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Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής 
Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) µε ποσοστό 50%στα 
πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου µάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο 
Προγραµµατισµού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο ∆υναµικό» για την Προγραµµατική Περίοδο 2004-2006. 
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ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία 

Φαξ: 22 402398,  Tηλ: 22 402370 

 
11 Νοεµβρίου 2008 

 
∆ιευθυντές/ντριες 
Γυµνασίων και Λυκείων / Τεχνικών Σχολών 
 
Θέµα:  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση Προγράµµατος Εξ’ αποστάσεως 

Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς Μέσης 
Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Φθινόπωρο 2008) 

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει τη έναρξη του Προγράµµατος Εξ’ αποστάσεως Επιµόρφωσης 
Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής (πιλοτικής εφαρµογή), η οποία θα πραγµατοποιηθεί από την 
27η Νοεµβρίου 2008 µέχρι την 12η  ∆εκεµβρίου 2008. Το Πρόγραµµα έχουν δικαίωµα να 
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δηµόσια σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και δεν έχουν παρακολουθήσει ανάλογο Πρόγραµµα στο 
παρελθόν.  
 
Με την παρούσα εγκύκλιο προκηρύσσονται τα εξ αποστάσεως προγράµµατα τα οποία αφορούν τα πιο 
κάτω θέµατα: 
 

Πρόγραµµα ∆ιάρκεια (διδ. περ.) 
Βασικές έννοιες Πληροφορικής 20  
Λειτουργικό σύστηµα Windows ∆ιαχείριση Αρχείων 20  
Επεξεργασία Κειµένου 20 
Επεξεργασία παρουσιάσεων 20 
Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο 20 
Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων 20  
Επεξεργασία Βάσεων ∆εδοµένων 20  
Front Page 20  
Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών / ∆ικτύου (first level 
support) 

20  

 
Περισσότερες πληροφορίες (περιεχόµενο, αξιολόγηση κλπ.) για το Πρόγραµµα δίνονται στο 
Παράρτηµα 1 που επισυνάπτεται.  
 
Τονίζεται πως τα Εξ αποστάσεως Προγράµµατα Επιµόρφωσης στα πλαίσια του στα πλαίσια του 
Μέτρου 2.1 «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της ∆ια Βίου µάθησης» που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού, Στόχος 
3 για την Προγραµµατική Περίοδο 2004 – 2006) προσφέρονται για πρώτη φορά και η διεξαγωγή των 
µαθηµάτων αυτών θεωρείται πιλοτική. Στις 27 Νοεµβρίου 2008 θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος.  
 
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν Προγράµµατα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6)  µπορούν να δηλώνουν συµµετοχή για να παρακολουθήσουν το 
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Πρόγραµµα αυτό. Τονίζεται όµως πως προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 
παρακολουθήσει παρόµοιο Πρόγραµµα ξανά.   
 
Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα και δεν έχουν πάρει 
ξανά επίδοµα δικαιούνται επιδόµατος €170.86 (100 ΛΚ) µε την επιτυχή παρακολούθηση του 
Προγράµµατος.   
 
Παρακαλείστε να ενηµερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα πιο πάνω και να ζητήσετε 
από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν, να δηλώσουν συµµετοχή, συµπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη 
∆ήλωση Παρακολούθησης για το Πρόγραµµα που τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν. Με την 
είσοδο τους στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των 
ανακοινώσεων, οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συµµετοχής 
τους.  Οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα.  Σε 
περίπτωση που εκπαιδευτικοί µετά από συµπλήρωση αίτησης συµµετοχής δε θα µπορούν να 
συµµετάσχουν, θα πρέπει να ενηµερώσουν γραπτώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τους λόγους 
αποχώρησής τους.      
 
Τονίζεται πως σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός δηλώσεων συµµετοχής  σε 
κάποια οµάδα (ελάχιστος αριθµός δηλώσεων 7 και µέγιστος αριθµός δηλώσεως 10) τότε η οµάδα δε 
θα δηµιουργείται. Οι δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 12/11/2008  
µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
  
 

 
∆ρ Κυριάκος Πιλλάς 
Αν. ∆ιευθυντής ΠΙ 

για Γενική ∆ιευθύντρια ΥΠΠ 

Κοιν.: ∆ΜΕ, ∆ΤΕ 
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Πρόγραµµα: Βασικές Έννοιες (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  
Εισαγωγή 

• Λειτουργία Η.Υ.  
• Τύποι Η.Υ. 
• Βασικές συσκευές 

Υλικός Εξοπλισµός 
• Κεντρική µονάδα επεξεργασίας 
• Συσκευές εισόδου/εξόδου 
• Συσκευές µνήµης 
• Συσκευές αποθήκευσης  
• Μονάδες Μέτρησης 

Λογισµικό  
• Τύποι Λογισµικού 
• Λειτουργικά συστήµατα 
• Εφαρµογές λογισµικού 

Κοινωνία της Πληροφορικής 
• Βασικές έννοιες 
• Εργονοµία 
• Υγεία και ασφάλεια 
• Πνευµατική ιδιοκτησία 

 
Πιστοποίηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν σε 
εξετάσεις Πιστοποίησης των γνώσεών τους (ECDL).  Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν 
στην Ενότητα 1 - Βασικές έννοιες Πληροφορικής. 

Σηµειώνεται ότι το κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται από το Πρόγραµµα. Τονίζεται ότι το 
κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται µόνο µία φορά. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
 
Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα επιµόρφωσης 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 
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Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, το επίδοµα θα δίνεται και το κόστος των 
εξετάσεων θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα. 
 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008. Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από τη από την Τετάρτη 
12/11/2008  µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα: Λειτουργικό σύστηµα Windows ∆ιαχείριση Αρχείων (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  
Εισαγωγή 

• Βασικές ενέργειες  
Περιβάλλον Εργασίας Windows  

• Χρήση του ποντικιού 
• Εικονίδια 
• Παράθυρα 
• Εκκίνηση και κλείσιµο προγραµµάτων 
• Βασικές Ρυθµίσεις 

Βασικές λειτουργίες µιας εφαρµογής 
• Άνοιγµα/κλείσιµο αρχείου 
• Αποθήκευση 
• Εκτύπωση 

Οργάνωση αρχείων 
• Βασικό ευρετήριο και δοµή φακέλων  
• ∆ηµιουργία, αντιγραφή, µετακίνηση, διαγραφή φακέλων 
• Αναζήτηση 

 
Πιστοποίηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν σε 
εξετάσεις Πιστοποίησης των γνώσεών τους (ECDL).  Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν 
στην Ενότητα 2 - Λειτουργικό σύστηµα Windows ∆ιαχείριση Αρχείων. 

Σηµειώνεται ότι το κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται από το Πρόγραµµα.  Τονίζεται ότι το 
κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται µόνο µία φορά. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
 
Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα επιµόρφωσης 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 
 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.  
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, το επίδοµα θα δίνεται και το κόστος των 
εξετάσεων θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα. 
 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008. Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από τη από την Τετάρτη 
12/11/2008  µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα: Επεξεργασία κειµένου (Microsoft Word) (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε βασικές γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  
Εισαγωγή 

• Έναρξη προγράµµατος 
• Περιβάλλον εργασίας 
• ∆ηµιουργία, άνοιγµα, κλείσιµο εγγράφου 
• Αποθήκευση εγγράφου 
• Πολλαπλά έγγραφα 

Βασικές Ρυθµίσεις 
• Προβολή εγγράφου 
• Γραµµές εργαλείων  

Βασικές Λειτουργίες 
• Εισαγωγή κειµένου 
• Επεξεργασία κειµένου 
• Μορφοποίηση κειµένου 
• Αναζήτηση και αντικατάσταση κειµένου 
• Ορθογραφικός και γραµµατικός έλεγχος 
• ∆ιαµόρφωση εγγράφου 
• Εκτύπωση 

Εισαγωγή εικόνας  
• Εισαγωγή εικόνας από βιβλιοθήκη και αρχείο 

Γραφικά 
• ∆ηµιουργία και µορφοποίηση γραφικών αντικειµένων 

Πίνακες 
• ∆ηµιουργία και µορφοποίηση πινάκων 

Γραφήµατα 
• ∆ηµιουργία και µορφοποίηση γραφηµάτων 

Συγχώνευση εγγράφων 
• Λίστες αλληλογραφίας 

 
Πιστοποίηση του Προγράµµατος 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν σε 
εξετάσεις Πιστοποίησης των γνώσεών τους (ECDL). Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν 
στην Ενότητα 3 - Επεξεργασία κειµένου (Microsoft Word). 

Σηµειώνεται ότι το κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται από το Πρόγραµµα. Τονίζεται ότι το 
κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται µόνο µία φορά. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
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Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα επιµόρφωσης 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 
 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, το επίδοµα θα δίνεται και το κόστος των 
εξετάσεων θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα. 
 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008. Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από τη από την Τετάρτη 
12/11/2008  µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα: Επεξεργασία Παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint) (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε βασικές γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  
Εισαγωγή 

• Έναρξη προγράµµατος 
• Περιβάλλον εργασίας 
• ∆ηµιουργία παρουσίασης (µε πρότυπο ή χωρίς) 
• ∆ιάταξη διαφάνειας 
• Άνοιγµα, κλείσιµο εγγράφου 
• Αποθήκευση εγγράφου 

Βασικές Ρυθµίσεις 
• Προβολή εγγράφου 
• Γραµµές εργαλείων 

Βασικές λειτουργίες 
• ∆ηµιουργία και µορφοποίηση αντικειµένων 
• Εισαγωγή και επεξεργασία υπερσυνδέσµων 
• Αντιγραφή, µετακίνηση, διαγραφή αντικειµένων 
• Οργάνωση παρουσίασης 
• Αντιγραφή, µετακίνηση, διαγραφή διαφάνειας 
• Υπόδειγµα διαφανειών 
• ∆ιαµόρφωση διαφανειών 
• Εκτύπωση 

Εισαγωγή αντικειµένων  
• Εισαγωγή εικόνας από βιβλιοθήκη και αρχείο 
• Εισαγωγή πίνακα 
• Εισαγωγή γραφήµατος 
• Εισαγωγή οργανογράµµατος 
• Εισαγωγή ήχου 

Εφέ παρουσίασης 
• Προκαθορισµένη κίνηση 
• Εναλλαγή διαφάνειας 

Προβολή παρουσίασης 
• ∆εξιότητες προβολής 

 

Πιστοποίηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν σε 
εξετάσεις Πιστοποίησης των γνώσεών τους (ECDL).  Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν 
στην Ενότητα 6 - Επεξεργασία Παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint). 

Σηµειώνεται ότι το κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται από το Πρόγραµµα.  Τονίζεται ότι το 
κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται µόνο µία φορά. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
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Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα επιµόρφωσης 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 
 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, το επίδοµα θα δίνεται και το κόστος των 
εξετάσεων θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα. 
 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008. Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από τη από την Τετάρτη 
12/11/2008  µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα: Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε βασικές γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  
Εισαγωγή      

• Έναρξη προγράµµατος 
• Περιβάλλον εργασίας 
• Εκτύπωση 

Βασικές ρυθµίσεις 
• Προβολή 
• Γραµµές εργαλείων 

Πλοήγηση στο διαδίκτυο 
• Ηλεκτρονική διεύθυνση 
• Συνδέσεις 
• Μηχανές αναζήτησης 
• Σελιδοδείκτες 

Επικοινωνία (προαιρετικό) 
• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
• Βασικές ρυθµίσεις 
• Ανάγνωση, συγγραφή, αποστολή µηνύµατος 
• Οργάνωση µηνυµάτων 
• Χρήση λίστας διευθύνσεων 

 
Πιστοποίηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν σε 
εξετάσεις Πιστοποίησης των γνώσεών τους (ECDL).  Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν 
στην Ενότητα 7 - Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο . 

Σηµειώνεται ότι το κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται από το Πρόγραµµα.  Τονίζεται ότι το 
κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται µόνο µία φορά. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
 
Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα επιµόρφωσης 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 
 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.  
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, το επίδοµα θα δίνεται και το κόστος των 
εξετάσεων θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα. 
 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008. Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από τη από την Τετάρτη 
12/11/2008  µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα: Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων (Microsoft Excel) (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε καλές γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  
Εισαγωγή  

• Έναρξη προγράµµατος 
• Περιβάλλον εργασίας 
• ∆ηµιουργία, άνοιγµα, κλείσιµο εγγράφου 
• Αποθήκευση εγγράφου 
• Πολλαπλά φύλλα 
• Πολλαπλά έγγραφα 

Βασικές ρυθµίσεις 
• Προβολή εγγράφου 
• Γραµµές εργαλείων 

Βασικές λειτουργίες 
• Εισαγωγή δεδοµένων σε κελιά  
• Επεξεργασία δεδοµένων  
• Μορφοποίηση δεδοµένων 
• Μορφοποίηση κελιών 
• Στήλες και σειρές 
• Ταξινόµηση δεδοµένων 
• ∆ιαµόρφωση φύλλου 
• εκτύπωση 

Τύποι και συναρτήσεις 
• Εισαγωγή και επεξεργασία λογικών και αριθµητικών τύπων 
• Εισαγωγή και επεξεργασία συναρτήσεων 

Γραφήµατα 
• ∆ηµιουργία και µορφοποίηση γραφήµατος 

 
Πιστοποίηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν σε 
εξετάσεις Πιστοποίησης των γνώσεών τους (ECDL).  Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν 
στην Ενότητα 4 - Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων (Microsoft Excel). 

Σηµειώνεται ότι το κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται από το Πρόγραµµα.  Τονίζεται ότι το 
κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται µόνο µία φορά. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
 
Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
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Επίδοµα επιµόρφωσης 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 
 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, το επίδοµα θα δίνεται και το κόστος των 
εξετάσεων θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα. 
 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008. Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από τη από την Τετάρτη 
12/11/2008  µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα: Επεξεργασία βάσεων  δεδοµένων (Microsoft Access) (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε καλές γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  
Εισαγωγή  

• Βασικές έννοιες βάσεων δεδοµένων 
• Έναρξη προγράµµατος 
• Περιβάλλον εργασίας 
• ∆ηµιουργία, άνοιγµα, κλείσιµο εγγράφου 
• Αποθήκευση εγγράφου. 

Βασικές λειτουργίες 
• Μεταφορά από πίνακες σε φόρµες και αναφορές σε µια βάση δεδοµένων 

∆ηµιουργία πινάκων 
• Καθορισµός πεδίων και τύπου δεδοµένων 
• Εισαγωγή δεδοµένων (εγγραφές) 
• Επεξεργασία δεδοµένων 
• Καθορισµός πρωτεύοντος κλειδιού (primary key) 
• Μορφοποίηση πίνακα 
• Συσχέτιση µεταξύ πινάκων (προαιρετικό) 
• Αποθήκευση, κλείσιµο, άνοιγµα πινάκων 

∆ηµιουργία φορµών 
• ∆ηµιουργία φόρµας 
• Επεξεργασία και µορφοποίηση φόρµας (προαιρετικό) 
• Αποθήκευση, κλείσιµο, άνοιγµα φόρµας 

Ανάλυση πληροφοριών 
• Εισαγωγή και εφαρµογή φίλτρων 
• ∆ηµιουργία και επεξεργασίας διερεύνησης (query) 
• Χρήση λογικών συντελεστών 
• Αποθήκευση, κλείσιµο, άνοιγµα διερευνήσεων 
• ∆ηµιουργία και επεξεργασία αναφορών (reports) 
• Μορφοποίηση και εκτύπωση δεδοµένων  

 
Πιστοποίηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν σε 
εξετάσεις Πιστοποίησης των γνώσεών τους (ECDL).  Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί θα παρακαθίσουν 
στην Ενότητα 5 - Επεξεργασία βάσεων  δεδοµένων (Microsoft Access). 

Σηµειώνεται ότι το κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται από το Πρόγραµµα.  Τονίζεται ότι το 
κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις καλύπτεται µόνο µία φορά. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
 
Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
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Επίδοµα επιµόρφωσης 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 
 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης.  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, το επίδοµα θα δίνεται και το κόστος των 
εξετάσεων θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα. 
 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008. Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από τη από την Τετάρτη 
12/11/2008  µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα: Front Page (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε πολύ καλές γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  

• ∆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 

 
Πιστοποίηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
 
Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα επιµόρφωσης 

Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 

 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παραδώσει επιτυχώς την εργασία.   
 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 
 
 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 



 

Πρόγραµµα Εξ’ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής  
Φθινόπωρο 2008                                                                                                                                                                                     18/21
                                                                                                                                                                                                                                                       

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από την Τετάρτη 12/11/2008  
µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 1010. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα: Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών/ ∆ικτύου (first level support) (20 διδ. περ.) 
 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων µε πολύ καλές γνώσεις χρήσης του Η.Υ. 
 
Περιεχόµενο:  

• 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 

 
Πιστοποίηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος οι εκπαιδευτικοί θα παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν δύο συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 6 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 27 Νοεµβρίου και 12 
∆εκεµβρίου 2008 σε απογευµατινό χρόνο. Στο ενδιάµεσο οι εκπαιδευόµενοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρακολουθούν το πρόγραµµα στο περιβάλλον εξ αποστάσεως µάθησης µέσω του διαδικτύου 
(online) για την κάλυψη των υπόλοιπων 14 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο των ωρών 
παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι συνδεδεµένος 
στο σύστηµα (το χρονικό διάστηµα που ο εκπαιδευόµενος είναι µέσα στο σύστηµα δηλ. από την ώρα 
που κάνει Login  µέχρι την ώρα που κάνει Logout).  
 
Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 2 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 14 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 

Επίδοµα επιµόρφωσης 

Οι εκπαιδευτικοί που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα (διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων) 
και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ξανά επίδοµα από προηγούµενα Προγράµµατα, δικαιούνται επιδόµατος 
επιµόρφωσης €170.86  (100 Λ.Κ.). 
 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παραδώσει επιτυχώς την εργασία.   

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
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Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 27 Νοεµβρίου 2008 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 
12 ∆εκεµβρίου 2008.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε δύο φυσικές παρουσίες στις 27 
Νοεµβρίου και 12 ∆εκεµβρίου 2008.   
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων φυσικής παρουσίας έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

27/11/08  
Πέµπτη 15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
12/12/08 

Παρασκευή 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Λατσιά Π213 

1/12 – 12/12 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

14 διδ. περ. http://www.pi-elearning.ac.cy 

15/12 
∆ευτέρα Εξετάσεις ECDL  Λευκωσία 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy), στο χώρο των ανακοινώσεων από την Τετάρτη 12/11/2008  
µέχρι και τη ∆ευτέρα 24/11/2008, 9:00 π.µ. 
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 1010. 
Προτεραιότητα θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα. Σε 
περίπτωση που κάνουν περισσότεροι από 10 εκπαιδευτικοί αίτηση τότε θα µπαίνουν σε λίστα 
αναµονής.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
Προγράµµατα επιµόρφωσης του περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών  

Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής 
 

Περιγραφή Προγράµµατος Ακροατήριο ∆ιάρκεια 
(διδ. περ.) 

Επίδοµα 

Βασικές έννοιες Πληροφορικής Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή και ελάχιστες γνώσεις σε 
θέµατα Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

Λειτουργικό σύστηµα Windows ∆ιαχείριση Αρχείων Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή και ελάχιστες γνώσεις σε 
θέµατα Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

Επεξεργασία Κειµένου Εκπαιδευτικοί µε βασικές γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

Επεξεργασία παρουσιάσεων Εκπαιδευτικοί µε βασικές γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο Εκπαιδευτικοί µε βασικές γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων Εκπαιδευτικοί µε καλές γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

Επεξεργασία Βάσεων ∆εδοµένων Εκπαιδευτικοί µε καλές γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

Front Page Εκπαιδευτικοί µε πολύ καλές γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών / ∆ικτύου (first 
level support) 

Εκπαιδευτικοί µε πολύ καλές γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86  (100 Λ.Κ.). 

 
 

Σηµειώσεις: 

1. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 


