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Θέµα:  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης 

Εκπαιδευτικών σε θέµατα Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 
(Προγράµµατα Βασικών ∆εξιοτήτων, Εκπαιδευτικής Εφαρµογής της Πληροφορικής, 
Επιµόρφωσης Επιµορφωτών σε Θέµατα Εκπαιδευτικής Εφαρµογής της Πληροφορικής, 
Εξειδικευµένα Σεµινάρια και  Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης) – Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 
(Α09) 

 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει τη συνέχιση του Προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 
σε θέµατα Πληροφορικής µε την προσφορά του Προγράµµατος για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 
(Μάιος - Ιούλιος 2009). Το Πρόγραµµα έχουν δικαίωµα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε δηµόσια σχολεία ∆ηµοτικής και Προδηµοτικής Εκπαίδευσης και δεν έχουν 
παρακολουθήσει ανάλογο Πρόγραµµα στο παρελθόν.  
 
Κατά τη διάρκεια της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2009 θα προσφερθούν τα Προγράµµατα Π1, Π2, Π2β, Π3, 
Π3β, Π4, Π5,  Εξειδικευµένα Σεµινάρια σε θέµατα Πληροφορικής καθώς επίσης για πρώτη φορά 
Προγράµµατα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης.   Περισσότερες πληροφορίες (περιεχόµενο, αξιολόγηση 
κλπ.) για τα Προγράµµατα δίνονται τόσο στα ενηµερωτικά βιβλιάρια που στάληκαν από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε όλα τα σχολεία (τα οποία µπορείτε να δείτε και στον ιστοχώρο http://www.e-
epimorfosi.ac.cy) όσο και στο Παράρτηµα 1  που επισυνάπτεται. 
 
Τονίζεται πως τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης µε την υφιστάµενη µορφή προσφέρονται για τελευταία 
φορά.  Τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης θα συνεχίσουν να προσφέρονται µε αναθεωρηµένη µορφή µε 
βάση τις εισηγήσεις που προέκυψαν από την αξιολόγηση των προγραµµάτων. Τονίζεται ότι ο κάθε 
εκπαιδευτικός  έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.   
 
Στο Πρόγραµµα Βασικών ∆εξιοτήτων και Εκπαιδευτικής Εφαρµογής της Πληροφορικής, 
περιλαµβάνονται 5 διαφορετικά προγράµµατα (Παράρτηµα 2). Στο Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως 
Επιµόρφωσης περιλαµβάνονται 9 διαφορετικά προγράµµατα (Παράρτηµα 3).  Στο Πρόγραµµα 
Εξειδικευµένα Σεµινάρια σε θέµατα Πληροφορικής περιλαµβάνονται 7 διαφορετικά σεµινάρια  
(Παράρτηµα 4). 
 
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 την 
Άνοιξη/Καλοκαίρι του 2009. Παρακαλούµε όπως πριν τη συµπλήρωση της ∆ήλωσης Συµµετοχής, οι 
εκπαιδευτικοί µελετήσουν προσεκτικά την παρούσα εγκύκλιο µε τα συνηµµένα της.  Οι εκπαιδευτικοί 
θα µπορούν να υποβάλλουν τη δήλωση συµµετοχής τους στον ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του 
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ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί µετά από συµπλήρωση αίτησης 
συµµετοχής δε θα µπορούν να συµµετάσχουν, θα πρέπει να ενηµερώσουν έγκαιρα το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο.   
 
Τονίζεται πως σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθµός δηλώσεων συµµετοχής  σε 
κάποια οµάδα (ελάχιστος αριθµός δηλώσεων 7) τότε η οµάδα δε θα δηµιουργείται. Μέσα από τον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών οι εκπαιδευτικοί θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση για άλλη οµάδα 
στην οποία υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις σε περίπτωση που η οµάδα στην οποία είχαν δηλώσει δεν 
έχει δηµιουργηθεί. Οι δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 08/04/2009 
µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. Συµπληρωµατικές αιτήσεις για συµµετοχή σε οµάδες που έχουν 
διαθέσιµες θέσεις για εκπαιδευτικούς που δήλωσαν σε οµάδες που δεν έχουν δηµιουργηθεί θα 
υποβάλλονται από την Πέµπτη 23/04/2009 µέχρι και την Κυριακή 26/04/2009. 
 
 

 
Ανδρέας Χαραλάµπους 

∆ιευθυντής ΠΙ 

για Γενική ∆ιευθύντρια ΥΠΠ 

 

 

 

 

 

Κοιν.: ∆∆Ε 
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Πρόγραµµα Π1:  Βασικές ∆εξιότητες (50 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις χρήσης του ΗΥ 
 
Περιεχόµενο:  

 ∆ιδ. Περ. 
Ενότητα 1:  Βασικές έννοιες Πληροφορικής 4 
Ενότητα 2:  Λειτουργικό σύστηµα Windows και ∆ιαχείριση Αρχείων  8 
Ενότητα 3:  Επεξεργασία κειµένου (Microsoft Word) 14 
Ενότητα 4:  Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο 8 
Ενότητα 5:  Επεξεργασία παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint) 12 
Ανάπτυξη µικρής εργασίας 4 

Σύνολο: 50 
 

Αξιολόγηση του Προγράµµατος 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Προγράµµατος Π1 οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν 
στην τελευταία συνάντηση µικρή εργασία, όπου θα εφαρµόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν.   

 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για 
την καταβολή του επιδόµατος επιµόρφωσης.  Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 Π1, που είναι διάρκειας 50 
διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης €427.15. 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει αναπτύξει µε επιτυχία τη µικρή εργασία. 
 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα επιµόρφωσης Π1 αναµένεται να ξεκινήσει στις 4 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 22 Ιουνίου 2009 µε συναντήσεις 2 φορές την εβδοµάδα  ως ακολούθως: 

• απόγευµα ∆ευτέρα και Πέµπτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ.  ή  
• απόγευµα Τρίτη και Παρασκευή, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. ή 
• απόγευµα Τετάρτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.µ.- 11.45 µ.µ. 

Σύνολο 50 διδακτικών περιόδων: 13 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

 Απογευµατινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 
Περίοδοι συνάντησης Ώρες Ώρες 

1η  περίοδος  45΄ 3.30 µ.µ. - 4.15 µ.µ. 8.30 π.µ. - 9.15 π.µ. 
2η  περίοδος  45΄ 4.15 µ.µ. - 5.00 µ.µ.   9.15 π.µ. - 10.00 π.µ. 
∆ιάλειµµα 15΄ 5.00 µ.µ. - 5.15 µ.µ. 10.00 π.µ. - 10.15 π.µ. 

3η  περίοδος  45΄ 5.15 µ.µ. - 6.00 µ.µ. 10.15 π.µ. -11.00 π.µ 
4η  περίοδος  45΄  6.00 µ.µ. - 6.45 µ.µ. 11.00 π.µ. -  11.45 π.µ. 
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Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Π1 κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα Π2:  Βασικές ∆εξιότητες + Λογιστικά Φύλλα και Βάσεις ∆εδοµένων (70 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο:  
Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις χρήσης του ΗΥ.  Στο πρόγραµµα αυτό το ακροατήριο 
αναµένεται να επεκτείνει τις γνώσεις του σε επιπλέον λογισµικά προγράµµατα. 

Περιεχόµενο:  
 ∆ιδ. Περ. 
Ενότητα 1:  Βασικές έννοιες Πληροφορικής 4 
Ενότητα 2:  Λειτουργικό σύστηµα Windows και ∆ιαχείριση Αρχείων  8 
Ενότητα 3:  Επεξεργασία κειµένου (Microsoft Word) 14 
Ενότητα 4:  Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο 8 
Ενότητα 5:  Επεξεργασία παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint) 12 
Ανάπτυξη µικρής εργασίας 4 
Ενότητα 6:  Επεξεργασία λογιστικών φύλλων (Microsoft Excel) 8 
Ενότητα 7:  Επεξεργασία βάσεων δεδοµένων (Microsoft Access) 8 
Ανάπτυξη µικρής εργασίας 4 

Σύνολο: 70 

Αξιολόγηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των Ενοτήτων 1-5 και Ενοτήτων 6-7 του Προγράµµατος Π2 
οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν δύο  µικρές εργασίες, όπου θα εφαρµόσουν τις γνώσεις που 
απέκτησαν.   

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για 
την καταβολή του επιδόµατος επιµόρφωσης.  Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 Π2, που είναι διάρκειας 70 
διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης €598.01. 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει αναπτύξει µε επιτυχία τις δύο µικρές εργασίες.  

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα επιµόρφωσης Π2 αναµένεται να ξεκινήσει στις 4 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 13 Ιουλίου 2009 µε συναντήσεις 2 φορές την εβδοµάδα  ως ακολούθως: 

• απόγευµα ∆ευτέρα και Πέµπτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ.  ή  
• απόγευµα Τρίτη και Παρασκευή, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. ή 
• απόγευµα Τετάρτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.µ.- 11.45 µ.µ. 

Σύνολο 70 διδακτικών περιόδων: 18 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων 
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Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

 Απογευµατινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 
Περίοδοι συνάντησης Ώρες Ώρες 

1η  περίοδος  45΄ 3.30 µ.µ. - 4.15 µ.µ. 8.30 π.µ. - 9.15 π.µ. 
2η  περίοδος  45΄ 4.15 µ.µ. - 5.00 µ.µ.   9.15 π.µ. - 10.00 π.µ. 
∆ιάλειµµα 15΄ 5.00 µ.µ. - 5.15 µ.µ. 10.00 π.µ. - 10.15 π.µ. 

3η  περίοδος  45΄ 5.15 µ.µ. - 6.00 µ.µ. 10.15 π.µ. -11.00 π.µ 
4η  περίοδος  45΄  6.00 µ.µ. - 6.45 µ.µ. 11.00 π.µ. -  11.45 π.µ. 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Π2 κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα Π2 (Β΄ µέρος): Λογιστικά Φύλλα και Βάσεις ∆εδοµένων (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: 
Εκπαιδευτικοί µε βασικές δεξιότητες χρήσης του ΗΥ. Στο πρόγραµµα αυτό το ακροατήριο αναµένεται 
να επεκτείνει τις γνώσεις του σε επιπλέον λογισµικά προγράµµατα. 
 
Περιεχόµενο: 

 ∆ιδ. Περ. 
Β µέρος  
Ενότητα 6: Επεξεργασία λογιστικών φύλλων (Microsoft Excel)  8 
Ενότητα 7: Επεξεργασία βάσεων δεδοµένων (Microsoft Access)  8 
Ανάπτυξη µικρής εργασίας  4 

Σύνολο: 20 
 
Αξιολόγηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των Ενοτήτων 6-7 του Προγράµµατος Π2 οι εκπαιδευτικοί 
θα αναπτύξουν µια µικρή εργασία, όπου θα εφαρµόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν. 
 
 
Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για 
την καταβολή του επιδόµατος επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες ξεπερνούν το 
20% της διάρκειας του προγράµµατος (δηλαδή 1 συνάντηση) θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του 
δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
 
 
Επίδοµα επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Β΄ µέρος του Προγράµµατος Π2, που 
είναι διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων (5 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων), θα δίνεται 
επίδοµα επιµόρφωσης €170.86. Στους εκπαιδευτικούς  που έχουν πάρει επίδοµα για το Β’ Μέρος του 
Προγράµµατος Π3 δε θα δοθεί επιπρόσθετο επίδοµα 
 
Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει αναπτύξει µε επιτυχία µία µικρή εργασία. 
 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα επιµόρφωσης Π2β αναµένεται να ξεκινήσει στις 4 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 20 Μαΐου 2009 µε συναντήσεις 2 φορές την εβδοµάδα  ως ακολούθως: 

• απόγευµα ∆ευτέρα και Πέµπτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ.  ή  
• απόγευµα Τρίτη και Παρασκευή, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. ή 
• απόγευµα Τετάρτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.µ.- 11.45 µ.µ. 

 

Σύνολο 20 διδακτικών περιόδων: 5 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

 
 Απογευµατινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 

Περίοδοι συνάντησης Ώρες Ώρες 
1η  περίοδος  45΄ 3.30 µ.µ. - 4.15 µ.µ. 8.30 π.µ. - 9.15 π.µ. 
2η  περίοδος  45΄ 4.15 µ.µ. - 5.00 µ.µ.   9.15 π.µ. - 10.00 π.µ. 
∆ιάλειµµα 15΄ 5.00 µ.µ. - 5.15 µ.µ. 10.00 π.µ. - 10.15 π.µ. 

3η  περίοδος  45΄ 5.15 µ.µ. - 6.00 µ.µ. 10.15 π.µ. -11.00 π.µ 
4η  περίοδος  45΄  6.00 µ.µ. - 6.45 µ.µ. 11.00 π.µ. -  11.45 π.µ. 

 
 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Π2 (Β΄ µέρος) κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
 
Πρόγραµµα Π3:   Βασικές ∆εξιότητες + Εκπαιδευτική Εφαρµογή της Πληροφορικής  
 (50+20 = 70 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο:  
Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις χρήσης του ΗΥ.  Στο πρόγραµµα αυτό το ακροατήριο 
ενδιαφέρεται να εφαρµόσει τις γνώσεις του στη µαθησιακή διαδικασία. 
 
Περιεχόµενο:  

 ∆ιδ. Περ. 
Α µέρος  
Ενότητα 1:  Βασικές έννοιες Πληροφορικής 4 
Ενότητα 2:  Λειτουργικό σύστηµα Windows και ∆ιαχείριση Αρχείων  8 
Ενότητα 3:  Επεξεργασία κειµένου (Microsoft Word) 14 
Ενότητα 4:  Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο 8 
Ενότητα 5:  Επεξεργασία παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint) 12 
Ανάπτυξη µικρής εργασίας 4 
Β µέρος  
Εισαγωγή στην Εφαρµογή των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία  16 
Ανάπτυξη σχεδίου µαθήµατος 4 

Σύνολο: 70 
 

Αξιολόγηση του Προγράµµατος 
Α µέρος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Α΄ µέρους του Προγράµµατος Π3 οι εκπαιδευτικοί θα 
αναπτύξουν µικρή εργασία, όπου θα εφαρµόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν.   

Β µέρος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Β΄ µέρους του Προγράµµατος Π3 οι εκπαιδευτικοί θα 
αναπτύξουν σχέδιο µαθήµατος, το οποίο να περιλαµβάνει τη χρήση των ΤΠΕ για ενίσχυση των 
διδακτικών στόχων, υιοθετώντας µια από τις νέες µαθησιακές προσεγγίσεις.  
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για 
την καταβολή του επιδόµατος επιµόρφωσης.  Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 Π3, που είναι διάρκειας 70 
διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης. €598.01. 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει αναπτύξει µε επιτυχία τις δύο µικρές εργασίες. 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα επιµόρφωσης Π3 αναµένεται να ξεκινήσει στις 4 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 13 Ιουλίου 2009 µε συναντήσεις 2 φορές την εβδοµάδα  ως ακολούθως: 

• απόγευµα ∆ευτέρα και Πέµπτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ.  ή  
• απόγευµα Τρίτη και Παρασκευή, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. ή 
• απόγευµα Τετάρτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.µ.- 11.45 µ.µ. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 

Σύνολο 70 διδακτικών περιόδων: 18 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων 

 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

 Απογευµατινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 
Περίοδοι συνάντησης Ώρες Ώρες 

1η  περίοδος  45΄ 3.30 µ.µ. - 4.15 µ.µ. 8.30 π.µ. - 9.15 π.µ. 
2η  περίοδος  45΄ 4.15 µ.µ. - 5.00 µ.µ.   9.15 π.µ. - 10.00 π.µ. 
∆ιάλειµµα 15΄ 5.00 µ.µ. - 5.15 µ.µ. 10.00 π.µ. - 10.15 π.µ. 

3η  περίοδος  45΄ 5.15 µ.µ. - 6.00 µ.µ. 10.15 π.µ. -11.00 π.µ 
4η  περίοδος  45΄  6.00 µ.µ. - 6.45 µ.µ. 11.00 π.µ. -  11.45 π.µ. 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Π3 κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
  
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
      
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Π3 (Β΄ µέρος):  Εκπαιδευτική Εφαρµογή της Πληροφορικής (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο:  
Εκπαιδευτικοί µε βασικές δεξιότητες χρήσης του ΗΥ.  Στο πρόγραµµα αυτό το ακροατήριο ενδιαφέρεται 
να εφαρµόσει τις γνώσεις του στη µαθησιακή διαδικασία. 
 
Περιεχόµενο:  

 ∆ιδ. Περ. 
Β µέρος  
Εισαγωγή στην Εφαρµογή των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία  16 
Ανάπτυξη σχεδίου µαθήµατος 4 

Σύνολο: 20 
 

Αξιολόγηση του Προγράµµατος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Β΄ µέρους του Προγράµµατος Π3 οι εκπαιδευτικοί θα 
αναπτύξουν σχέδιο µαθήµατος, το οποίο να περιλαµβάνει τη χρήση των ΤΠΕ για ενίσχυση των 
διδακτικών στόχων, υιοθετώντας µια από τις νέες µαθησιακές προσεγγίσεις.  
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για 
την καταβολή του επιδόµατος επιµόρφωσης.  Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες ξεπερνούν το 
20% της διάρκειας του προγράµµατος (δηλαδή 1 συνάντηση), θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του 
δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 

Επίδοµα επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Β΄ µέρος του Προγράµµατος Π3, που 
είναι διάρκειας 20 διδακτικών περιόδων (5 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων), θα δίνεται 
επίδοµα επιµόρφωσης €170.86. Στους εκπαιδευτικούς  που έχουν πάρει επίδοµα για το Β’ Μέρος του 
Προγράµµατος Π2 δε θα δοθεί επιπρόσθετο επίδοµα 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει αναπτύξει µε επιτυχία µία µικρή εργασία. 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα επιµόρφωσης Π2 αναµένεται να ξεκινήσει στις 4 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 20 Μαΐου 2009 µε συναντήσεις 2 φορές την εβδοµάδα  ως ακολούθως: 

• απόγευµα ∆ευτέρα και Πέµπτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ.  ή  
• απόγευµα Τρίτη και Παρασκευή, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. ή 
• απόγευµα Τετάρτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.µ.- 11.45 µ.µ. 

 

Σύνολο 20 διδακτικών περιόδων: 5 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 
 Απογευµατινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 

Περίοδοι συνάντησης Ώρες Ώρες 
1η  περίοδος  45΄ 3.30 µ.µ. - 4.15 µ.µ. 8.30 π.µ. - 9.15 π.µ. 
2η  περίοδος  45΄ 4.15 µ.µ. - 5.00 µ.µ.   9.15 π.µ. - 10.00 π.µ. 
∆ιάλειµµα 15΄ 5.00 µ.µ. - 5.15 µ.µ. 10.00 π.µ. - 10.15 π.µ. 

3η  περίοδος  45΄ 5.15 µ.µ. - 6.00 µ.µ. 10.15 π.µ. -11.00 π.µ 
4η  περίοδος  45΄  6.00 µ.µ. - 6.45 µ.µ. 11.00 π.µ. -  11.45 π.µ. 
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Π3 (Β΄ µέρος) κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
    
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Π4:   Βασικές ∆εξιότητες + Εκπαιδευτική Εφαρµογή της Πληροφορικής  
 (20+50 = 70 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο:  
Εκπαιδευτικοί µε βασικές  γνώσεις χρήσης του ΗΥ.  Στο πρόγραµµα αυτό το ακροατήριο ενδιαφέρεται 
να εφαρµόσει τις γνώσεις του στη µαθησιακή διαδικασία. 
 
Περιεχόµενο:  

 ∆ιδ. Περ. 
Α µέρος  
Ανασκόπηση Βασικών ∆εξιοτήτων Πληροφορικής 
Λειτουργικό σύστηµα Windows και ∆ιαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία 
κειµένου (Microsoft Word), Επεξεργασία Παρουσιάσεων (Microsoft Power 
Point), Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο 
Ανάπτυξη µικρής εργασίας 

20 

Β µέρος  
Εφαρµογές των ΤΠΕ στη µαθησιακή διαδικασία  
Ανάπτυξη σχεδίου µαθήµατος και συνοδευτικού υλικού 

50 

Σύνολο: 70 
 

Αξιολόγηση του Προγράµµατος 
Α µέρος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Α΄ µέρους του Προγράµµατος Π4 οι εκπαιδευτικοί θα 
αναπτύξουν µικρή εργασία, όπου θα εφαρµόσουν βασικές γνώσεις χρήσης ΗΥ.   

Β µέρος 
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Β΄ µέρους του Προγράµµατος Π4 οι εκπαιδευτικοί θα 
αναπτύξουν και θα εφαρµόσουν σχέδιο µαθήµατος µε το συνοδευτικό του υλικό, το οποίο να 
περιλαµβάνει τη χρήση των ΤΠΕ για ενίσχυση των διδακτικών στόχων, υιοθετώντας µια από τις νέες 
µαθησιακές προσεγγίσεις.  
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για 
την καταβολή του επιδόµατος επιµόρφωσης.  Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 Π4, που είναι διάρκειας 70 
διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης €598.01. 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει αναπτύξει µε επιτυχία τις δύο µικρές εργασίες. 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα επιµόρφωσης Π4 αναµένεται να ξεκινήσει στις 4 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 13 Ιουλίου 2009 µε συναντήσεις 2 φορές την εβδοµάδα  ως ακολούθως: 

• απόγευµα ∆ευτέρα και Πέµπτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ.  ή  
• απόγευµα Τρίτη και Παρασκευή, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. ή 
• απόγευµα Τετάρτη, 3.30 µ.µ.- 6.45 µ.µ. και πρωί Σάββατο, 8.30 π.µ.- 11.45 µ.µ. 

Σύνολο 70 διδακτικών περιόδων: 18 συναντήσεις των 4 διδακτικών περιόδων 
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Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

 Απογευµατινές συναντήσεις Πρωινές συναντήσεις 
Περίοδοι συνάντησης Ώρες Ώρες 

1η  περίοδος  45΄ 3.30 µ.µ. - 4.15 µ.µ. 8.30 π.µ. - 9.15 π.µ. 
2η  περίοδος  45΄ 4.15 µ.µ. - 5.00 µ.µ.   9.15 π.µ. - 10.00 π.µ. 
∆ιάλειµµα 15΄ 5.00 µ.µ. - 5.15 µ.µ. 10.00 π.µ. - 10.15 π.µ. 

3η  περίοδος  45΄ 5.15 µ.µ. - 6.00 µ.µ. 10.15 π.µ. -11.00 π.µ 
4η  περίοδος  45΄  6.00 µ.µ. - 6.45 µ.µ. 11.00 π.µ. -  11.45 π.µ. 

Χώρος διεξαγωγής του προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα θα διεξάγεται σε όλες τις επαρχίες.   
 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Π4 κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
  
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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Πρόγραµµα Π5:   Επιµόρφωση Επιµορφωτών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης σε θέµατα 

Εκπαιδευτικής Εφαρµογής της Πληροφορικής (70 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο:  
Εκπαιδευτικοί ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης που κατέχουν επαρκώς τις βασικές δεξιότητες χρήσης της 
Πληροφορικής και έχουν εµπειρία στην εκπαιδευτική εφαρµογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας. 
 
Ένας από τους βασικούς στόχους του Π5 είναι η κατάλληλη προετοιµασία των συµµετεχόντων για να 
λειτουργήσουν σε µελλοντικό στάδιο ως επιµορφωτές-εκπαιδευτές σε προγράµµατα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου που αφορούν στην εκπαιδευτική εφαρµογή της Πληροφορικής καθώς επίσης και ως 
πυρήνες για την εκπαιδευτική εφαρµογή των ΤΠΕ (π.χ. ανάπτυξη επιµορφωτικού υλικού, αξιολόγηση 
λογισµικού κλπ.). Ως εκ τούτου αναµένεται οι συµµετέχοντες στο Π5 να κατέχουν επαρκώς τις βασικές 
δεξιότητες χρήσης της Πληροφορικής, ώστε το Πρόγραµµα να επικεντρωθεί στην εκπαιδευτική 
φιλοσοφία και εφαρµογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 
 
Περιεχόµενο:  
Το πρόγραµµα χωρίζεται σε δύο µέρη: Γενικό Μέρος (διάρκεια 10 δ.π.) και Ειδικό Μέρος 
(διάρκεια 60 δ.π.). Το συνοπτικό περιεχόµενο του προγράµµατος φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:  
 

Μέρος 
προγράµµατος 

Κωδικός 
Συνάντησης

Περιγραφή προγράµµατος 

ΕΙ∆ΙΚΟ Ε1 • Εισαγωγή των ΤΠΕ στη µαθησιακή 
διαδικασία 

ΕΙ∆ΙΚΟ Ε2-Ε10 • Στήριξη των ΤΠΕ στη µαθησιακή 
διαδικασία: Εξοικείωση µε συγκεκριµένα 
εργαλεία, κριτική θεώρηση και 
δυνατότητες ενσωµάτωσης  

ΕΙ∆ΙΚΟ Ε11-Ε12 • Σχεδιασµός υλικού για προγράµµατα 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικής εφαρµογής 

ΕΙ∆ΙΚΟ Ε13 • Μοντέλα ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση 

• Μεθοδολογία ενσωµάτωσης 
ΕΙ∆ΙΚΟ Ε14 • ∆ιεθνείς Τάσεις και Εκπαιδευτική 

Πολιτική: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον  
• ΤΠΕ στη Μαθησιακή ∆ιαδικασία και 

∆εδοµένα Επιστηµονικής Έρευνας 
ΕΙ∆ΙΚΟ Ε15 • Παρουσίαση υλικού  
ΓΕΝΙΚΟ Γ1 • Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο Κυπριακό 

Εκπαιδευτικό Σύστηµα 
ΓΕΝΙΚΟ Γ2 • Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

Αξιολόγηση του Προγράµµατος 
Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα παραδώσουν ένα φάκελο εργασιών ο οποίος θα περιέχει 
τις ακόλουθες τρεις εργασίες:  

1. Έκθεση αξιολόγησης συγκεκριµένου λογισµικού πακέτου  
2. ∆ιδακτικό σενάριο για µαθητές  
3. ∆ιδακτικό σενάριο για εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς  

 
Από τις τρεις πιο πάνω εργασίες που πρέπει να παραδοθούν, θα αξιολογηθούν από τον/την 
εισηγητή/τρια ΜΟΝΟ ∆ΥΟ. Με την παράδοση των εργασιών τους, οι εκπαιδευόµενοι θα υποδείξουν 
ποιες δύο εργασίες επιθυµούν να τύχουν αξιολόγησης.  
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Επιπρόσθετα, η κάθε οµάδα µε ευθύνη του εκπαιδευτή θα συντάξει και παραδώσει πρόταση για το 
περιεχόµενο και δοµή δύο προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, διάρκειας 20 και 50 
διδακτικών περιόδων, για την εκπαιδευτική χρήση των Τ.Π.Ε. 
 
Βασικές δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
Όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν τις βασικές δεξιότητες χρήσης της Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αλλά δεν 
έχουν πιστοποίηση θα πρέπει να παρακαθίσουν στις εξετάσεις πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων 
(ECDL) σε τουλάχιστον 5 από τις 7 ενότητες (σύµφωνα µε τον πιο κάτω πίνακα). Οι εξετάσεις θα 
διεξαχθούν την περίοδο 1-30 Σεπτεµβρίου 2009  και το κόστος συµµετοχής στις εξετάσεις θα καλυφθεί 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη διεξαγωγή του 
προγράµµατος).  
 

Τίτλος ενότητας ECDL  Υποχρεωτικές  
Ενότητα 1: Έννοιες Πληροφορικής  ΝΑΙ  
Ενότητα 2: Χρησιµοποίηση ΗΥ – ∆ιαχείριση Αρχείων  ΟΧΙ  
Ενότητα 3: Επεξεργασία Κειµένου  ΝΑΙ  
Ενότητα 4: Λογιστικά Φύλλα Εργασίας  Μία από τις δύο  Ενότητα 5: Βάσεις ∆εδοµένων  
Ενότητα 6: Επεξεργασία Παρουσιάσεων  ΝΑΙ  
Ενότητα 7: Πληροφορίες και Επικοινωνία (∆ιαδίκτυο) ΝΑΙ  

 
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν πιστοποίηση για βασικές δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή θα 
πρέπει να παραδώσουν ή αποστείλουν γνήσιο αντίγραφο της στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  
 
Πιστοποιήσεις για τις βασικές δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που γίνονται δεκτές είναι: 

• Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης των προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών 
σε θέµατα Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Π1, Π2, Π3, Π4. Σηµειώνεται ότι στην 
περίπτωση κατοχής πιστοποιητικού Π1 ή Π3 ή Π4 ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρακαθίσει 
και σε µία από τις ενότητες Λογιστικά Φύλλα Εργασίας ή Βάσεις ∆εδοµένων. 

• Πιστοποίηση ECDL στις 5 από τις 7 ενότητες (σύµφωνα µε τον πιο πάνω πίνακα) 
• Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό από διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό που να αποδεικνύει 

την κατοχή των βασικών δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε θέµατα αντίστοιχα 
µε τις υποχρεωτικές ενότητες του πιο πάνω πίνακα. 

 
Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Θα τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο και η τακτική παρουσία των εκπαιδευτικών είναι προϋπόθεση για 
την επιτυχή συµπλήρωση του προγράµµατος και την καταβολή του επιδόµατος επιµόρφωσης. Οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες τους ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος (κάθε 
µέρος του προγράµµατος υπολογίζεται ξεχωριστά), θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του 
δικαιώµατος επιτυχούς συµπλήρωσης του προγράµµατος και του επιδόµατος επιµόρφωσης. 
 
Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν:  

• θα έχει παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα 
• θα έχει παραδώσει όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην αξιολόγηση του 

προγράµµατος  
• θα έχει παρακαθίσει τις εξετάσεις πιστοποίησης ECDL ή θα παραδώσει αντίστοιχη 

πιστοποίηση σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω (σηµειώνεται ότι σε περίπτωση 
αποτυχίας στις εξετάσεις, το επίδοµα επιµόρφωσης θα δίνεται και το κόστος των 
εξετάσεων θα καλύπτεται από το Πρόγραµµα). 

 
Επίδοµα επιµόρφωσης 
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Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα Π5, που είναι διάρκειας 70 
διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης €598.01 (νοουµένου ότι δεν έχουν πάρει ξανά 
το επίδοµα επιµόρφωσης). 
 
Στοιχεία διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα Π5 αναµένεται να ξεκινήσει το Μάιο και να ολοκληρωθεί αρχές Ιουλίου 2009.  
Οι συνολικά 14 συναντήσεις θα διεξαχθούν  ως ακολούθως: 

• Μάιος (4 συναντήσεις): Τετάρτη 3.30 µ.µ.- 7.30 µ.µ 
• 1-20 Ιουνίου (6 συναντήσεις): ∆ευτέρα και Τετάρτη 3.30 µ.µ.- 7.30 µ.µ 
• 22 Ιουνίου – 4 Ιουλίου (4 συναντήσεις): ∆ευτέρα και Τετάρτη  9.00 π.µ. – 1.00 µ.µ. 

Σύνολο 70 διδακτικών περιόδων: 14 συναντήσεις των 5 διδακτικών περιόδων των 45 λεπτών. Στις πιο 
πάνω ώρες συµπεριλαµβάνεται διάλειµµα 15 λεπτών. 
 
Χώρος διεξαγωγής του προγράµµατος 

Το Πρόγραµµα θα διεξαχθεί στη Λεµεσό, στο παράρτηµα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (εργ. Η/Υ). 
 
Προϋποθέσεις Συµµετοχής: 

Οι εκπαιδευτικοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παρακολούθηση του προγράµµατος Π5 
πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:  

• Να εργάζονται σε δηµόσιο σχολείο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.  
• Να κατέχουν δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

πιο πάνω (Βασικές δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) 
• Να έχουν εµπειρία στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.  

 
Σηµείωση:  Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή παρόµοιο θέµα θεωρείται 

επιπρόσθετο προσόν.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων στο Πρόγραµµα Π5 είναι 7 και ο µέγιστος 20 εκπαιδευτικοί. Σε 
περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες δηλώσεις εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήρια θα 
ληφθούν υπόψη τυχόν επιπρόσθετα προσόντα σχετικά µε το θέµα καθώς και η χρονική σειρά των 
δηλώσεων. 
 
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα ενηµερωθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µετά τη λήξη 
της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων συµµετοχής. 
 
∆ηλώσεις Συµµετοχής 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Π5 κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και το Σάββατο 25/04/2009.  
  
Επιπρόσθετα, κάθε εκπαιδευτικός που δηλώνει συµµετοχή στο πρόγραµµα Π5 θα πρέπει να 
αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση georgeth@cyearn.pi.ac.cy τις πιο κάτω πληροφορίες: 

• Εµπειρία στην εκπαιδευτική εφαρµογή της Πληροφορικής 
• Μεταπτυχιακά προσόντα (αν υπάρχουν) 
• Κατοχή βασικών δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Συµµετοχή στα προγράµµατα 

Π1, Π2, Π3, Π4, Ενότητες ECDL κλπ) 
 
Υπόδειγµα εντύπου για την ηλεκτρονική αποστολή των πιο πάνω, υπάρχει στην ιστοσελίδα www.e-
epimorfosi.ac.cy (Εκπαιδευτικοί / Προγράµµατα Επιµόρφωσης / Προγράµµατα ανά χρονική φάση / 
Πρόγραµµα Π5 / Π5 Άνοιξη 2009 / Έντυπο δήλωσης επιπρόσθετων στοιχείων). Η συµπλήρωση και 
αποστολή του εντύπου επιπρόσθετων στοιχείων είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της δήλωσης συµµετοχής που γίνεται στο http://www.pi-eggrafes.ac.cy. 
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Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, ∆ΕΝ θα αποστείλουν κατά την περίοδο των δηλώσεων 
οποιαδήποτε αποδεικτικά γνώσεων ή πιστοποιητικά αναφέρονται στη δήλωση συµµετοχής τους 
και στο επιπρόσθετο έντυπο. Αυτά, θα πρέπει να τα αποστείλουν ή παραδώσουν ΜΟΝΟ όσοι 
εκπαιδευτικοί επιλεγούν να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα, το αργότερο µέχρι και την 
ηµεροµηνία της πρώτης συνάντησης του προγράµµατος. Στην περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός 
που επιλεγεί δεν αποστείλει τα σχετικά πιστοποιητικά µέχρι και την πιο πάνω ηµεροµηνία, δεν θα 
µπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση του προγράµµατος. 
 
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, µπορούν να αποστέλλουν ταχυδροµικώς ή παραδίδουν τα σχετικά 
αποδεικτικά / πιστοποιητικά στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Τοµέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
(Πρόγραµµα Π5 – Άνοιξη 2009) 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Τ.Θ. 12720 
2252 Λευκωσία  
 
Εναλλακτικά µπορούν να τα παραδίδουν και στο παράρτηµα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη 
Λεµεσό (τηλ. 25305388). 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Βασικές Έννοιες (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 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 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 

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



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για όσες οµάδες έχουν συµπληρωθεί σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Λειτουργικό σύστηµα Windows - ∆ιαχείριση 
Αρχείων (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 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 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 

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

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για κάθε οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Επεξεργασία κειµένου (Microsoft Word) (20 διδ. 
περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 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 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
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Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
 

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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 

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 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για κάθε οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Επεξεργασία Παρουσιάσεων (Microsoft 
PowerPoint) (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 διδ. περιόδων του προγράµµατος. Το σύνολο 
των ωρών παρακολούθησης υπολογίζεται ως το άθροισµα των ωρών που ο εκπαιδευόµενος είναι 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

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 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 

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 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για κάθε οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Επικοινωνιακή τεχνολογία και διαδίκτυο (20 διδ. 
περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 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 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

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 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για κάθε οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων (Microsoft 
Excel) (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 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 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 διδ. 
Περιόδους online, θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 
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Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 

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 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για κάθε οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Επεξεργασία βάσεων  δεδοµένων (Microsoft 
Access) (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 παραδώσουν 
εργασία. 
 

Παρακολούθηση του Προγράµµατος 
Το πρόγραµµα προνοεί ότι θα υπάρχουν τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 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).  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

Η καταγραφή των ωρών γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και θα τηρηθεί αυστηρά. Οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι δεν θα παρακολουθήσουν τις 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 

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 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για κάθε οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Front Page (20 διδ. περ.) 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 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 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 

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 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για κάθε οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης: Θεωρία ∆ικτύων (20 διδ. περ.) 
 
 
Ακροατήριο: Εκπαιδευτικοί 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 τρεις συναντήσεις µε φυσική παρουσία διάρκειας 9 διδ. 
περιόδων οι οποίες είναι υποχρεωτικές και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν στις 18 Μαΐου 2009, 8 
Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009 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 11 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 3 φυσικές συναντήσεις ή δεν θα συµπληρώσουν τις 11 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 επίδοµα 
επιµόρφωσης €170.86. 
 

Ένας εκπαιδευτικός θεωρείται ότι έχει συµπληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα όταν θα έχει 
παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραµµα και όταν θα έχει παραδώσει επιτυχώς την εργασία.   
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Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει από τις 18 Μαΐου 2009 και να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 
Ιουνίου 2009.  Το Πρόγραµµα θα προσφέρεται online µε τρεις φυσικές παρουσίες στις 18 Μαΐου 
2009, 8 Ιουνίου 2009 και 30 Ιουνίου 2009. H συνάντηση στις 18 Μαΐου 2009 αποσκοπεί στην 
εκπαίδευση στη χρήση του συστήµατος. 
 

Οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων έχουν ως ακολούθως: 

Ηµεροµηνίες 
Συνάντησης 

Ώρες ∆ιδακτικοί 
Περίοδοι 

Χώρος 

18/5/09  
∆ευτέρα  15.30 µ.µ. – 18.00 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
8/6/09 
∆ευτέρα 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ. 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 
30/6/09 
Τρίτη 16.15 µ.µ. – 18.45 µ.µ 3 διδ. περ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Λατσιά Π213 

18/5/09 – 30/6/09 
Online µαθήµατα/ 

συναντήσεις στο δικό 
σας χρόνο 

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

 
 
∆ήλωση Παρακολούθησης 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009.  
 
Ο ελάχιστος αριθµός δηλώσεων για να δηµιουργηθεί µια τάξη είναι το 7 και ο µέγιστος το 10. Τονίζεται 
ότι για κάθε οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες 
εγγραφές. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να 
δεσµεύεται ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.   
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξειδικευµένων Σεµιναρίων:  Audacity,  Movie Maker και Introduction to 
Photoshop (50 διδ. περ.) 

 
Ακροατήριο 

Εκπαιδευτικοί 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. 

 

Στόχος του 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 του Προγράµµατος 
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.  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

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. Οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 και 
Introduction to Photoshop που είναι διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα 
επιµόρφωσης €427.15. 
 

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. 
 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
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 

08/5/09-30/06/09 Τρίτη και Παρασκευή 
18.00-21.15 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

06/05/09-27/06/09 Τετάρτη 14.45-18.00  και 
Σάββατο 11.15-14.30 
 

Πάφος Ξενοδοχείο VENUS, 
Τάφοι των Βασιλέων 
Πάφος 

14/05/09-09/07/09 ∆ευτέρα και Πέµπτη 
18.00-21.15 

Λάρνακα EdITC LTD,  
Ηνωµένων Εθνών 
3ος όροφος 

06/05/09-27/06/09 Τετάρτη 18.00-21.15  και 
Σάββατο 08.00-11.15 
 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Audacity, Movie Maker και 
Introduction to Photoshop κατά την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ 
(http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να επιθυµούν 
να ενταχθούν ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε 
οµάδα που θα συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.  
      
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξειδικευµένων Σεµιναρίων: Web Design µε τη χρήση του FrontPage (50 διδ. 
περ.) 

Ακροατήριο 

Εκπαιδευτικοί 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. 
 

Στόχος του Προγράµµατος 
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους τις δεξιότητες και γνώσεις που 
απαιτούνται για την δηµιουργία ιστοσελίδας µε τη χρήση του FrontPage. 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 του Προγράµµατος 
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.  
 

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. Οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 
€427.15. 
 

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. 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
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 

08/05/09-30/06/09 Τρίτη και Παρασκευή 
18.00 – 21.15 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

08/05/09-30/06/09 Τρίτη και Παρασκευή 
14.45 – 18.00 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Web Design µε τη χρήση του 
Front Page κατά την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη 
∆ήλωση Παρακολούθησης στον ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-
eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.  
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξειδικευµένων Σεµιναρίων: Macromedia Flash (50 διδ. περ.) 

Ακροατήριο 

Εκπαιδευτικοί 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. 
 

Στόχος του 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 του Προγράµµατος 
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.  
 

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. Οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 €427.15. 
 

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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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
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 

06/05/09-10/06/09 Τετάρτη 16.45-21.15 και 
Σάββατο 08.00-12.30 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

06/05/09-27/06/09 Τετάρτη 18.00-21.15 και 
Σάββατο 08.00-11.15 

Λάρνακα 
 
 

EdITC LTD,  
Ηνωµένων Εθνών 
3ος όροφος 

07/0509-15/06/09  ∆ευτέρα και Πέµπτη  
17.00-21.15 

 

∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Macromedia Flash κατά την 
περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης 
στον ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξειδικευµένων Σεµιναρίων: Adobe Photoshop  (50 διδ. περ.) 

Ακροατήριο 

Εκπαιδευτικοί 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. 
 

Στόχος του 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 του Προγράµµατος 
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.  
 

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. Οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 Photoshop που είναι 
διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης €427.15. 
 

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. 
 
 
 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
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 

07/05/09-02/7/09 ∆ευτέρα και Πέµπτη 
18.00 – 21.15 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Adobe Photoshop κατά την 
περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης 
στον ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.  
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.  
 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 

Πρόγραµµα Εξειδικευµένων Σεµιναρίων: Adobe Premier  (50 διδ. περ.) 
 

Ακροατήριο 

Εκπαιδευτικοί 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. 
 

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 του Προγράµµατος 
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.  
 

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. Οι 
εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες 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 €427.15. 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

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. 
 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
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 

07/05/2009-02/07/2009 ∆ευτέρα και Πέµπτη 
18:00 – 21:15 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Adobe Premier κατά την περίοδο 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 
08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξειδικευµένων Σεµιναρίων:  Macromedia Dreamweaver (50 διδ. περ.) 

 

Ακροατήριο 

Εκπαιδευτικοί 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. 
 

Στόχος του 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 του Προγράµµατος 
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.  
 

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. Οι  
 
εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν 
ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα Macromedia Dreamweaver 
που είναι διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης €427.15. 

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. 
 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
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 

08/05/09-30/6/09  Τρίτη και Παρασκευή  
14.45-18.00 

Λεµεσός EdITC LTD,  
Γλάδστωνος 69 
4ος όροφος 

08/05/09-30/06/09  Τρίτη και Παρασκευή  
18.00-21.15 

Πάφος Ξενοδοχείο VENUS, 
Τάφοι των Βασιλέων 
Πάφος 

14/05/09-09/07/09 ∆ευτέρα και Πέµπτη 
14.45-18.00 

Λάρνακα EdITC LTD,  
Ηνωµένων Εθνών 
3ος όροφος 

05/05/09-09/06/09 Τρίτη και Παρασκευή   
16.45-21.15 

 

∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα Macromedia Dreamweaver κατά 
την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη ∆ήλωση 
Παρακολούθησης στον ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ (http://www.pi-eggrafes.ac.cy), 
από την Τετάρτη 08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλους τους αιτητές, χωρίς να δεσµεύεται 
ότι θα ικανοποιηθούν όλοι.  
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 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

 
Πρόγραµµα Εξειδικευµένων Σεµιναρίων: ∆ίκτυα και επίλυση προβληµάτων δικτύων (50 διδ. 
περ.) 

Ακροατήριο 
Εκπαιδευτικοί 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. 

 

Στόχος του 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 του Προγράµµατος 
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.  
 

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. Οι  
 
εκπαιδευτικοί των οποίων οι απουσίες ξεπερνούν το 20% της διάρκειας του προγράµµατος θα έχουν 
ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώµατος στο επίδοµα επιµόρφωσης. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πληροφορίες για τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009  

Εγκύκλιος Προγραµµάτων Επιµόρφωσης σε Θέµατα Πληροφορικής (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 

Επίδοµα Επιµόρφωσης 
Για τους εκπαιδευτικούς που θα συµπληρώσουν επιτυχώς το Πρόγραµµα ∆ίκτυα και επίλυση 
προβληµάτων δικτύων που είναι διάρκειας 50 διδακτικών περιόδων, θα δίνεται επίδοµα επιµόρφωσης 
€427.15. 

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. 
 

Έναρξη και χρονοδιάγραµµα διεξαγωγής του Προγράµµατος 
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 

05/05/09-09/6/09 Τρίτη και Παρασκευή  
16.45-21.15   
 

 
∆ήλωση Παρακολούθησης 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραµµα ∆ίκτυα και επίλυση 
προβληµάτων δικτύων κατά την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009, παρακαλούνται όπως 
συµπληρώσουν τη ∆ήλωση Παρακολούθησης στον ιστοχώρο ηλεκτρονικών εγγραφών του ΠΙ 
(http://www.pi-eggrafes.ac.cy), από την Τετάρτη 08/04/2009 µέχρι και την Τετάρτη 22/04/2009. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την οµάδα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν  
ανάλογα µε τις µέρες και τα κέντρα διεξαγωγής που προτιµούν. Τονίζεται ότι για κάθε οµάδα που θα 
συµπληρώνεται σε αριθµό ατόµων, το σύστηµα δεν θα δέχεται άλλες εγγραφές.      
 
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 Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών  
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής 

 
 

Κωδικός Περιγραφή Προγράµµατος Αξιολόγηση Ακροατήριο ∆ιάρκεια 
(διδ. περ.) 

Επίδοµα 

Π1 Βασικές ∆εξιότητες* 1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή και ελάχιστες 
γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 

50 €427.15 
 

Π2 Βασικές δεξιότητες* + Λογιστικά Φύλλα και 
Βάσεις ∆εδοµένων 

2 µικρές εργασίες  Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή και ελάχιστες 
γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 

50+20 = 70 €598.01  
 

Π3 Βασικές ∆εξιότητες* + Εκπαιδευτική 
Εφαρµογή της Πληροφορικής στην 
εκπαίδευση 

1 µικρή εργασία και  
1 σχέδιο µαθήµατος 

Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή και ελάχιστες 
γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 

50+20 = 70 €598.01  
 

Π4 Ανασκόπηση Βασικών ∆εξιοτήτων + 
Εκπαιδευτική Εφαρµογή της Πληροφορικής  

1 µικρή εργασία 
1 σχέδιο µαθήµατος 

Εκπαιδευτικοί µε βασικές γνώσεις σε 
θέµατα Πληροφορικής 

20+50 = 70 €598.01  
 

Π5 Επιµόρφωση επιµορφωτών στην 
εκπαιδευτική εφαρµογή της Πληροφορικής 

εξετάσεις ECDL και 
3 µικρές εργασίες 

Εκπαιδευτικοί µε βασικές γνώσεις σε 
θέµατα Πληροφορικής και εµπειρία στην 
εκπαιδευτική εφαρµογή της Πληροφορικής 

70 €598.01  

 
* Οι Βασικές ∆εξιότητες περιλαµβάνουν: 

1. Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού 
2. Χρήση του ΗΥ και ∆ιαχείριση Αρχείων 
3. Επεξεργασία Κειµένου 
4. Επεξεργασία Παρουσιάσεων 
5. ∆ιαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

 
Σηµειώσεις: 
 1. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 



 

Εγκύκλιος Προγράµµατος για παρακολούθηση (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 52/53 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 
Προγράµµατα επιµόρφωσης του περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα Εξ Αποστάσεως Επιµόρφωσης 

Εκπαιδευτικών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης σε θέµατα Πληροφορικής 
 
 

Περιγραφή Προγράµµατος Αξιολόγηση Ακροατήριο ∆ιάρκεια 
(διδ. περ.) 

Επίδοµα 

Βασικές έννοιες Πληροφορικής 1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή και ελάχιστες γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86   

Λειτουργικό σύστηµα Windows 
∆ιαχείριση Αρχείων 

1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε καθόλου ή και ελάχιστες γνώσεις σε θέµατα 
Πληροφορικής 

20 €170.86   

Επεξεργασία Κειµένου 1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε βασικές γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 20 €170.86   
 

Επεξεργασία παρουσιάσεων 1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε βασικές γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 20 €170.86   
 

Επικοινωνιακή τεχνολογία και 
διαδίκτυο 

1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε βασικές γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 20 €170.86   

Επεξεργασία Λογιστικών Φύλλων 1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε καλές γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 20 €170.86   
 

Επεξεργασία Βάσεων ∆εδοµένων 1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε καλές γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 20 €170.86   
 

Front Page 1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε πολύ καλές γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 20 €170.86   
 

Θεωρία των ∆ικτύων  1 µικρή εργασία Εκπαιδευτικοί µε πολύ καλές γνώσεις σε θέµατα Πληροφορικής 20 €170.86   
 

 
Σηµειώσεις: 

1. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 



 

Εγκύκλιος Προγράµµατος για παρακολούθηση (∆ηµοτική Εκπαίδευση) 53/53 
Άνοιξη/Καλοκαίρι 2009 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

Πρόγραµµα Εξειδικευµένων Σεµιναρίων σε θέµατα Πληροφορικής για εκπαιδευτικούς ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  
 

Περιγραφή Προγράµµατος Αξιολόγηση Ακροατήριο ∆ιάρκεια 
(διδ. περ.) 

Επίδοµα 

Audacity, Movie Maker και 
Introduction to Photoshop 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική Εργασία 

Εκπαιδευτικοί που κατέχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

50 €427.15 

Web Design µε τη χρήση του 
Front Page 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική Εργασία 

Εκπαιδευτικοί που κατέχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

50 €427.15 

Macromedia Flash Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική Εργασία 

Εκπαιδευτικοί που κατέχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

50 €427.15 

Macromedia Dreamweaver Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική Εργασία 

Εκπαιδευτικοί που κατέχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

50 €427.15 

Adobe Photoshop Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική Εργασία 

Εκπαιδευτικοί που κατέχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

50 €427.15 

Adobe Premier  
 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική Εργασία 

Εκπαιδευτικοί που κατέχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

50 €427.15 

∆ίκτυα και Επίλυση προβληµάτων 
∆ικτύων 

Ασκήσεις / 
Εργαστήρια 

Τελική Εργασία 

Εκπαιδευτικοί που κατέχουν δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

50 €427.15   
 

 
Σηµειώσεις: 

1. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα επιδόµατος ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. 

 
 


