενο Παράρτηµα 1. Περισσότερες πληροφορίες (περιεχόµενο, αξιολόγηση κλπ.) για το 
κάθε Σεµινάριο δίνεται στο Παράρτηµα 2, που επισυνάπτεται. 

Σηµειώνεται ότι η διεξαγωγή  κάθε σεµιναρίου θα εξαρτηθεί από την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ 
µέρους των εκπαιδευτικών και αφού συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός εκπαιδευτικών σε κάθε οµάδα.  
Τονίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα συµµετοχής σε περισσότερα από ένα σεµινάρια αλλά 
δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.  Σηµειώνεται ότι εκπαιδευτικοί που έχουν επιχορηγηθεί σε 
προηγούµενα προγράµµατα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δε δικαιούνται να επιχορηγηθούν ξανά.  
Αναφέρεται επίσης ότι ο αριθµός των συµµετεχόντων σε κάθε σεµινάριο είναι περιορισµένος γι’ αυτό τα 
άτοµα που θα δηλώσουν ενδιαφέρον δεσµεύονται για την παρακολούθηση του συγκεκριµένου 
σεµιναρίου.  Αποχώρηση από το σεµινάριο θα γίνεται µε γραπτή επιστολή και κατόπιν 
σοβαρών λόγων. 
Παρακαλείστε να ενηµερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα πιο πάνω και να ζητήσετε 
από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν, να δηλώσουν συµµετοχή για τα Εξειδικευµένα Σεµινάρια σε 
θέµατα Πληροφορικής στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy από την 
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009 µέχρι και την Πέµπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009 στις 9:00 πµ.    

 
 Ανδρέας Χαραλάµπους 

 ∆ιευθυντής  

για Γενική ∆ιευθύντρια ΥΠΠ 
 

Κοιν.: ∆∆Ε 
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Πρόγραµµα  Εξειδικευµένων Σεµιναρίων σε θέµατα Πληροφορικής 
 
Ακροατήριο:  
Εκπαιδευτικοί ∆ηµοτικής που κατέχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Σηµειώνεται 
ότι τα συγκεκριµένα προγράµµατα είναι εξειδικευµένα γι’ αυτό και οι συµµετέχοντες παρακαλούνται να 
µελετήσουν προσεκτικά το περιεχόµενο του κάθε προγράµµατος πριν το επιλέξουν. 
 
Προσφερόµενα Προγράµµατα  
Στους ∆ασκάλους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα από τα πιο κάτω Σεµινάρια: 

1. Audacity, Movie Maker and Introduction to Photoshop – ∆ιάρκεια 50 ώρες 
2. Web Design µε τη χρήση του Front Page – ∆ιάρκεια 50 ώρες 
3. Macromedia Flash – ∆ιάρκεια 50 ώρες 
4. Macromedia Dreamweaver – ∆ιάρκεια 50 ώρες 
5. Adobe Photoshop – ∆ιάρκεια 50 ώρες 
6. Adobe Premier – ∆ιάρκεια 50 ώρες 
7. ∆ίκτυα και Επίλυση προβληµάτων ∆ικτύων – ∆ιάρκεια 50 ώρες 

 
 

Περιγραφή Προγράµµατος Αξιολόγηση ∆ιάρκεια 
(διδ. περ.) 

Επίδοµα* 

∆εξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την ηχογράφηση & 
αλλαγή ήχου µε το πρόγραµµα 
Audacity, δηµιουργία ταινίας µε τη 
χρήση του Movie Maker και 
επεξεργασία των εικόνων µε τη 
χρήση του Photoshop. 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική 
Εργασία  

50 £250/€427.15 

∆εξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για τη δηµιουργία 
ιστοσελίδας µε τη χρήση του Front 
Page. 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική 
Εργασία 

50 £250/€427.15 

∆εξιότητες και γνώσεις να 
δηµιουργούν εντυπωσιακές 
ιστοσελίδες και παρουσιάσεις µε τη 
χρήση του  Flash. 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική 
Εργασία 

50 £250/€427.15 

∆εξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την επεξεργασία 
εικόνας µε τη χρήση του Adobe 
Photoshop. 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική 
Εργασία 

50 £250/€427.15 

∆εξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την 
επεξεργασία ταινίας µε τη 
χρήση του Adobe Premier

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική 
Εργασία 

50 £250/€427.15 

∆εξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για τη δηµιουργία 
ιστοσελίδων µε τη χρήση του  
Macromedia Dreamweaver 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική 
Εργασία 

50 £250/€427.15 

∆εξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για τη δηµιουργία 
∆ικτύων καθώς επίσης και την 
επίλυση προβληµάτων σε αυτά 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική 
Εργασία 

50 £250/€427.15 

*Επίδοµα:   

Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Σηµειώνεται ότι εκπαιδευτικοί που έχουν 
επιχορηγηθεί σε προηγούµενα προγράµµατα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δε δικαιούνται να επιχορηγηθούν 
ξανά. 
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∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν ένα από τα Προγράµµατα των Εξειδικευµένων 
Σεµιναρίων Πληροφορικής  κατά την περίοδο Άνοιξη 2009, παρακαλούνται όπως δηλώσουν 
συµµετοχή στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi.ac.cy από την Παρασκευή, 
23 Ιανουαρίου 2009 µέχρι και την Πέµπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009 στις 9:00 πµ.    

 
∆ηλώσεις που θα συµπληρωθούν µετά την αναφερόµενη ηµεροµηνία ∆Ε ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ.  
 
Σηµειώνουµε ότι ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων για να δηµιουργηθεί οµάδα είναι 8. 
 
Πιο κάτω παρουσιάζονται πληροφορίες για το κάθε σεµινάριο ξεχωριστά.  Σηµειώνεται ότι αναλυτικές 
πληροφορίες για το κάθε σεµινάριο ξεχωριστά δίνονται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
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Πρόγραµµα Audacity,  Movie Maker and Introduction to Photoshop 50 ώρες 

Στόχος Προγράµµατος 
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις δεξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την ηχογράφηση και αλλαγή ήχου µε το πρόγραµµα Audacity και δηµιουργία ταινίας µε 
τη χρήση του Movie Maker. Επιπλέον οι συµµετέχοντες θα αποκτήσουν τις γνώσεις για επεξεργασία 
των εικόνων µε τη χρήση του Photoshop. Ειδικότερα µε τη συµπλήρωση του Προγράµµατος οι 
εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν  τις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν: 
 

• Τη φόρτωση και εγκατάσταση του Audacity 
• Καθορισµό προτιµήσεων 
• Φύλαξη αρχείων 
• Χρήση των Toolbars και των Controls 
• Χρήση του Mixer Toolbar 
• Χρήση των Meter Levels 
• Χρήση των εργαλείων Track  
• Χρήση του µενού Track  
• Χρήση των µενού File, Edit View, Project και Generate 
• Χρήση των Effects 
• Audio Tracks και Waveforms 
• Χρήση του Label Track και Time Track 
• Είδη αρχείων για ήχο 
• Εισαγωγή ήχου 
• Αλλαγή έντασης του ήχου 
• Εξαγωγή ήχου σε αρχείο MP3  
• Την φόρτωση και εγκατάσταση του Movie Maker 
• Εισαγωγή ταινίας στο Movie Maker 
• Βελτίωση Εικόνας µέσα στο Photoshop(κατανόηση όρων image resolution, color models) 
• Αλλαγή και κόψιµο ταινίας 
• Προσθήκη Video effect και ήχου 
• Αλλαγή ήχου σε κάθε εικόνα 
• Φύλαξη ταινίας  
• ∆ηµιουργία DVD 

 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραµµα αποτελείται από 10 ενότητες και η κάθε ενότητα περιέχει θεωρία, πρακτική και 
εργαστήρια. Στο τέλος της κάθε ενότητας ο κάθε εκπαιδευόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει ασκήσεις 
και εργαστήρια µε βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.  
 
Επιπρόσθετα κατά τις 9 τελευταίες ώρες του προγράµµατος θα δοθούν επαναληπτικές ασκήσεις από 
τον εκπαιδευτή και τελική άσκηση.  
 
Επιτυχής συµµετοχή θα είναι εκείνη όπου ο εκπαιδευόµενος έχει συµπληρώσει παρουσίες στο 
πρόγραµµα πέραν του 80% και διεκπεραιώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις που έχουν προαναφερθεί.  
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Πιστοποίηση 
Οι εκπαιδευτικοί που επιτυγχάνουν στο Πρόγραµµα αποκτούν πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται 
από το εκπαιδευτικό κέντρο EdITC LTD και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για επιτυχή παρακολούθηση 
του Προγράµµατος. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για 
την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και για την καταβολή επιδόµατος επιµόρφωσης. 
Απουσίες που ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια 
του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 

 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα Audacity, Movie Maker & 
Introduction to Photoshop που είναι διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα 
επιµόρφωσης 250 Λ.Κ. (€427.15).  Τονίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος 
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.  Σηµειώνεται ότι εκπαιδευτικοί που έχουν επιχορηγηθεί σε προηγούµενα 
προγράµµατα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δε δικαιούνται να επιχορηγηθούν ξανά.   

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και έχει συµπληρώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις / εργαστήρια 
και την τελική εργασία όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραµµα. 
 
 
Οι µέρες και  ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος Audacity, Movie Maker και Introduction to 
Photoshop έχουν ως ακολούθως: 
 
 
Επαρχία Χώρος ∆ιεξαγωγής Ηµεροµηνία 

Έναρξης και 
Λήξης 

Μέρες και Ώρες 

Λευκωσία EdITC LTD,  
Ίµβρου 16,Λσία 
1ος όροφος 

20/2/09-14/4/09 Τρίτη και Παρασκευή 
18.00-21.15 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

18/2/09-15/4/09 Τετάρτη 18.00-21.15  και 
Σάββατο 11.15-14.30 
 

Λάρνακα EdITC LTD,  
Ηνωµένων Εθνών 
3ος όροφος 

18/2/09-15/4/09 Τετάρτη 18.00-21.15  και 
Σάββατο 08.00-11.15 
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Πρόγραµµα Web Design µε τη χρήση του Front Page– ∆ιάρκεια 50 ώρες 

 

Στόχος Προγράµµατος 
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις δεξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την δηµιουργία ιστοσελίδας µε τη χρήση του Front Page. Ειδικότερα µε τη 
συµπλήρωση του Προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν  τις γνώσεις και δεξιότητες που 
αφορούν: 

• ∆ηµιουργία Ιστοσελίδας 
• ∆ηµιουργία Ιστοχώρου 
• Χρήση των Themes και των Shared Borders 
• Χρήση γραµµών και Πινάκων  
• Χρήση των Frames 
• Χρήση του Navigation Bar 
• Μορφοποίηση Σελίδων 
• Χρήση των Hyperlinks και  Bookmarks 
• ∆ιαδικασία φόρτωσης της σελίδας στο διαδίκτυο 

 
 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραµµα αποτελείται από 10 ενότητες και η κάθε ενότητα περιέχει θεωρία, πρακτική και 
εργαστήρια. Στο τέλος της κάθε ενότητας ο κάθε εκπαιδευόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει 
ασκήσεις και εργαστήρια µε βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.  
 
Επιπρόσθετα κατά τις 9 τελευταίες ώρες του προγράµµατος θα δοθούν επαναληπτικές ασκήσεις από 
τον εκπαιδευτή και τελική άσκηση.  
 
Επιτυχής συµµετοχή θα είναι εκείνη όπου ο εκπαιδευόµενος έχει συµπληρώσει παρουσίες στο 
πρόγραµµα πέραν του 80% και διεκπεραιώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις που έχουν προαναφερθεί.  
 
 

Πιστοποίηση 
Οι εκπαιδευτικοί που επιτυγχάνουν στο Πρόγραµµα αποκτούν πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται 
από το εκπαιδευτικό κέντρο EdITC LTD και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για επιτυχή παρακολούθηση 
του Προγράµµατος. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και για την καταβολή επιδόµατος επιµόρφωσης. 
Απουσίες που ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν ως συνέπεια την 
απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα Web Design µε τη χρήση 
του Front Page, που είναι διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης 250 
Λ.Κ. (€427.15).  Τονίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.  
Σηµειώνεται ότι εκπαιδευτικοί που έχουν επιχορηγηθεί σε προηγούµενα προγράµµατα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δε δικαιούνται να επιχορηγηθούν ξανά.   
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Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και έχει συµπληρώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις / εργαστήρια 
και την τελική εργασία όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραµµα. 
 
 
Οι µέρες και  ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος Web Design µε τη χρήση του Front Page έχουν 
ως ακολούθως: 
 
 
Επαρχία Χώρος ∆ιεξαγωγής Ηµεροµηνία 

Έναρξης και 
Λήξης 

Μέρες και Ώρες 

Λευκωσία EdITC LTD,  
Ίµβρου 16,Λσία 
1ος όροφος 

20/2/09-14/4/09 Τρίτη και Παρασκευή 
18.00 – 21.15 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

18/2/09 – 15/4/09 Τετάρτη 14.45 – 18.00  
και Σάββατο 8.00-11.15 

Λάρνακα EdITC LTD,  
Ηνωµένων Εθνών 
3ος όροφος 

20/2/09-14/4/09 Τρίτη και Παρασκευή 
14.45-18.00 
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Πρόγραµµα Macromedia Flash – ∆ιάρκεια 50 ώρες 

 

Στόχος Προγράµµατος 
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις δεξιότητες και γνώσεις να 
δηµιουργούν εντυπωσιακές ιστοσελίδες και παρουσιάσεις µε τη χρήση του  Flash. Ειδικότερα µε τη 
συµπλήρωση του Προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι θα είναι σε θέση να: 
 

• Ζωγραφίζουν σύµβολα και να τα φυλάνε στη βιβλιοθήκη τους (Library) 
• Εισάγουν εικόνες  
• ∆ηµιουργούν κίνηση χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Frame by Frame 
• Χρησιµοποιούν Layers  
• Να δηµιουργούν κίνηση µε τη χρήση του Motion και Shape Twining 
• Να δηµιουργούν Μάσκες 
• ∆ηµιουργούν κίνηση σε προκαθορισµένο µονοπάτι 
• Να δηµιουργούν απλά κουµπιά ή κουµπιά µε κίνηση και να τα χρησιµοποιούν για να 

προχωρούν µέσα στην παρουσίαση ή ιστοσελίδα 
• Να προσθέτουν ήχο 

 
 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραµµα αποτελείται από 10 ενότητες και η κάθε ενότητα περιέχει θεωρία, πρακτική και 
εργαστήρια. Στο τέλος της κάθε ενότητας ο κάθε εκπαιδευόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει 
ασκήσεις και εργαστήρια µε βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.  
 
Επιπρόσθετα κατά τις 9 τελευταίες ώρες του προγράµµατος θα δοθούν επαναληπτικές ασκήσεις από 
τον εκπαιδευτή και τελική άσκηση.  
 
Επιτυχής συµµετοχή θα είναι εκείνη όπου ο εκπαιδευόµενος έχει συµπληρώσει παρουσίες στο 
πρόγραµµα πέραν του 80% και διεκπεραιώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις που έχουν προαναφερθεί.  
 
 

Πιστοποίηση 
Οι εκπαιδευτικοί που επιτυγχάνουν στο Πρόγραµµα αποκτούν πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται 
από το εκπαιδευτικό κέντρο EdITC LTD και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για επιτυχή παρακολούθηση 
του Προγράµµατος. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και για την καταβολή επιδόµατος επιµόρφωσης. 
Απουσίες που ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν ως συνέπεια την 
απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα Macromedia Flash, που 
είναι διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης 250 Λ.Κ. (€427.15).    
Τονίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.  Σηµειώνεται ότι 
εκπαιδευτικοί που έχουν επιχορηγηθεί σε προηγούµενα προγράµµατα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
δε δικαιούνται να επιχορηγηθούν ξανά.   
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Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και έχει συµπληρώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις / εργαστήρια 
και την τελική εργασία όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραµµα. 
 
Οι µέρες και  ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος Macromedia Flash έχουν ως ακολούθως: 
 
Επαρχία Χώρος ∆ιεξαγωγής Ηµεροµηνία 

Έναρξης και 
Λήξης 

Μέρες και Ώρες 

Λευκωσία EdITC LTD,  
Ίµβρου 16,Λσία 
1ος όροφος 

21/2/09-29/4/09 Σάββατο 10.15-14.30 και από 
τις 15/4 και Τετάρτη 17.00-
21.15 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

20/2/09-14/4/09 Τρίτη και Παρασκευή 
 14.45-18.00 

Λάρνακα 
 
 

EdITC LTD,  
Ηνωµένων Εθνών 
3ος όροφος 

18/2/09-22/4/09  Τετάρτη 14.45-18.00 και 
Παρασκευή 18.00 – 21.15 
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Πρόγραµµα Adobe Photoshop  – ∆ιάρκεια 50 ώρες 

 

Στόχος Προγράµµατος 
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις δεξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την επεξεργασία εικόνας µε τη χρήση του Photoshop. Ειδικότερα µε τη συµπλήρωση 
του Προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν  τις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν:  
 

• Τη χρήση παλετών και επιλογών 
• Εισαγωγή εικόνας (κατανόηση όρων image resolution, color models) 
• Χρήση επιπέδων καναλιών και µασκών  
• Αλλαγή χρωµάτων, αλλαγή και διόρθωση εικόνας 

 
 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραµµα αποτελείται από 10 ενότητες και η κάθε ενότητα περιέχει θεωρία, πρακτική και 
εργαστήρια. Στο τέλος της κάθε ενότητας ο κάθε εκπαιδευόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει 
ασκήσεις και εργαστήρια µε βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.  
 
Επιπρόσθετα κατά τις 9 τελευταίες ώρες του προγράµµατος θα δοθούν επαναληπτικές ασκήσεις από 
τον εκπαιδευτή και τελική άσκηση.  
 
Επιτυχής συµµετοχή θα είναι εκείνη όπου ο εκπαιδευόµενος έχει συµπληρώσει παρουσίες στο 
πρόγραµµα πέραν του 80% και διεκπεραιώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις που έχουν προαναφερθεί.  
 
 

Πιστοποίηση 
Οι εκπαιδευτικοί που επιτυγχάνουν στο Πρόγραµµα αποκτούν πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται 
από το εκπαιδευτικό κέντρο EdITC LTD και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για επιτυχή παρακολούθηση 
του Προγράµµατος. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και για την καταβολή επιδόµατος επιµόρφωσης. 
Απουσίες που ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν ως συνέπεια την 
απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα Photoshop που είναι 
διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης 250 Λ.Κ. (€427.15).   Τονίζεται 
ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.  Σηµειώνεται ότι 
εκπαιδευτικοί που έχουν επιχορηγηθεί σε προηγούµενα προγράµµατα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
δε δικαιούνται να επιχορηγηθούν ξανά.   
 
Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και έχει συµπληρώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις / εργαστήρια 
και την τελική εργασία όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραµµα. 
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Οι µέρες και  ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος Adobe Photoshop έχουν ως ακολούθως: 
 
Επαρχία Χώρος ∆ιεξαγωγής Ηµεροµηνίες 

Έναρξης και Λήξης 
Μέρες και Ώρες 

Λευκωσία EdITC LTD,  
Ίµβρου 16,Λσία 
1ος όροφος 

18/2/09-15/4/09 Τετάρτη 18.00-21.15 και 
Σάββατο 8.00-11.15 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

19/2/09-13/4/09  ∆ευτέρα και Πέµπτη 
18.00 – 21.15 

Λάρνακα EdITC LTD,  
Ηνωµένων Εθνών 
3ος όροφος 

21/2/09-14/4/09 
 
  

Τρίτη 18.00-21.15 και  
Σάββατο 11.15-14.30 

 
 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Πληροφορίες για τα Εξειδικευµένα Σεµινάρια Πληροφορικής 

Άνοιξη 2009  

Εγκύκλιος Προγράµµατος για παρακολούθηση (∆ηµοτική Εκπαίδευση)                                                                                       12/17  
Άνοιξη  2009  
 
 

 

Πρόγραµµα Adobe Premier – ∆ιάρκεια 50 ώρες 
 

Στόχος Προγράµµατος 
 
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις δεξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την επεξεργασία ταινίας µε τη χρήση του Adobe Premier. Ειδικότερα µε τη 
συµπλήρωση του Προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν  τις γνώσεις και δεξιότητες που 
αφορούν: 

• Επεξεργασία ταινίας 
• Επεξεργασία Multicam 
• Επαγγελµατική χρωµατική διόρθωση 
• Πολλαπλά ενθέσιµα timelines 
• Ενσωµατωµένη µηχανή τίτλων 
• Ήχος 5.1 surround 
• Εξάγωγή ασυµπίεστου HD 
• Συγγραφή DVD από το timeline 
• Standard εξαγωγή video format 
• Παραγωγή βίντεο για το διαδίκτυο 
• Επιτεταχυµένη επισκόπηση  

 
 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραµµα αποτελείται από 10 ενότητες και η κάθε ενότητα περιέχει θεωρία, πρακτική και 
εργαστήρια. Στο τέλος της κάθε ενότητας ο κάθε εκπαιδευόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει 
ασκήσεις και εργαστήρια µε βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.  
 
Επιπρόσθετα κατά τις 12 τελευταίες ώρες του προγράµµατος θα δοθούν επαναληπτικές ασκήσεις 
από τον εκπαιδευτή και τελική άσκηση.  
 
Επιτυχής συµµετοχή θα είναι εκείνη όπου ο εκπαιδευόµενος έχει συµπληρώσει παρουσίες στο 
πρόγραµµα πέραν του 80% και διεκπεραιώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις που έχουν προαναφερθεί.  
 
 

Πιστοποίηση 
Οι εκπαιδευτικοί που επιτυγχάνουν στο Πρόγραµµα αποκτούν πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται 
από το εκπαιδευτικό κέντρο EdITC LTD και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για επιτυχή παρακολούθηση 
του Προγράµµατος. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και για την καταβολή επιδόµατος επιµόρφωσης. 
Απουσίες που ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν ως συνέπεια την 
απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα Adobe Premier, που είναι 
διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης 250 Λ.Κ. 
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Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και έχει συµπληρώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις / εργαστήρια 
και την τελική εργασία όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραµµα. 
 
 
Οι µέρες και  ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος Adobe Premier έχουν ως ακολούθως: 
 
Επαρχία Χώρος 

∆ιεξαγωγής 
Ηµεροµηνίες Μέρες και Ώρες 

Λευκωσία EdITC LTD,  
Ίµβρου 16,Λσία 
1ος όροφος 

19/2/2009-13/4/2009 ∆ευτέρα και Πέµπτη 
18:00 – 21:15 
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Πρόγραµµα Macromedia Dreamweaver –∆ιάρκεια 50 διδ. Περ. 

Στόχος Προγράµµατος 
 
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις δεξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την δηµιουργία ιστοσελίδων µε τη χρήση του  Macromedia Dreamweaver. Ειδικότερα 
µε τη συµπλήρωση του Προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν  τις γνώσεις και δεξιότητες 
που αφορούν: 
 

• Τα βασικά της γλώσσας HTML 
• Τη δηµιουργία αρχείων 
• Τη µορφοποίηση κειµένου 
• Την προσθήκη των Line Breaks και καθορισµός ιδιοτήτων σελίδας  
• Την προσθήκη Εικόνας 
• Την εισαγωγή συνδέσµων (Hyperlinks) 
• Τη δηµιουργία Image Maps 
• Την χρήση Templates 
• Τη χρησιµοποίηση στοιχείων στην ιστοσελίδα µε τη χρήση του  Library Feature 
• Την προσθήκη αρχείων Multimedia  
• Τη δηµιουργία πινάκων 
• Το στήσιµο Framesets 
• Τη δηµιουργία απλών φορµών 
• Την διαδικασία φόρτωσης της ιστοσελίδας 
• Τη χρήση των Style Sheets 
• Τη δηµιουργία των Layers 
• Την προσθήκη User Interactivity 
• Την προσθήκη κίνησης µε τη χρήση των Timelines 
• Τη διαδικασία φόρτωσης της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 

 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραµµα αποτελείται από 10 ενότητες και η κάθε ενότητα περιέχει θεωρία, πρακτική και 
εργαστήρια. Στο τέλος της κάθε ενότητας ο κάθε εκπαιδευόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει 
ασκήσεις και εργαστήρια µε βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.  
 
Επιπρόσθετα κατά τις 9 τελευταίες ώρες του προγράµµατος θα δοθούν επαναληπτικές ασκήσεις από 
τον εκπαιδευτή και τελική άσκηση.  
 
Επιτυχής συµµετοχή θα είναι εκείνη όπου ο εκπαιδευόµενος έχει συµπληρώσει παρουσίες στο 
πρόγραµµα πέραν του 80% και έχει διεκπεραιώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις που έχουν 
προαναφερθεί.  
 

Πιστοποίηση 
Οι εκπαιδευτικοί που επιτυγχάνουν στο Πρόγραµµα αποκτούν πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται 
από το εκπαιδευτικό κέντρο EdITC LTD και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για επιτυχή παρακολούθηση 
του Προγράµµατος. 
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Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και για την καταβολή επιδόµατος επιµόρφωσης.  
Απουσίες που ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν ως συνέπεια την 
απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 

 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα Macromedia 
Dreamweaver, που είναι διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης 250 
Λ.Κ. (€427.15).  Τονίζεται ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.  
Σηµειώνεται ότι εκπαιδευτικοί που έχουν επιχορηγηθεί σε προηγούµενα προγράµµατα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δε δικαιούνται να επιχορηγηθούν ξανά.   
.   
Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και έχει συµπληρώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις / εργαστήρια 
και την τελική εργασία όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραµµα. 
 
Οι µέρες και  ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος Macromedia Dreamweaver έχουν ως ακολούθως: 

 
Επαρχία Χώρος ∆ιεξαγωγής Ηµεροµηνία 

Έναρξης και Λήξης 
Μέρες και Ώρες 

Λευκωσία EdITC LTD,  
Ίµβρου 16,Λσία 
1ος όροφος 

20/2/09-14/4/09  Τρίτη και Παρασκευή  
14.45-18.00 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

19/2/09-13/4/09  ∆ευτέρα και Πέµπτη  
14.45-18.00 
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Πρόγραµµα ∆ίκτυα και Επίλυση προβληµάτων ∆ικτύων – ∆ιάρκεια 50 ώρες                          
 

Στόχος Προγράµµατος 
  
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις δεξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την δηµιουργία δικτύων καθώς επίσης και την επίλυση προβληµάτων σε αυτά. 
Ειδικότερα µε τη συµπλήρωση του Προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι θα αποκτήσουν  τις γνώσεις και 
δεξιότητες που αφορούν: 

• Τα είδη των ∆ικτύων  
• Βασικό Υλικό σε τοπικά ∆ίκτυα και Network Hosts 
• Τοπολογίες ∆ικτύων 
• Τεχνολογίες ∆ικτύων – Ethernet και άλλες 
• Μεγαλύτερα ∆ίκτυα - WANS 
• ∆ιασυνδέσεις τοπικών ∆ικτύων 
• Τύπους Πρωτόκολλων και το Μοντέλλο OSI 
• Εισαγωγή σε άλλα Πρωτόκολλα 
• Τεχνολογία Ethernet – Η ιστορία της 
• Νέα Έκδοση της Τεχνολογίας Ethernet 
• TCP/IP  
• Τη διαδικασία µετάδοσης δεδοµένων 
• Επίλυση προβληµάτων ∆ικτύων 
• Πρωτόκολλα Remote Access 
• Το IP Addressing Scheme 
• ∆ροµολόγηση ∆εδοµένων (Routing) – Πως γίνεται 
• Επίλυση ονοµάτων (Name Resolution) και DNS 
• Web Services  

 
 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραµµα αποτελείται από 10 ενότητες και η κάθε ενότητα περιέχει θεωρία, πρακτική και 
εργαστήρια. Στο τέλος της κάθε ενότητας ο κάθε εκπαιδευόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει 
ασκήσεις και εργαστήρια µε βάση τις οδηγίες του εκπαιδευτή.  
 
Επιπρόσθετα κατά τις 12 τελευταίες ώρες του προγράµµατος θα δοθούν επαναληπτικές ασκήσεις 
από τον εκπαιδευτή και τελική άσκηση.  
 
Επιτυχής συµµετοχή θα είναι εκείνη όπου ο εκπαιδευόµενος έχει συµπληρώσει παρουσίες στο 
πρόγραµµα πέραν του 80% και διεκπεραιώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις που έχουν προαναφερθεί.  
 
 

Πιστοποίηση 
Οι εκπαιδευτικοί που επιτυγχάνουν στο Πρόγραµµα αποκτούν πιστοποιητικό το οποίο θα εκδίδεται 
από το εκπαιδευτικό κέντρο EdITC LTD και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για επιτυχή παρακολούθηση 
του Προγράµµατος. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 

Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση 
για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος και για την καταβολή επιδόµατος επιµόρφωσης. 
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Απουσίες που ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν ως συνέπεια την 
απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα ∆ίκτυα, που είναι 
διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης 250 Λ.Κ. 
 
Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και έχει συµπληρώσει µε επιτυχία τις ασκήσεις / εργαστήρια 
και την τελική εργασία όπως αυτή προβλέπεται από το πρόγραµµα. 

 

Οι µέρες και  ώρες διεξαγωγής του προγράµµατος ∆ίκτυα έχουν ως ακολούθως: 
 
Επαρχία Χώρος ∆ιεξαγωγής Ηµεροµηνίες 

Έναρξης και Λήξης 
Μέρες και Ώρες 

Λευκωσία EdITC LTD,  
Ίµβρου 16,Λσία 
1ος όροφος 

18/2/09-15/4/09 Τετάρτη 17.00-21.15 
Σάββατο 8.00-10.15 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

20/2/09-31/3/09 Τρίτη και Παρασκευή  
17.00-21.15   
 

Λάρνακα EdITC LTD,  
Ηνωµένων Εθνών 
3ος όροφος 

19/2/09-2/4/09  ∆ευτέρα και Πέµπτη 
 17.00 – 21.15  

 
 

 


