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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Course Syllabus) 

 

1. Εξάμηνο Σπουδών: 1ο  

 

2. Κωδικός Μαθήματος: 106 

 

3. Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
     Διαλέξεις (Θεωρία): 2 

     Εργαστήριο: 2 

     Σύνολο: 4 

 

4. Τύπος Μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής - Υποχρεωτικό 

 

5. Γλώσσα Παράδοσης και Εξέτασης: Ελληνικά 

 

6. Ιστοσελίδα του Μαθήματος: http://www.azaria.gr (κατηγορία: ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας) 

 

7. Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Στόχος του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος “Εισαγωγή στην Πληροφορική” 

είναι αφενός να βελτιώσουν οι φοιτητές το επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων τους 

στη χρήση των Η/Υ σύμφωνα με τις παγκόσμια κοινά αποδεκτές βασικές δεξιότητες 

χρήσης πληροφορικής και αφετέρου να παρέχει ένα απαραίτητο εφόδιο για την 

ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην νέα οικονομία. Περιλαμβάνει τη χρήση 

Η/Υ, διαχείριση φακέλων και αρχείων, επεξεργασία κειμένου καθώς και επεξεργασία 

υπολογιστικών φύλλων.   

 

Με την συμπλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα 

πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να κινείται αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, να 

διαχειρίζεται και να οργανώνει  αρχεία, να αντιγράφει, να μετακινεί και να 

διαγράφει υποκαταλόγους/φακέλους. Θα πρέπει να έχει  τη δυνατότητα να 

χειρίζεται εικονίδια και παράθυρα και να χρησιμοποιεί δυνατότητες 

αναζήτησης που παρέχονται στα πλαίσια του  λειτουργικού συστήματος.  

 Να πραγματοποιεί βασικές  λειτουργίες που σχετίζονται µε τη δημιουργία, 

επεξεργασία και ολοκλήρωση ενός εγγράφου, έτοιμου προς χρήση. Να 

χρησιμοποιούν προηγμένες εφαρμογές όπως  δημιουργία πινάκων, χρήση 

εικόνων και γραφικών μέσα σε έγγραφο και εισαγωγή αντικειμένων. 

 Να χειρίζεται τις βασικές εφαρμογές των υπολογιστικών φύλλων. Επίσης, θα 

πρέπει  να είναι σε θέση να πραγματοποιεί συγκεκριμένες μαθηματικές 

πράξεις χρησιμοποιώντας  βασικούς τύπους και συναρτήσεις, αλλά και να 

χειρίζεται πιο προηγμένες εφαρμογές όπως δημιουργία γραφημάτων. 
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8. Εκπαιδευτικά Εργαλεία που θα Χρησιμοποιηθούν: 
 Διαλέξεις. 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

 Ηλεκτρονικός προβολέας δεδομένων. 

 Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. 

 Πρόγραμμα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων. 

 Οπτικοακουστικά παραδείγματα. 

 Ατομικές ασκήσεις εξάσκησης. 

 

9. Αξιολόγηση του Μαθήματος: 

 Τελικές εξετάσεις πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (100%). 

 

10. Βασικό Σύγγραμμα του Μαθήματος: 

 Διδακτικές Σημειώσεις  
(θα δοθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων) 

Σύντομος οδηγός χρήσης επεξεργαστή κειμένου.                                     

Σύντομος οδηγός χρήσης υπολογιστικών φύλλων.                                               

          

11. Συμπληρωματικές Προτεινόμενες Πηγές: 

 Online tutorials. 

 Η επιλογή “Help” των διδασκόμενων προγραμμάτων. 

 Online video tutorials. 
 


