
EDUWEBERS  



    Γεια σας !!  

Είμαστε η Λουίζα Μελετίου και η Στυλιανή Χριστοφή 

Είμαστε μαθήτριες της Β’ τάξης με κατεύθυνση τα 
οικονομικά. 

Χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας 
σήμερα 

Ελπίζουμε να περάσετε  μια παραγωγική μέρα ! 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ : 



Θέλαμε να γίνουμε μέλη μιας υπέροχης ομάδας για να 
περνάμε ευχαρίστα και δημιουργικά τον χρόνο μας. 

Στη συνέχεια  καταλάβαμε ότι θα μαθαίναμε 
καινούργια πράγματα που αφορούν το διαδίκτυο και 
την τεχνολογία 

Κυρίως θέλαμε να εκπαιδεύσουμε  ψηφιακά 
αναλφάβητους ενήλικες σχετικά με την τεχνολογία  για 
να μην νοιώθουν αποκλεισμένοι από ένα πολύ 
σημαντικό κομμάτι της εποχής στην οποία ζούμε. 

 

ΓΙΑΤΙ το EduWeb ?? 



Η δική μας ομάδα επίλεξε να δημιουργήσει υλικό για ενήλικες 
αφού εντοπίσαμε τις ανάγκες τους. 

 

Η βασικότερη ανάγκη ήταν η διαχείριση των χρημάτων. 

 

Άρα η ηλεκτρονική τράπεζα ήταν απαραίτητη.  

e-BANK !! 



Το e-Bank είναι μια εφαρμογή που παρέχουν οι τράπεζες στους 
πελάτες τους μέσω διαδικτύου για διαχείριση των τραπεζικών 
λογαριασμών τους. 

Κάθε τράπεζα έχει διαφορετική εφαρμογή αλλά όλες έχουν 
περίπου τις ίδιες δυνατότητες.  

Εμείς επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε την εφαρμογή της 
τράπεζας Κύπρου  1-Bank.(Ελπίζουμε να μας σπονσάρουν κάποια 
στιγμή!!!) 

Τι είναι η Ηλεκτρονική τράπεζα ή 
 e-Bank όπως όλοι την ξέρουμε 



Προτού δημιουργήσουμε τα μαθήματα βρήκαμε τις 
πιο σημαντικές ανάγκες που έχουν οι ενήλικες 
σχετικά με το e-Bank. 

 

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να 
κάνουμε τα 5 μαθήματα σχετικά με το e-BANK. 

 

Δημιουργία Υλικού 



Το υλικό δημιουργήθηκε με τη χρήση των screen 
shots  στην Word. 

Χρησιμοποιήσαμε λογαριασμό μιας συμμαθήτριας 
μας  

Δοκιμάσαμε πιλοτικά κάθε μάθημα και έγιναν οι 
απαραίτητες διορθώσεις και αναπροσαρμογές 

Τα ανεβάσαμε στο AnyFlip για να έχουν μορφή 
ηλεκτρονικού βιβλίου που μπορεί ο καθένας να τα 
κατεβάσει στον ΗΥ του και να τα εφαρμόσει 

 

Ηλεκτρονικό Υλικό 



1. Πρόσβαση στην εφαρμογή 

2. Διαχείριση Λογαριασμού  

3. Ιστορικό κινήσεων  

4. Πως κάνουμε  έμβασμα 

5. Πώς κάνουμε μεταφορά χρημάτων πχ μεταξύ 
συνδεδεμένων λογαριασμών 

6. Πως κάνουμε  πληρωμές λογαριασμών σε 
διάφορους οργανισμούς πχ ρεύμα, τηλέφωνο, 
νερό. 

Τα δικά μας μαθήματα δεν περιλαμβάνουν βίντεο 
για προστασία των προσωπικών δεδομένων του 
λογαριασμού που χρησιμοποιήσαμε. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

http://anyflip.com/rocn/sfkm/


Στα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν μετά το 
διάλειμμα εμείς θα εκπαιδεύσουμε τον Κο Πέτρο 
Κωνσταντινίδη  

Πώς να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του 

Πώς να παρακολουθεί το ιστορικό της κίνησης του 
λογαριασμού του 

Το εργαστήριο μας θα γίνει στην Αίθουσα Δ22 και 
θα το παρακολουθήσει η Ομάδα του Λυκείου 
Κοκκινοχωρίων! 

 

 

Δείγμα Εφαρμογής 



Ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας! 

 
 
 

 
Στη διάθεση σας για βοήθεια στα emails μας 

loulouditsa_2001@hotmail.com 
stylianichristofi258@gmail.com 
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