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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ
ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Οπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ
πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πζηήκαηνο
Δπαγγεικαηηθώλ Πξνζόλησλ ζηελ Κχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ο ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο
Κχπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα
ηελ Απαζρφιεζε θαη ην ρέδην Γξάζεο γηα ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Απαζρόιεζε, Αλζξώπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή
πλνρή, 2007-2013».
Η εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ζηελ Κχπξν ππνβιήζεθε θαη
εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013. Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν είλαη ην βαζηθφ
ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα
θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Η Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Κύπξνπ έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο
γηα πξνψζεζε ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ. θνπφο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ε
αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ νξηζκνχ Πξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ
Πξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ
λα απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο.
Η εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Κέληξα (Ιδξχκαηα Καηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/
Οξγαληζκνχο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο.
Πξφζζεηα, ηα Πξόηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζόληα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα
πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,
θαζψο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην χζηεκα Μαζεηείαο, ηα Σαρχξξπζκα
Πξνγξάκκαηα εμ Τπαξρήο Καηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν χζηεκα
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, ην
νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη
επηπηψζεηο ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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1.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο,
αιιάδνπλ ζπλερψο ηνλ ηξφπν θαη κνξθή εξγαζίαο, πιεξνθφξεζεο, επηθνηλσλίαο θαη
ζπλαιιαγήο. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ γίλεη πιένλ κέξνο ηεο
θαζεκεξηλήο ελαζρφιεζεο. Η εθκάζεζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απνηειεί ζήκεξα
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηε ζσζηή θαη αλαβαζκηζκέλε
εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπραγσγία.
Σα ζπζηήκαηα θαη δίθηπα επηθνηλσλίαο/ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ έρνπλ πνηθίιεο εθαξκνγέο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη απνηεινχλ
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Η επξεία ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ ζε θάζε ζρεδφλ ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, θάλεη επηηαθηηθή φρη κφλν ηελ
νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο αιιά θαη ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ γηα ηε δηθηχσζε ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηερληθή ππνζηήξημε, ηφζν ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ φζν θαη ησλ ρξεζηψλ.
Η ΑλΑΓ, κε ηελ
Δγθαζίδξπζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθώλ
Πξνζόλησλ, αλακέλεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπλεπψο
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ
Δπηθνηλσλίαο/Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ.
ηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγεικαηηθό Πεδίν πνπ αθνξά ην «Υεηξηζκό
Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ» (επίπεδα 1, 2 θαη 3).
Αξρηθά, θαίλεηαη ν πλνπηηθφο Πίλαθαο ησλ Σνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ θαη
ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ θαηά επίπεδν, δειαδή ε
πεξηγξαθή ηνπ Πξφηππνπ, νη Σνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαζψο θαη νη Μέζνδνη
Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θάζε Tνκέα Eξγαζίαο φπνπ
πεξηγξάθνληαη ηα Κξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Πεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. ην
ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλεηαη σο Παξάξηεκα ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ.
Ο Οξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ θαη
ζπγγξαθέα, ηελ εκπινθή ησλ Δξγνδνηηθψλ θαη πλδηθαιηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ηε ζπκκεηνρή
αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, Οξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ πλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ,
ζην πιαίζην εξγαζηψλ ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο
νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑλΑΓ.
Σα Πξφηππα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί
ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Σερληθήο Δπηηξνπήο
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ.
Η ηειηθή έγθξηζε ησλ Πξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή.
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209

3

Α/Α

ΣΙΣΛΟ

ΔΛ.

ΥΗΤ21

Λνγηζκηθφ Ιζηνρψξνπ (Website Software) - II

221

ΥΗΤ22

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ (Computer Operation and File
Management) - III

231

ΥΗΤ23

Πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν (Using the Internet for finding and sending
information) - III

245

ΥΗΤ24

Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (E-mail) - III

255

ΥΗΤ25

Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ (Word Processing Software) - III

265

ΥΗΤ26

Λνγηζκηθφ Ηιεθηξνληθψλ Φχιισλ (Spreadsheet Software) - III

277

ΥΗΤ27

Αζθάιεηα Γεδνκέλσλ θαη Πξφζβαζεο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (IT
Security, Back Ups, Antivirus etc) - III

295

ΥΗΤ28

Λνγηζκηθφ Παξνπζίαζεο (Presentation Software) - III

309

ΥΗΤ29

Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ γηα Υξήζηεο (Troubleshooting for Users) -III

321

ΥΗΤ30

Λνγηζκηθφ Βάζεο Γεδνκέλσλ (Database Software) - III

329

XHY31

Λνγηζκηθφ Γξαθηθψλ θαη Δηθφλαο (Graphic and imaging design) ΙΙΙ

345

ΥΗΤ32

Λνγηζκηθφ Ιζηνρψξνπ (website Software) ΙΙΙ

359

4

3.

ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ

3.1.

Υεηξηζκόο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ - Δπίπεδν 1

3.1.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Ο Υεηξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ δηαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ηε ρξήζε βάζεο
δεδνκέλσλ, αλάιπζε/πηλαθνπνίεζε ζηνηρείσλ, δεκηνπξγία ζρεδηαγξακκάησλ/επαγγεικαηηθψλ
παξνπζηάζεσλ, επηθνηλσλία θαη έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή εξγαζία. Ο
βαζκφο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ππεπζπλφηεηαο απμάλεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ.
3.1.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζηώλ
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ1

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Αζθάιεηα θαη πγεία ησλ
Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

XHY1.1

πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο
αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγή
δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο
θηλδχλνπο

18

XHY1.2

Βαζηθέο αξρέο ππξαζθάιεηαο

20

XHY2.1

ΥΗΤ2

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη
δηαρείξηζε αξρείσλ
(Computer Operation
and File Management) Ι

XHY2.2

XHY2.3

ΥΗΤ3

Πινήγεζε ζην
δηαδίθηπν (Using the
Internet for finding and
sending information) Ι

XHY3.1
XHY3.2
XHY3.3
XHY4.1

ΥΗΤ4

ΥΗΤ5

Ηιεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν (E-mail) Ι

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ
(Word Processing
Software) Ι

XHY4.2

Άλνηγκα θαη θιείζηκν (shut down)
Η/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ
Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search)
θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ
(subfolders) ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο
ελφο ππνινγηζηή
Πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε βαζηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ ησλ
θαθέισλ (folders) θαη αξρείσλ (files)
Πεξηήγεζε (browse) θαη αλαδήηεζε
(search) πιεξνθνξηψλ απφ ην
δηαδίθηπν
Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε
πιεξνθνξηψλ
Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (exchange
of information)
Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο
(layout)

24
26

28
32
34
36
40
42

XHY4.3

Οξγάλσζε/Σαμηλφκεζε κελπκάησλ

44

XHY4.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ
δηεπζχλζεσλ (Address Book)

46

XHY5.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

50

XHY5.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

52

ΥΗΤ5.3

Μνξθνπνίεζε (format) θαη έιεγρνο
θεηκέλσλ

54

ΥΗΤ5.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ

56

5

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
XHY6.1

ΥΗΤ6

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ
θχιισλ (Spreadsheet
Software) Ι

XHY6.2
XHY6.3
XHY6.4
XHY6.5
XHY7.1

ΥΗΤ7

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ
θαη πξφζβαζεο
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ (IT
Security, Back Ups,
Antivirus etc) Ι

XHY7.2
XHY7.3
XHY7.4

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Γηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΔΛ.
60

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
ησλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ
Μνξθνπνίεζε (format) θαη έιεγρνο
ειεθηξνληθψλ θχιισλ
Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη
δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)

64

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

68

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη
πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ
Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ
(back-up)
Υξήζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ
(anti-virus)
Αζθαιήο πξφζβαζε ζην Ηιεθηξνληθφ
Σαρπδξνκείν (e-mail) θαη Γηαδίθηπν
(Internet)

62

66

72
74
76
78

Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ8

ΥΗΤ9

ΥΗΤ10

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

Λνγηζκηθφ
παξνπζίαζεο
(Presentation
Software) Ι
Αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ γηα
ρξήζηεο
(Troubleshooting for
Users) Ι
Λνγηζκηθφ βάζεο
δεδνκέλσλ (Database
Software) Ι

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

XHY8.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ

82

XHY8.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ
θαη θεηκέλσλ)

84

XHY8.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ

86

XHY8.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)

88

XHY8.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

90

XHY9.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ
ινγηζκηθνχ (software)

94

XHY9.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ
πιηζκηθνχ (hardware)

96

XHY10.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο
πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα
βάζε δεδνκέλσλ ή εθαξκνγή
(software application)

100

6

3.1.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο «Υεηξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ – Δπίπεδν 1» δηελεξγείηαη
κε ηηο πην θάησ κεζφδνπο εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



ηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε, ηφηε γίλεηαη απνδεθηή ε
παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.



Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.



Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζσζηφ/ιάζνο.

3.2.

Υεηξηζκόο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ - Δπίπεδν 2

3.2.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Ο Υεηξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ δηαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ηε ρξήζε βάζεο
δεδνκέλσλ, αλάιπζε/πηλαθνπνίεζε ζηνηρείσλ, δεκηνπξγία ζρεδηαγξακκάησλ/επαγγεικαηηθψλ
παξνπζηάζεσλ, επηθνηλσλία θαη έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή εξγαζία. Ο
βαζκφο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ππεπζπλφηεηαο απμάλεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.
3.2.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζηώλ
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

XΗΤ1

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Αζθάιεηα θαη πγεία
ησλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ11

ΔΛ.

XHY1.1

πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο
αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγή
δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο
θηλδχλνπο

18

XHY1.2

Βαζηθέο αξρέο ππξαζθάιεηαο

20

XHY11.1

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη
δηαρείξηζε αξρείσλ
(Computer
Operation and File
Management) ΙΙ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

XHY11.2

XHY11.3
XHY11.4
XHY11.5
XHY11.6

7

Άλνηγκα, θιείζηκν (shut down) θαη
εγθαηάζηαζε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ
θαη Η/Τ
Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search)
θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ
(subfolders) ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ
ηνπηθνχ δηθηχνπ (Local Area
Connection)
Πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα αξρεία
(files) θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ θαη
εξγαιείσλ
Υξήζε επηπξφζζεησλ κέζσλ
απνζήθεπζεο
Γηαρείξηζε δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο
ρξήζηε (user interface)
Γηαρείξηζε εθηππσηή θαη εθηππψζεσλ

104

106

108
110
112
114

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
XHY12.1

Πεξηήγεζε (browse) θαη αλαδήηεζε
(search) πιεξνθνξηψλ απφ ην
δηαδίθηπν

118

ΥΗΤ12

Πινήγεζε ζην
δηαδίθηπν (Using the
Internet for finding
and sending
information) ΙΙ

XHY12.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ

120

ΥΗΤ13

ΥΗΤ14

Δπεμεξγαζία
θεηκέλνπ (Word
Processing Software)
ΙΙ

126

XHY13.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ

130

XHY13.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ
δηεπζχλζεσλ (Address Book) θαη
ζρεηηθψλ εξγαιείσλ

132

XHY14.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

136

ΥΗΤ14.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

138

ΥΗΤ14.3

Μνξθνπνίεζε (format) θεηκέλσλ

140

ΥΗΤ14.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ

142

XHY13.2

ΥΗΤ14.5
XHY15.1
ΥΗΤ15.2

ΥΗΤ15

Λνγηζκηθφ
ειεθηξνληθψλ
θχιισλ
(Spreadsheet
Software) ΙΙ

ΥΗΤ15.3
ΥΗΤ15.4

ΥΗΤ16

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη έιεγρνο
εγθπξφηεηαο θεηκέλσλ
Γηαρείξηζε αξρείσλ ειεθηξνληθψλ
θχιισλ
Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία
ειεθηξνληθψλ θχιισλ
Μνξθνπνίεζε (format) ειεθηξνληθψλ
θχιισλ
Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη
δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)

122

128

144
148
150
152
154

ΥΗΤ15.5

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

156

ΥΗΤ15.6

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο

158

ΥΗΤ15.7

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ

160

XHY16.1
Αζθάιεηα δεδνκέλσλ
θαη πξφζβαζεο
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ (IT
Security, Back Ups,
Antivirus etc) ΙΙ

ΔΛ.

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (exchange
information)
Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο
(layout)

XHY12.3
XHY13.1

Ηιεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν
(E-mail) ΙΙ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

XHY16.2
XHY16.3
ΥΗΤ16.4
ΥΗΤ16.5

8

Αζθαιή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη
εθαξκνγή νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα
αζθαιή πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ
Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ
(back-up)
Υξήζε θαη αλαλέσζε ινγηζκηθνχ θαηά
ησλ ηψλ (antivirus)
Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη ζην δηαδίθηπν
(Internet)
Αζθάιεηα εγγξάθσλ

164
166
168
170
172

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ17

ΥΗΤ18

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

Λνγηζκηθφ
Παξνπζίαζεο
(Presentation
Software) ΙΙ
Αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ γηα
ρξήζηεο
(Troubleshooting for
Users) ΙΙ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

XHY17.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ

176

XHY17.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ
θαη θεηκέλσλ)

178

XHY17.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ

180

ΥΗΤ17.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)

182

ΥΗΤ17.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

184

XHY18.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ
ινγηζκηθνχ (software)

188

XHY18.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ
πιηζκηθνχ (hardware)

190

Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ19

ΥΗΤ20

ΥΗΤ21

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

Λνγηζκηθφ βάζεο
δεδνκέλσλ
(Database Software)
ΙΙ

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ
θαη εηθφλαο (Graphic
and Imaging Design)
ΙΙ

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ
(Website Software)
ΙΙ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

XHY19.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο
πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ ή εθαξκνγή (application
software)

194

XHY19.2

ρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ

196

XHY19.3

ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε εξσηεκάησλ

198

XHY19.4

ρεδίαζε θφξκαο

200

XHY19.5

ρεδίαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ

202

XHY19.6

Δηζαγσγή, εμαγσγή θαη ζχλδεζε
δεδνκέλσλ

204

XHY19.7

Γηαρείξηζε εθηππψζεσλ

206

XHΤ20.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ γξαθηθψλ θαη
εηθφλαο

210

XHΤ20.2
ΥΗΤ20.3
ΥΗΤ20.4

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ,
γξαθηθψλ θαη εηθφλαο
Γεκηνπξγία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη
εηθφλσλ
πλδπαζκφο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη
εηθφλαο

212
215
217

ΥΗΤ20.5

Δθηχπσζε γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

219

XHY21.1

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ

222

XHY21.2
ΥΗΤ21.3
ΥΗΤ21.4

9

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθά,
θείκελα θαη εηθφλεο)
Έιεγρνο γξαθηθψλ θαη εηθφλαο
ηζηνζειίδσλ θαη αθξίβεηαο θεηκέλσλ
Φφξησζε (Upload) θαη δηαρείξηζε
πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ

224
226
228

3.2.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο «Υεηξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ – Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε
ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο:


Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.



ηαλ ε εμέηαζε θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε, ηφηε γίλεηαη
απνδεθηή ε παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.



Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.



Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζσζηφ/ιάζνο θαη νξνινγίεο.



Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.

3.3.

Υεηξηζκόο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ - Δπίπεδν 3

3.3.1. Πεξηγξαθή Πξόηππνπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζόληνο
Ο Υεηξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ δηαιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ηε ρξήζε βάζεο
δεδνκέλσλ, αλάιπζε/πηλαθνπνίεζε ζηνηρείσλ, δεκηνπξγία ζρεδηαγξακκάησλ/επαγγεικαηηθψλ
παξνπζηάζεσλ, επηθνηλσλία θαη έξεπλα ζην δηαδίθηπν γηα απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή εξγαζία. Ο
βαζκφο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ππεπζπλφηεηαο απμάλεηαη αλάινγα κε ην επίπεδν επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ.
3.3.2. Σνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζηώλ
Τπνρξεσηηθνί Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ1

ΥΗΤ22

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ
Αζθάιεηα θαη πγεία
ησλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη
δηαρείξηζε αξρείσλ
(Computer
Operation and File
Management) ΙΙΙ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

XHY1.1

πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο
αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ
γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο

18

XHY1.2

Βαζηθέο αξρέο ππξαζθάιεηαο

20

XHY22.1

Άλνηγκα, θιείζηκν (shut down),
εγθαηάζηαζε (set-up) θαη ζχλδεζε
πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη Η/Τ

232

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search)
θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ
(subfolders) ηνπ Τπνινγηζηή θαη ηνπ
ηνπηθνχ δηθηχνπ (Local Area Connection)
Πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα αξρεία (files)
θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ

XHY22.2
XHY22.3

234
236

XHY22.4

Υξήζε επηπξφζζεησλ κέζσλ απνζήθεπζεο

238

XHY22.5

Γηαρείξηζε δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο
ρξήζηε (user interface) θαη πξνζαξκνγή
κελνχ (menu) θαη γξακκήο εξγαιείσλ
(toolbar)

240

XHY22.6

Γηαρείξηζε εθηππσηή θαη εθηππψζεσλ

242

10

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ23

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

Πινήγεζε ζην
δηαδίθηπν (Using the
Internet for finding
and sending
information) ΙΙΙ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ24

ΥΗΤ25

Δπεμεξγαζία
θεηκέλνπ (Word
Processing
Software) ΙΙΙ

Αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην
δηαδίθηπν

246

ΥΗΤ23.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ

248

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν επηθνηλσλίαο (real time
communication)
Πξνζαξκνγή θπιινκεηξεηή (browser) γηα
βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο

ΥΗΤ23.3

ΥΗΤ26

ΥΗΤ27

252

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

256

XHY24.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout)

258

XHY24.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ

260

XHY24.4

Xξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ
δηεπζχλζεσλ (Address Book)

262

XHY25.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

266

ΥΗΤ25.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

268

ΥΗΤ25.3

Μνξθνπνίεζε (format) θεηκέλσλ

270

ΥΗΤ25.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ

272

ΥΗΤ25.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο
θεηκέλσλ

274

XHY26.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ

278

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ
θχιισλ
Μνξθνπνίεζε (format) ειεθηξνληθψλ
θχιισλ
Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη
δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)
Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο

ΥΗΤ26.3
ΥΗΤ26.4
ΥΗΤ26.5

280
282
284
286

ΥΗΤ26.6

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

288

ΥΗΤ26.7

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ

290

ΥΗΤ26.8

Υξήζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ζηνηρείσλ

292

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη
εθαξκνγή νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα αζθαιή
πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ
Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (backup)
Υξήζε θαη αλαλέσζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ
ηψλ (antivirus)
Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν (e-mail)
Αζθαιήο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
(Internet)

XHY27.1
Αζθάιεηα
δεδνκέλσλ θαη
πξφζβαζεο
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ (IT
Security, Back Ups,
Antivirus etc) ΙΙΙ

250

XHY24.1

ΥΗΤ26.2
Λνγηζκηθφ
Ηιεθηξνληθψλ
Φχιισλ
(Spreadsheet
Software) ΙΙΙ

ΔΛ.

XHY23.1

ΥΗΤ23.4

Ηιεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν
(E-mail) ΙΙΙ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

XHY27.2
XHY27.3
ΥΗΤ27.4
ΥΗΤ27.5
ΥΗΤ27.6

Αζθάιεηα εγγξάθσλ
11

296
298
300
302
304
306

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ
XHY28.1

ΥΗΤ28

ΥΗΤ29

Λνγηζκηθφ
Παξνπζίαζεο
(Presentation
Software) ΙΙΙ
Αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ γηα
ρξήζηεο
(Troubleshooting for
Users) ΙΙΙ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ
Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ
πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη
θεηκέλνπ)
Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ
Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)
Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

XHY28.2
XHY28.3
ΥΗΤ28.4
ΥΗΤ28.5

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ
ινγηζκηθνχ (software)

XHY29.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ
πιηζκηθνχ (hardware)
Δπαλεγθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε
ινγηζκηθψλ

XHY29.2
XHY29.3

ΔΛ.
310
312
314
316
318
322
324
326

Πξόζζεηνη Σνκείο Δξγαζίαο
KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ30

ΥΗΤ31

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

Λνγηζκηθφ βάζεο
δεδνκέλσλ
(Database Software)
ΙΙΙ

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ
θαη εηθφλαο (Graphic
and Imaging
Design) ΙΙΙ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

XHY30.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο
πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ ή εθαξκνγή (software
application)

330

XHY30.2

ρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ

332

XHY30.3

ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε αηηεκάησλ

334

XHY30.4

ρεδίαζε θφξκαο

336

XHY30.5

ρεδίαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ

338

XHY30.6

Δηζαγσγή, εμαγσγή θαη ζχλδεζε
δεδνκέλσλ

340

XHY30.7

Γηαρείξηζε εθηππψζεσλ

342

XHΤ31.1

Γηαρείξηζε θαη κεηαηξνπή αξρείσλ
γξαθηθψλ ζε άιιεο κνξθέο

346

XHΤ31.2

Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε θαη επεμεξγαζία
ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

348

ΥΗΤ31.3

Γεκηνπξγία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

350

ΥΗΤ31.4

πλδπαζκφο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη
εηθφλαο

352

ΥΗΤ31.5

Έιεγρνο αθξίβεηαο πεξηερνκέλνπ

354

ΥΗΤ31.6

Δθηχπσζε γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

356

12

KΩΓΙΚΟ
ΣΟΜΔΑ
ΔΡΓΑΙΑ

ΥΗΤ32

ΣΙΣΛΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ

Λνγηζκηθφ
ηζηνρψξνπ (Website
Software) ΙΙΙ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΡΓΑΙΑ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛ.

XHY32.1

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ

360

XHY32.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθά,
θείκελα θαη εηθφλεο)

362

Έιεγρνο γξαθηθψλ θαη εηθφλαο ηζηνζειίδσλ
θαη αθξίβεηαο θεηκέλσλ (multiple-page
websites)
Φφξησζε (Upload) θαη δηαρείξηζε
πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ
ρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ
(multiple-page websites)

XHY32.3
XHY32.4
XHY32.5

364
366
368

3.3.3. Μέζνδνη Δμέηαζεο Απόδνζεο
H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο «Υεηξηζκφο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ – Δπίπεδν 3» δηελεξγείηαη κε ηε
ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο:
 Παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο.


ηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε, ηφηε γίλεηαη απνδεθηή ε
παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο.



Πξνθνξηθή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο.



Γξαπηή εμέηαζε κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, πεξηγξαθηθνχ ηχπνπ, νξνινγίεο θαη
ζσζηφ/ιάζνο.



Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.

13

14

4.

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΩΝ

15

16

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY1

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (αλαθέξεηαη ζε
ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ζε πειάηεο).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY1.1

πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο.

XHY1.2

Βαζηθέο αξρέο ππξαζθάιεηαο.

17

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY1

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY1.1

πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο
θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Υώξνη/επηθάλεηεο
πξέπεη:
 Δζσηεξηθνί
 Δμσηεξηθνί
ΚΑ1 Να ζπκκνξθψλεζαη ψζηε φινη νη εξγαζηαθνί ρώξνη/
ΠΔ2 Γηαδηθαζίεο
επηθάλεηεο λα είλαη θαζαξνί θαη ζπγπξηζκέλνη.
 Καλνληθέο εξγαζηαθέο ξνπηίλεο
ΚΑ2 Να ζπλεηζθέξεηο ψζηε νη δηαδηθαζίεο θαζαξηφηεηαο λα  Δηδηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε
γίλνληαη κε αζθάιεηα κε ηελ ειάρηζηε ελφριεζε γηα ην
πγεία
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
ΠΔ3 Καλνληζκνί πξνζηαζίαο
ΚΑ3 Να αλαγλσξίδεηο, λα ελεκεξψλεζαη θαη λα πξνάγεηο ηε ηνπ πεξηβάιινληνο
ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί γηα
ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο
ΚΑ4 Να
εθαξκφδεηο
πεξηβαιινληηθή
πνιηηηθή
θαη
δηαρείξηζεο
θαλνληζκνύο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Ννκηθέο θαη θαλνληζηηθέο
απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία
ΚΑ5 Να θάλεηο ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ
ηνπ πεξηβάιινληνο
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ.
ΠΔ4 Κίλδπλνη
ΚΑ6 Να απνζεθεχεηο, λα ρξεζηκνπνηείο θαη λα απνξξίπηεηο  Όπνπηα άηνκα
θάζε πιηθφ θαη πξντφλ κε ηξφπν πνπ λα κελ επεξεάδεηαη  Όπνπηα αληηθείκελα
ην πεξηβάιινλ.
 Υακέλα θιεηδηά
 Πξνβιεκαηηθφο θσηηζκφο
ΚΑ7 Να αλαγλσξίδεηο πηζαλνχο θηλδύλνπο θαη λα ηνπο  Πξνβιεκαηηθφο γεληθφο
αλαθέξεηο ζην ζσζηφ άηνκν, αθνινπζψληαο ηηο ζσζηέο
εμνπιηζκφο
δηαδηθαζίεο ζην ρψξν εξγαζίαο.
ΚΑ8

Να βεβαηψλεζαη πσο νη ρψξνη επζχλεο ζνπ είλαη ζσζηά
αζθαιηζκέλνη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε.

ΚΑ9

Να αλαθέξεηο ακέζσο, πηζαλνχο θηλδχλνπο ζην αξκφδην
πξφζσπν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY1.1

πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε ελφο αζθαιηζκέλνπ θαη πγηνχο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα επίπεδα θαζαξηφηεηαο πνπ αλακέλνληαη λα ηεξεζνχλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ρξήζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηα θιεηδηά, εμνπιηζκφο θαη ρψξνη εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη πάληνηε
αζθαιηζκέλα.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο γηαηί είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζείο πηζηά ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ
ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο θαη πγείαο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο γηαηί δελ πξέπεη λα δίλεηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε κε
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο πνηα είλαη νηθνινγηθά πιηθά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε ζεκαζία
πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία νξζήο απνζήθεπζεο, ρξήζεο θαη απφξξηςεο πιηθψλ θαη
πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην γξαθείν.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο πνηα είλαη αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη πνηα ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη
απφξξηςήο ηνπο.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηελ πνιηηηθή, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην δηαδίθηπν.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο πνηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο πξέπεη λα αθνινπζείο ζην δηθφ ζνπ
ρψξν εξγαζίαο.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηνλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY1

ΙΙ.

Αζθάιεηα θαη πγεία ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY1.2

Βαζηθέο αξρέο ππξαζθάιεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Δμνπιηζκόο
πξέπεη:
Ππξνζβεζηήξαο
Αληηππξηθή θνπβέξηα
ΚΑ1 Να θξνληίδεηο ψζηε ν εμνπιηζκόο ζνπ λα βξίζθεηαη ζε
άξηζηε θαηάζηαζε έηνηκνο γηα ρξήζε.
ΠΔ2 Δμνπιηζκόο ππξόζβεζεο
Ππξνζβεζηήξαο αθξνχ
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ην δηαζέζηκν εμνπιηζκό Ππξνζβεζηήξαο ζθφλεο
ππξόζβεζεο,
ζχκθσλα
κε
ηηο
νδεγίεο
ηνπ Ππξνζβεζηήξαο λεξνχ
θαηαζθεπαζηή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο.
Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα
ΚΑ3 Να εθαξκφδεηο πξαθηηθέο απνθπγήο θηλδχλσλ πνπ κπνξεί
λα πξνθαιέζνπλ θσηηά ζε επαίζζεηα ζεκεία.
ΠΔ3 Δπαίζζεηα ζεκεία
Καιψδηα
ΚΑ4 Να είζαη πάληνηε ελήκεξνο θαη λα γλσξίδεηο απφ κλήκεο Καχζσλαο
ηε δηαδηθαζία άκεζεο δξάζεο ζε πεξίπησζε θσηηάο.
Κιηκαηηζκφο
ΚΑ5

ΚΑ6

Να αθνινπζείο πηζηά ηηο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη ΠΔ4 Καλνληζκνί
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν Ννκηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε
εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο.
ηελ εξγαζία
Δζσηεξηθνί θαλνληζκνί ζρεηηθνί
Να ελεκεξψλεηο ακέζσο ηα θαηάιιεια άηνκα θαη
κε ηελ εξγαζία
ππεξεζίεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY1.2

Βαζηθέο αξρέο ππξαζθάιεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά είδε ππξνζβεζηηθψλ κέζσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξφπνη ρεηξηζκνχ ηνπ ππξνζβεζηήξα.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ζε πνηα πιηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δηάθνξα είδε ππξαζθάιεηαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο θάζε πφζν θαηξφ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε ν ππξνζβεζηήξαο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο θσηηάο κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνιεπηηθά κέηξα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
θηλδχλνπ θσηηάο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζείο ζε πεξίπησζε θσηηάο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο πνπ βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη πσο ζα ηνπο ελεξγνπνηήζεηο.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο πψο λα ρεηξίδεζαη θαη ζε πνηφλ λα αλαθέξεηο απνθιίζεηο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (Computer operation and file management) Ι

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα εθηέιεζεο θαη ρξήζεο ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ ιεηηνπξγίαο ελφο Η/Τ θαη ησλ
βαζηθψλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο αξρείσλ (file management).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ2.1

Άλνηγκα θαη θιείζηκν (shut down) Η/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ.

ΥΗΤ2.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ
(subfolders) ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ελφο ππνινγηζηή.

ΥΗΤ2.3

Πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ, ησλ θαθέισλ
(folders) θαη αξρείσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (Computer operation and file management) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2.1

Άλνηγκα θαη θιείζηκν (shut down) Η/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο
πξέπεη:
 Desktop
 Laptop
ΚΑ1 Να αλνίγεηο/θιείλεηο ηνλ πξνζσπηθό ζνπ ππνινγηζηή.
ΠΔ2 Πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο
ΚΑ2 Να αλνίγεηο/θιείλεηο ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο.
 Δθηππσηέο
 αξσηέο
ΚΑ3 Να πξνζαξκφδεηο ηνλ ήρν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα
ζηνλ πξνζσπηθό ζνπ ππνινγηζηή.
ΚΑ4

Να επαλεθθηλείο (restart) ηνλ Η/Τ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θαηάιιειε δηαδηθαζία.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2.1

Άλνηγκα θαη θιείζηκν (shut down) Η/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά είδε πιηζκηθνχ (hardware).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά είδε πεξηθεξεηαθψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνληηθηνχ δχν πιήθηξσλ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πψο ζπλδέεηαη ην πνληίθη κε ηνλ ππνινγηζηή.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (Computer operation and file management) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ (subfolders) ηεο
ηεξαξρηθήο δνκήο ελφο ππνινγηζηή

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Κξηηήξηα αλαδήηεζεο
 λνκα
 Ηκεξνκελία
 Κείκελν
ΠΔ2 Αξρείν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
 Παξνπζίαζε

ΚΑ1

Να επηιέγεηο θαη λα θαηαρσξείο θξηηήξηα αλαδήηεζεο
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ εξγαιείν αλαδήηεζεο.

ΚΑ2

Να επηιέγεηο έλα αξρείν (file) απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλαδήηεζεο.

ΚΑ3

Να κεηαβαίλεηο ζε ζπγθεθξηκέλν αξρείν/θάθειν ζε κηα
κνλάδα δίζθνπ.

ΚΑ4

Να ελαιιάζζεζαη κεηαμχ αλνηθηψλ παξαζχξσλ.

ΚΑ5

Να ειαρηζηνπνηείο (minimize), κεγηζηνπνηείο (maximize)
θαη λα επαλαθέξεηο έλα παξάζπξν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ (subfolders)
ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ελφο ππνινγηζηή

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο θαθέισλ (folders) θαη
ππνθαθέιισλ (subfolders).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα νξγαλψλεη ηηο
κνλάδεο δίζθσλ, ηνπο θαθέινπο (folders) θαη ηα αξρεία (files) ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο κεγέζνπο θαθέισλ (folders) θαη αξρείσλ (files).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (Computer operation and file management) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2.3

Πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ, ησλ θαθέισλ (folders)
θαη αξρείσλ (files)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Υώξνο απνζήθεπζεο
πξέπεη:
 θιεξφο δίζθνο
 Σνπηθφ δίθηπν
ΚΑ1 Να
δηαρεηξίδεζαη
ηνπο
δηάθνξνπο
ρώξνπο  USB
απνζήθεπζεο αξρείσλ.
 Μνλάδα CD/DVD
ΚΑ2
ΚΑ3

Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο έλα αξρείν (file).

ΠΔ1 Αξρείν
 Κείκελν
Να επηιέγεηο θαη λα κεηαθηλείο θαθέινπο/αξρεία (folders/  Ηιεθηξνληθφ θχιιν
files).
 Παξνπζίαζε

ΚΑ4

Να δεκηνπξγείο (create) θαη λα αληηγξάθεηο (copy)
θαθέινπο (folders) θαη ππνθαθέιινπο (subfolders).

ΚΑ5

Να δεκηνπξγείο θαη λα δηαγξάθεηο εηθνλίδηα απφ κηα
επηθάλεηα εξγαζίαο.

ΚΑ6

Να απνζεθεχεηο θαθέινπο/αξρεία (folders/files).

ΚΑ7

Να κεηνλνκάδεηο (rename) θαθέινπο/αξρεία (folders/
files).

ΚΑ8

Να δηαγξάθεηο (delete) θαθέινπο/αξρεία (folders/files).

ΚΑ9

Να δεκηνπξγείο θαη λα
ζπληφκεπζεο (shortcut).

δηαγξάθεηο
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ην

εηθνλίδην

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ2.3

Πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ, ησλ θαθέισλ (folders)
θαη αξρείσλ (files)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά κέζα απνζήθεπζεο αξρείσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάδνπ αλαθχθισζεο (Recycle Bin).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3 Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) Ι

ΙΙ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) γηα αλάθηεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ3.1

Πεξηήγεζε (browse) θαη αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν.

ΥΗΤ3.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ.

ΥΗΤ3.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (exchange of information).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3.1

Πεξηήγεζε (browse) θαη αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Μεραλέο αλαδήηεζεο
πξέπεη:
 Google
 Yahoo
ΚΑ1 Να επηιέγεηο κηα κεραλή αλαδήηεζεο (search  MSN
engine)
θαη
λα
αλαδεηάο
πιεξνθνξίεο  AOL
ρξεζηκνπνηψληαο κηα ιέμε- θιεηδί.
 Bing
 ASK
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
θπιινκεηξεηή (browser).
ΠΔ2 Λεηηνπξγίεο θπιινκεηξεηή
 Μεηαθίλεζε κπξνζηά (forward)
ΚΑ3 Να εκθαλίδεηο κηα ηζηνζειίδα ζε λέν παξάζπξν, λέα  Μεηαθίλεζε πίζσ (back)
θαξηέια.
 Αλαλέσζε ζειίδαο (refresh)
 Δθηχπσζε (print)
ΚΑ4 Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιίζηα ησλ αγαπεκέλσλ
(favorites) γηα ηελ απνζήθεπζε ηζηνζειίδσλ.
ΚΑ5

Να επηιέγεηο θαη λα αλαδεηάο εηθφλεο (images).

ΚΑ6

Να ελεξγνπνηείο κηα ππεξζχλδεζε (hyperlink).

ΚΑ7

Να κεηαβαίλεηο ζηελ αξρηθή ζειίδα (Home Page).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3.1

Πεξηήγεζε (browse) θαη αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ηνπ ππνινγηζηή κε ην δηαδίθηπν.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιινκεηξεηή (browser).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο απφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα κηαο Μεραλήο Αλαδήηεζεο (Search Engine).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη δνκήο κηαο δηεχζπλζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ δηαδηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηη είλαη ην Γηαδίθηπν (Internet), ηη είλαη ν Παγθφζκηνο Ιζηφο (World Wide Web –
WWW) θαη ζε ηη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη είλαη ν Φνξέαο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Internet Service Provider –
ISP), HTTP, Uniform Resource Locator – URL, ππεξ-ζχλδεζε (ή δεζκφο).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Μεραλέο αλαδήηεζεο
πξέπεη:
 Google
 Yahoo
ΚΑ1 Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο κηα κεραλή αλαδήηεζεο  MSN
(search engine).
 AOL
 Βing
ΚΑ2 Να αλαδεηάο πιεξνθνξίεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε  ASK
ζειίδα.
ΚΑ3

Να επηιέγεηο ηελ αξρηθή ή ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα
κεηά ηελ αλαδήηεζε.

ΚΑ4

Να αληηγξάθεηο πεξηερφκελν απφ ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αλαθηάο.

ΚΑ5

Να ειέγρεηο ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
αλαθηάο απφ ην δηαδίθηπν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θίλδπλνπο απφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη δνκήο κηαο δηεχζπλζεο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ δηαδηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε δηαθνξά κεηαμχ αξρηθήο θαη ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (exchange of information)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία
ζα πξέπεη:

ΠΔ1 Πξνγξάκκαηα άκεζσλ
κελπκάησλ
 MSN messenger
 AOL instant messaging
 Skype
 ichat
 ICQ
 AIM Web Messenger
 Yahoo Messenger

ΚΑ1

Να
αλνίγεηο
έλα
πξόγξακκα
κελπκάησλ (instant messages).

ΚΑ2

Να απνζηέιιεηο θαη λα ιακβάλεηο άκεζα κελχκαηα.

ΚA3

Να ιακβάλεηο θαη λα απνζεθεχεηο αξρεία (files)
απφ ην δηαδίθηπν.

ΚΑ4

Να απνζηέιιεηο ηε δηεχζπλζε κηαο ηζηνζειίδαο.

ΚΑ5

Να απνζηέιιεηο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο
ζε άιινπο ρξήζηεο.

ΚΑ6

Να ζπκπιεξψλεηο κηα απιή ηζηνθφξκα (web based
form).

ΚΑ7

Να ζπλδέεζαη κε άιινπο ρξήζηεο θαη λα ζπλνκηιείο
καδί ηνπο.

ΚΑ8

Να πξνζζέηεηο ρξήζηεο ζηε ιίζηα επαθψλ.
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άκεζσλ

ΠΔ2 Αξρεία
 Δηθφλεο
 Έγγξαθα
 Video
 Voice

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ3.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (exchange of information)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιινκεηξεηή (browser).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θίλδπλνπο απφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη δνκήο κηαο δηεχζπλζεο ζηνλ Παγθφζκην ηζηφ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ δηαδηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα βήκαηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κέζσ κελπκάησλ θαη
αξρείσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) Ι

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα
απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ4.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΥΗΤ4.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout).

ΥΗΤ4.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ.

ΥΗΤ4.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ ησλ δηεπζχλζεσλ (Address Book).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
 Microsoft Outlook Express
 Yahoo mail
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
 Gmail

ΚΑ1

Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα ηε δεκηνπξγία (new) ελφο
κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΚΑ2

Να εηζάγεηο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζην πεδίν ζέκα
(Subject) θαη Πξνο (To).

ΚΑ3

Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο ηνπο βαζηθνχο θαθέινπο
αιιεινγξαθίαο.

ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιεηηνπξγία απάληεζε (Reply) θαη
απάληεζε ζε φινπο (Reply to all).

ΚΑ5

Να ιακβάλεηο θαη λα απνζηέιιεηο ζπλεκκέλα αξρεία
(attachments).

ΚΑ6

Να αληηκεησπίδεηο πηζαλά πξνβιήκαηα θαηά
απνζηνιή ζπλεκκέλσλ αξρείσλ (attachments).
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ηελ

ΠΔ2 Φάθεινη αιιεινγξαθίαο
 Δηζεξρφκελα (Inbox)
 Δμεξρφκελα (Outbox)
 Απεζηαικέλα (Send)
 Πξφρεηξα (Draft)
 Γηαγξακκέλα (Deleted items)
ΠΔ3 Πξνβιήκαηα
 ξηα κεγέζνπο αξρείσλ
 Πεξηνξηζκνί ηχπσλ αξρείσλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά είδε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ
απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ζχλζεζε, ηε δνκή θαη ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πεδίσλ Πξνο (To), Κνηλνπνίεζε (Cc) θαη Κξπθή
Κνηλνπνίεζε (Bcc).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θίλδπλνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο πηζαλά πξνβιήκαηα θαηά ηελ απνζηνιή ζπλεκκέλσλ αξρείσλ (attachments).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ
Microsoft Outlook
Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο βαζηθέο Yahoo Mail
ιεηηνπξγίεο
κνξθνπνίεζεο
(format)
ηνπ Mozilla Thunderbird
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο.
Hotmail
Gmail
Να θαηαρσξείο θείκελν ζπλδπάδνληαο παξαγξάθνπο,
ιέμεηο θαη αξηζκνχο.
ΠΔ2 Λεηηνπξγίεο
κνξθνπνίεζεο
Σχπνο γξακκαηνζεηξάο (font
face)
Μέγεζνο (size)
Υξψκα (color)
Πιάγηα γξαθή (italic)
Τπνγξάκκηζε (underline)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά είδε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ
απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ζε έλα ειεθηξνληθφ
κήλπκα.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο ησλ ραξαθηήξσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα ηαμηλνκείο κελχκαηα  Yahoo Mail
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε βάζε ην φλνκα, ηελ  Mozilla Thunderbird
εκεξνκελία θαη ην κέγεζνο.
 Hotmail
 Gmail
Να δηαγξάθεηο κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2

44

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνηα είλαη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πεδίσλ Πξνο (To), Κνηλνπνίεζε (Cc) θαη
Κξπθή Κνηλνπνίεζε (Bcc).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε δνκή ησλ θαθέισλ (folders) ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ θαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ γηα θάζε κήλπκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ ησλ δηεπζχλζεσλ (Address Book)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα δεκηνπξγείο (create) κηα  Yahoo Mail
θαηλνχξγηα επαθή (new contact).
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
Να δηαγξάθεηο (delete) πιεξνθνξίεο ή/θαη νιφθιεξε ηελ  Gmail
επαθή.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3

Να εληνπίδεηο κηα επαθή (search contacts).

ΚΑ4

Να απνζηέιιεηο έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα απφ ην βηβιίν
δηεπζχλζεσλ (address book).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ4.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ ησλ δηεπζχλζεσλ (Address Book)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνηα ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πεδίσλ Πξνο (To), Κνηλνπνίεζε (Cc) θαη Κξπθή
Κνηλνπνίεζε (Bcc).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη γηα θάζε επαθή ζην βηβιίν δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο επαθψλ ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) Ι

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word
processing software) γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY5.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ.

XHY5.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ.

XHY5.3

Μνξθνπνίεζε (format) θαη έιεγρνο θεηκέλσλ.

XHY5.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
Να αλνίγεηο (open), λα θιείλεηο (close) θαη λα δεκηνπξγείο  Open Office
(create) έλα θείκελν ρξεζηκνπνηψληαο έλα ινγηζκηθό  Star Office
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing software).

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2

Να απνζεθεχεηο (save) έλα αξρείν θεηκέλνπ.

ΚΑ3

Να απνζεθεχεηο (save as) έλα έγγξαθν κε άιιν φλνκα.

ΚΑ4

Να κεηνλνκάδεηο (rename) έλα αξρείν θεηκέλνπ.

ΚΑ5

Να δηαγξάθεηο (delete) έλα αξρείν θεηκέλνπ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ππνινγηζηψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ δχν πιήθηξσλ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γα ηε δηαρείξηζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ηνπ ππνινγηζηή.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
 Open Office
 Star Office

ΚΑ1

Να εηζάγεηο θείκελν ζε έλα ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ (word processing software).

ΚΑ2

Να δηαγξάθεηο (delete) έλα θείκελν.

ΚΑ3

Να ρεηξίδεζαη
έγγξαθν.

ΚΑ4

Να επηιέγεηο έλα ραξαθηήξα, ιέμε, γξακκή, πξφηαζε,
παξάγξαθν, νιφθιεξνπ ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ.

ΚΑ5

Να επεμεξγάδεζαη πεξηερφκελν κε ηελ πξνζζήθε θαη
δηαγξαθή ραξαθηήξσλ, ιέμεσλ, κε πιεθηξνιφγεζε
επάλσ ζε ππάξρνλ θείκελν.

ΚΑ6

Να ρξεζηκνπνηείο απιή εληνιή εχξεζεο
εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο.

ΚΑ7

Να ρξεζηκνπνηείο απιή εληνιή αληηθαηάζηαζεο κηαο
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο.

ΚΑ8

Να πξαγκαηνπνηείο αλαίξεζε (undo) θαη αθχξσζε ηεο
αλαίξεζεο (redo).

ηηο

ηερληθέο

κεηαθίλεζεο
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κέζα

γηα

ζην

ηνλ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία θαηαρψξεζεο, δηαγξαθήο, αληηγξαθήο
θαη κεηαθίλεζεο θεηκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5.3

Μνξθνπνίεζε (format) θαη έιεγρνο θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΑ3

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
Να δηαρεηξίδεζαη ηηο ηερληθέο θαη εξγαιεία  OpenOffice
κνξθνπνίεζεο ησλ ραξαθηήξσλ πνπ παξέρεη έλα  StarOffice
ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing
software).
ΠΔ2 Σερληθέο θαη εξγαιεία
κνξθνπνίεζεο ραξαθηήξσλ
Να δηαρεηξίδεζαη ηηο ηερληθέο θαη εξγαιεία  Σχπνο γξακκαηνζεηξάο (font
κνξθνπνίεζεο ησλ παξαγξάθσλ πνπ παξέρεη έλα
face)
ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing  Μέγεζνο (size)
software).
 Υξψκα (color)
 Πιάγηα γξαθή (italic)
Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιίζηα ησλ θνπθθίδσλ (bullets).
 Τπνγξάκκηζε (underline)

ΚΑ4

Να δεκηνπξγείο απινχο πίλαθεο ζε έλα έγγξαθν (tables).

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2

ΚΑ5
ΚΑ6

ΠΔ3 Σερληθέο θαη εξγαιεία
κνξθνπνίεζεο παξαγξάθσλ
Να εηζάγεηο εκεξνκελία θαη ψξα ζην θείκελν.
 ηνίρηζε
 Γηαζηήκαηα
Να πξαγκαηνπνηείο νξζνγξαθηθφ θαη γξακκαηηθφ έιεγρν  Δζνρέο
ζε έλα θείκελν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5.3

Μνξθνπνίεζε (format) θαη έιεγρνο θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία θαηαρψξεζεο, δηαγξαθήο, αληηγξαθήο
θαη κεηαθίλεζεο θεηκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε βαζηθή ρξήζε θαη έλλνηα ηεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ.

55

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Υαξαθηεξηζηηθά
εθηύπσζεο
 Δπηινγή ζειίδσλ
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
 Πνηφηεηα εθηχπσζεο

ΚΑ1

Να εθαξκφδεηο πξνεπηζθφπεζε (print preview) ζε κηα
ζειίδα θεηκέλνπ πξηλ ηελ εθηχπσζε.

ΚΑ2

Να επηιέγεηο θαη λα αιιάδεηο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο εθηύπσζεο.

ΚΑ3

Να εθηππψλεηο νιφθιεξν ην έγγξαθν ζε εγθαηεζηεκέλν
εθηππσηή.

ΚΑ4

Να αιιάδεηο πξνζαλαηνιηζκό ζειίδαο εγγξάθνπ.

ΚΑ5

Να αιιάδεηο πεξηζώξηα νιφθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ.

ΚΑ6

Να αιιάδεηο ην κέγεζνο ηνπ ραξηηνχ.
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ΠΔ2 Πξνζαλαηνιηζκόο
ζειίδαο
 Οξηδφληηνο
 Κάζεηνο
ΠΔ3 Πεξηζώξηα
 Δπάλσ
 Κάησ
 Αξηζηεξά
 Γεμηά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY5.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο θεηκέλνπ.

57

58

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) Ι

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ βαζηθψλ εξγαιείσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ
(spreadsheet software) γηα ηελ παξαγσγή απιψλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ
(spreadsheets/worksheets).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY6.1

Γηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY6.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY6.3

Μνξθνπνίεζε (format) θαη έιεγρνο ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY6.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas).

XHY6.5

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.1

Γηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
πξέπεη:
θύιισλ
 MS Excel
ΚΑ1 Να αλνίγεηο (open), λα θιείλεηο (close) θαη λα δεκηνπξγείο  OpenOffice
(create) έλα ειεθηξνληθφ θχιιν ρξεζηκνπνηψληαο έλα  StarOffice
ινγηζκηθό ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheet).
ΚΑ2

Να απνζεθεχεηο (save) έλα ειεθηξνληθφ θχιιν.

ΚΑ3

Να απνζεθεχεηο (save as) έλα ειεθηξνληθφ θχιιν κε
άιιν φλνκα.

ΚΑ4

Να κεηνλνκάδεηο (rename) έλα ειεθηξνληθφ θχιιν.

ΚΑ5

Να δηαγξάθεηο (delete) έλα ειεθηξνληθφ θχιιν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.1

Γηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο γα ηε δηαρείξηζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ηνπ Τπνινγηζηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία θαηαρψξεζεο, δηαγξαθήο, αληηγξαθήο θαη
κεηαθίλεζεο θχιισλ εξγαζίαο (worksheets) ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ θαη πνηα ε δηαθνξά ηνπο κε ην ινγηζκηθφ
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
 OpenOffice
 StarOffice

ΚΑ1

Να εηζάγεηο θαη λα δηαγξάθεηο ζηήιεο (columns) θαη
γξακκέο (rows) απφ έλα ειεθηξνληθφ θχιιν.

ΚΑ2

Να εηζάγεηο ζηνηρεία ζε έλα θειί (cell).

ΚΑ3

Να πξαγκαηνπνηείο αλαίξεζε (undo) θαη αθχξσζε ηεο
αλαίξεζεο (redo) ζε έλα ινγηζκηθό ειεθηξνληθώλ
θύιισλ (spreadsheets).

ΚΑ4

Να θαηαρσξείο θαη λα αλαζεσξείο ζηνηρεία ζε έλα θειί.

ΚΑ5

Να κεηαθηλείο δεδνκέλα απφ έλα θχιιν εξγαζίαο
(worksheet) ζε άιιν.

ΚΑ6

Να ρξεζηκνπνηείο απιή εληνιή εχξεζεο
εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο ή θξάζεο.
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γηα

ηνλ

ΠΔ2 ηνηρεία
 Αξηζκφο
 Ηκεξνκελία
 Κείκελν
 πλάξηεζε (formula)

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ (relative) θαη απφιπησλ (absolute) αλαθνξψλ θειηψλ
ζε ηχπνπο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν θαη είδνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη έλα θειί (cell).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο απφ θειί ζε θειί.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.3

Μνξθνπνίεζε (format) θαη έιεγρνο ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
 OpenOffice
 StarOffice

ΚΑ1

Nα
ρξεζηκνπνηείο
ηηο
θαηάιιειεο
ηερληθέο
κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θειηψλ ελφο
ειεθηξνληθνχ θχιινπ (spreadsheet) ηνπ ινγηζκηθνύ
ειεθηξνληθώλ θύιισλ.

ΚΑ2

Nα εθαξκφδεηο δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ζηα πεξηερφκελα
θαη ζην θφλην ηνπ θειηνχ.

ΚΑ3

Να επηιέγεηο ηε ζέζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο θειηνχ.

ΚΑ4

Nα αληηγξάθεηο ηε κνξθνπνίεζε ελφο θειηνχ ζε άιιν
θειί.
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ΠΔ2 Σερληθέο κνξθνπνίεζεο
 Σχπνο (font face)
 Μέγεζνο γξακκαηνζεηξάο
 Έληνλε γξαθή (bold)
 Πιάγηα γξαθή (italic)
 Τπνγξακκηζκέλε γξαθή
(underline)
ΠΔ3 Θέζε
 Κέληξν
 Γεμηά
 Αξηζηεξά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.3

Μνξθνπνίεζε (format) θαη έιεγρνο ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ηερληθέο θαη νξνινγία κνξθνπνίεζεο ησλ θειηψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
 OpenOffice
 StarOffice

ΚΑ1

ΚΑ2

Να ρξεζηκνπνηείο ηηο ζπλαξηήζεηο (functions) ηνπ
αζξνίζκαηνο (sum) θαη ηνπ κέζνπ φξνπ (average) πνπ
πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά ειεθηξνληθώλ θύιισλ
(spreadsheets).
Να δεκηνπξγείο ηχπνπο ππνινγηζκνχ κε ρξήζε αξηζκψλ,
αλαθνξψλ θειηψλ θαη αξηζκεηηθώλ ηειεζηώλ.
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ΠΔ1 Αξηζκεηηθνί ηειεζηέο
 Πξφζζεζεο
 Αθαίξεζεο
 Πνιιαπιαζηαζκνχ
 Γηαίξεζεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνλ νξηζκφ θαη ηε ρξήζε θάζε ζπλάξηεζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ νξηζκφ, ην ζχκβνιν θαη ηε ρξήζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπληειεζηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ (relative), θαη απφιπησλ (absolute) αλαθνξψλ θειηψλ
ζε ηχπνπο.

67

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.5

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Υαξαθηεξηζηηθά
εθηύπσζεο
 Δπηινγή ζειίδσλ
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
 Πνηφηεηα ραξηηνχ

ΚΑ1

Να εθαξκφδεηο πξνεπηζθφπεζε (print preview) ζε έλα
ειεθηξνληθφ θχιιν πξηλ ηελ εθηχπσζε.

ΚΑ2

Να επηιέγεηο θαη λα αιιάδεηο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
εθηύπσζεο.

ΚΑ3

Να εθηππψλεηο νιφθιεξν ην θχιιν εξγαζίαο.

ΚΑ4

Να αιιάδεηο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζειίδαο ελφο θχιινπ
εξγαζίαο.

ΚΑ5

Να αιιάδεηο ηα πεξηζώξηα ελφο θχιινπ εξγαζίαο.

ΚΑ6

Να αιιάδεηο ην κέγεζνο ηνπ ραξηηνχ.
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ΠΔ2 Πξνζαλαηνιηζκόο
 Οξηδφληηνο
 Κάζεηνο
ΠΔ3 Πεξηζώξηα
 Δπάλσ
 Κάησ
 Αξηζηεξά
 Γεμηά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY6.5

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο ειεθηξνληθνχ θχιινπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security,
back ups, antivirus etc) Ι

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο απιψλ κεζφδσλ γηα αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ Η/Τ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY7.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

XHY7.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up).

XHY7.3

Υξήζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (Anti-virus).

XHY7.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη ζην δηαδίθηπν
(Internet).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Γεδνκέλα (data)
πξέπεη:
 Βάζε δεδνκέλσλ
 Κείκελν
ΚΑ1 Να απνζεθεχεηο δεδνκέλα (data) κε αζθάιεηα.
 Πίλαθαο ζηνηρείσλ
 Αξηζκεηηθά δεδνκέλα
ΚΑ2 Να εηζάγεηο θσδηθφ ρξήζηε (user name) θαη θσδηθφ  Κσδηθνί πξφζβαζεο
πξφζβαζεο (password) θαηά ηελ πξφζβαζε ζνπ ζηνλ
ΠΔ2 Πνιηηηθέο
Η/Τ.
 Με θνηλνπνίεζε ηνπ θσδηθνχ
πξφζβαζεο θαη ηαθηηθή αιιαγή
ΚΑ3 Να
εθαξκφδεηο
πνιηηηθέο
δηαρείξηζεο
θσδηθψλ
ηνπ
πξφζβαζεο.
 Υξήζε θσδηθνχ πξφζβαζεο κε
ηθαλφ κέγεζνο/πιήζνο ςεθίσλ
ΚΑ4 Να βεβαηψλεζαη φηη ηα δεδνκέλα ζνπ έρνπλ
απνζεθεπηεί ζε πεξηβάιινλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε κε  Δπαξθήο αλάκεημε γξακκάησλ
θαη αξηζκψλ
εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη δεδνκέλα
ηνπ Η/Τ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζε κηα
εηαηξεία.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ηφο ππνινγηζηψλ (computer virus).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ θαη ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο
ησλ ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ (anti-virus software).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Αξρεία
πξέπεη:
 Κείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
ΚΑ1 Να θξνληίδεηο ψζηε λα γίλεηαη εθεδξηθή απνζήθεπζε ζηα  Παξνπζίαζε
ζεκαληηθά αξρεία (files) ηνπ ππνινγηζηή ζνπ.
 Δηθφλα
ΚΑ2
ΚΑ3

θαη ΠΔ2 Δξγαιεία κεηαθνξάο
θαη απνζήθεπζεο αξρείσλ
 Δμσηεξηθφο ζθιεξφο δίζθνο
Να ελεξγνπνηείο ηελ εθαξκνγή/ινγηζκηθφ γηα εθεδξηθή  Compact disk
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε εμσηεξηθά απνζεθεπηηθά  DVD
 Optical Disk
κέζα.
 USB

Να
ρξεζηκνπνηείο
εξγαιεία
απνζήθεπζεο αξρείσλ.

κεηαθνξάο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά κέζα εθεδξηθήο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ην ρξφλν θαη ηηο
κεζφδνπο απνζήθεπζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζε κηα
εηαηξεία.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ην ζθνπφ ηεο ηαθηηθήο δεκηνπξγίαο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ αξρείσλ ζε
θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα γηα θχιαμε ζε άιιε ηνπνζεζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7.3

Υξήζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθό
πξέπεη:
 McAfee
 Symantec – Norton
ΚΑ1 Να
πξαγκαηνπνηείο
εγθαηάζηαζε
ελφο
απινχ  Trend Micro
ινγηζκηθνύ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus).
 Panta
 Kaspersky
ΚΑ2 Να εθηειείο έιεγρν γηα χπαξμε ηψλ ζε έλα ηνπηθφ
απνζεθεπηηθφ κέζν.
ΚΑ3

Να ρεηξίδεζαη ηα κελχκαηα εχξεζεο ηψλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7.3

Υξήζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη δεδνκέλα
ηνπ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ηφο ππνινγηζηψλ (computer virus).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ θαη ηε ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο
ησλ ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ (anti-virus software).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηη είλαη ινγηζκηθφ θαθφβνπιεο ρξήζεο (malware).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη ζην δηαδίθηπν (Internet)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Ρίζθα/θίλδπλνη
πξέπεη:
 Γλσζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ρσξίο ζπλαίλεζε
ΚΑ1 Να αλαγλσξίδεηο ηα πηζαλά παξαπιαλεηηθά, απξφζκελα θαη  Δθθνβηζκφο ή παξελφριεζε
απηφθιεηα κελχκαηα.
 ηνρνπνίεζε ρξεζηψλ απφ
δξάζηεο (ζεμνπαιηθήο)
ΚΑ2 Να απνθεχγεηο ξίζθα/θηλδύλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
παξελφριεζεο ζην δηαδίθηπν
δηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα.
(predators)
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να ρξεζηκνπνηείο κεζφδνπο, κέηξα θαη εξγαιεία ΠΔ2 Δξγαιεία
 Anti-virus
απνθπγήο παξαβηάζεσλ απνξξήηνπ θαη απηνπξνζηαζίαο.
 Anti-spam
Να ρξεζηκνπνηείο κεζφδνπο θαη εξγαιεία απνθπγήο  Web filtering
 Firewall
θηλδχλσλ θαη επηζέζεσλ.
 Anti-spyware
Να απνθεχγεηο ην άλνηγκα ζπλεκκέλσλ αξρείσλ
(attachments) αγλψζηνπ ηχπνπ θαη πξνέιεπζεο.
Να θαζνξίδεηο κπζηηθφ θσδηθφ γηα πξφζβαζε
ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
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ζην

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY7.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη ζην δηαδίθηπν (Internet)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη δεδνκέλα ηνπ
Η/Τ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη βαζηθνί κέζνδνη παξαβηάζεσλ ηνπ απνξξήηνπ επηθνηλσλίαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ηφο ππνινγηζηψλ (computer virus).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ θαη ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ
ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ (anti-virus software).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) Ι

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (presentation
software) γηα ηε δεκηνπξγία απιψλ παξνπζηάζεσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY8.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ.

XHY8.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ).

XHY8.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ.

XHY8.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides).

XHY8.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
 MS Power Point
 Smart Office
 Star Office

ΚΑ1

Να αλνίγεηο (open), λα θιείλεηο (close) θαη λα δεκηνπξγείο
(create)
κηα
παξνπζίαζε
ρξεζηκνπνηψληαο
έλα
ινγηζκηθό παξνπζίαζεο (presentation software).

ΚΑ2

Να απνζεθεχεηο (save) κηα παξνπζίαζε.

ΚΑ3

Να απνζεθεχεηο (save as) κηα παξνπζίαζε κε άιιν
φλνκα.

ΚΑ4

Να κεηνλνκάδεηο (rename) κηα παξνπζίαζε.

ΚΑ5

Να δηαγξάθεηο (delete) κηα παξνπζίαζε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο ρξήζεο δηαθνξεηηθνχ ηίηινπ ζε θάζε δηαθάλεηα.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ δηαθαλεηψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
 MS Power Point
 Smart Office
 Star Office

ΚΑ1

Να εηζάγεηο (insert) εηθφλεο θαη αληηθείκελα ζε δηαθάλεηεο
ρξεζηκνπνηψληαο
ινγηζκηθό
παξνπζίαζεο
(presentation software).

ΚΑ2

Να εηζάγεηο (insert) θαη λα δηαρεηξίδεζαη θείκελα.

ΚΑ3

Να εηζάγεηο
δηαθάλεηα.

ΚΑ4

Να αληηγξάθεηο (copy) θαη λα κεηαθηλείο θείκελα εληφο
κηαο παξνπζίαζεο ή κεηαμχ αλνηθηψλ παξνπζηάζεσλ.

ΚΑ5

Να επεμεξγάδεζαη θαη λα δηαγξάθεηο (delete) ην θείκελν
κηαο παξνπζίαζεο.

ΚΑ6

Να ρξεζηκνπνηείο ηελ αλαίξεζε (undo) θαη αθχξσζε ηεο
αλαίξεζεο (redo).

απηφκαηα

ζρήκαηα

(shapes)
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ζε

κηα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ δηαθαλεηψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, γηα ηελ θαηαρψξηζε
θεηκέλνπ, γξαθηθψλ θαη άιισλ κνξθψλ ζε δηαθάλεηεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ
ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
 MS Power Point
 Smart Office
 Star Office

ΚΑ1

Να εθαξκφδεηο κνξθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ ελφο
θεηκέλνπ ζε κηα παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ
παξνπζίαζεο (presentation software).

ΚΑ2

Να ζρεδηάδεηο γξακκέο θαη ζρήκαηα ζε κηα δηαθάλεηα.

ΚΑ3

Να εηζάγεηο εθέ θαη θίλεζε (animation) ζε κηα δηαθάλεηα.

ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιίζηα ησλ θνπθίδσλ (bullets) θαη ηελ
αξίζκεζε (numbering).

ΚΑ5

Να αιιάδεηο ηα βαζηθά ζηπι θνπθίδσλ θαη ην ζηπι
αξίζκεζεο ζε κηα ιίζηα.

ΚΑ6

Να εθαξκφδεηο ζηνίρηζε θεηκέλνπ.
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ΠΔ2 Μνξθνπνίεζε
ραξαθηήξσλ
 Σχπνο γξακκαηνζεηξάο (font
face)
 Μέγεζνο (size)
 Υξψκα (color)
 Πιάγηα γξαθή (italic)
 Τπνγξάκκηζε (underline)
ΠΔ3 ηνίρηζε θεηκέλνπ
 Αξηζηεξά
 Γεμηά
 Κέληξν

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ δηαθαλεηψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε βαζηθή ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κνξθνπνίεζεο, εθαξκνγή εθθέ
θαη θίλεζεο ζε δηαθάλεηα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 OpenOffice
ΚΑ1 Να ζπλδέεηο θαη λα πξνβάιεηο ηηο δηαθάλεηεο ηνπ  StarOffice
ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο (presentation software) απφ
ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ πξνβνιέα (projector).
ΚΑ2

Να εθθηλείο ηελ πξνβνιή
νπνηαδήπνηε δηαθάλεηα.

ΚΑ3

Να κεηαβαίλεηο κπξνζηά – πίζσ ζε ζπγθεθξηκέλε
δηαθάλεηα.

ΚΑ4

Να πξνβάιιεηο κηα παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηψληαο απιέο
ηερληθέο παξνπζίαζεο κε εθθέ, νπηηθά θαη αθνπζηηθά
κέζα.

ΚΑ5

Να δηαθφπηεηο ηελ εθηέιεζε παξνπζίαζεο.

ηεο

παξνπζίαζεο
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απφ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο κεζφδνπο θαη εξγαιεία δηακφξθσζεο παξνπζηάζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πξνβνιήο κηαο
παξνπζίαζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο ρξήζεο δηαθνξεηηθνχ ηίηινπ ζε θάζε δηαθάλεηα.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ξνήο ηεο παξνπζίαζεο δηαθαλεηψλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη κεζφδνπο κεηαθίλεζεο απφ δηαθάλεηα ζε δηαθάλεηα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Υαξαθηεξηζηηθά
εθηύπσζεο
 Δπηινγή ζειίδσλ
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
 Πνηφηεηα εθηχπσζεο

ΚΑ1

Να εθαξκφδεηο πξνεπηζθφπεζε (print preview) ζε κηα
παξνπζίαζε πξηλ ηελ εθηχπσζε.

ΚΑ2

Να επηιέγεηο θαη λα αιιάδεηο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
εθηύπσζεο.

ΚΑ3

Να εθηππψλεηο νιφθιεξε
εγθαηεζηεκέλν εθηππσηή.

ΚΑ4

Να αιιάδεηο πεξηζώξηα νιφθιεξνπ ηνπ εγγξάθνπ.

ΚΑ5

Να αιιάδεηο ην κέγεζνο ηνπ ραξηηνχ.

ηελ

παξνπζίαζε
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ΠΔ2 Πεξηζώξηα
 Δπάλσ
 Κάησ
 Αξηζηεξά
 Γεμηά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY8.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο κηαο παξνπζίαζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY9

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) Ι

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα επίιπζεο απιψλ θαη θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ινγηζκηθφ (software) θαη πιηζκηθφ (hardware).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY9.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software).

XHY9.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY9

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY9.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά
 Λνγηζκηθφ Microsoft
 OpenOffice
 StarOffice

ΚΑ1

Να επαλεθθηλείο ην ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηψληαο
ελζσκαησκέλα εξγαιεία.

ΚΑ2

Να ρξεζηκνπνηείο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Βνήζεηαο (Help) γηα
επίιπζε απιψλ θαη θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζην ινγηζκηθφ.

ΚΑ3

Να αθνινπζείο ηηο νδεγίεο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή
γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.

ΚΑ4

Να βεβαηψλεζαη φηη ηα πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζεί θαη
ην ινγηζκηθφ είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία.
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ΠΔ2 Πξνβιήκαηα
 Με αληαπφθξηζε ινγηζκηθνχ
 Παξνπζίαζε κελχκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (debug
message)
 Με πξνβιεπφκελε δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο ινγηζκηθνχ
(program abort)

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY9.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ινγηζκηθφ (software) θαη πσο
απηά επηιχλνληαη.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνπ κπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ινγηζκηθφ (software) πνπ
ρξεζηκνπνηείο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνπ πξέπεη λα απνηαζείο ζηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ινγηζκηθφ (software).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πψο λα αθνινπζείο πξνθνξηθέο ζπκβνπιέο θαη θαζνδεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ (software).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη φηαλ ην ινγηζκηθφ δελ είλαη ζπκβαηφ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY9

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY9.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Τιηζκηθό
πξέπεη:
 Η/Τ
 Δθηππσηήο
ΚΑ1 Να επαλεθθηλείο ην πιηζκηθό ρξεζηκνπνηψληαο  αξσηήο
ελζσκαησκέλα εξγαιεία.
 θιεξφο δίζθνο
 Καιψδηα δηθηχνπ
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ηε βνήζεηα (help menus) γηα επίιπζε
απιψλ
θαη
θαζεκεξηλψλ
πξνβιεκάησλ
πνπ ΠΔ2 Πξνβιήκαηα
 Με αληαπφθξηζε πιηζκηθνχ θαη
παξνπζηάδνληαη ζην πιηζκηθφ.
πεξηθεξεηαθψλ
ΚΑ3 Να αθνινπζείο ηηο νδεγίεο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή  Παξνπζίαζε κελχκαηνο
ζθάικαηνο πιηζκηθνχ
γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
(hardware error message)
ΚΑ4 Να βεβαηψλεζαη φηη ηα πξνβιήκαηα έρνπλ επηιπζεί θαη  Με πξνβιεπφκελε δηαθνπή
ιεηηνπξγίαο πιηζκηθνχ (switch
ην ινγηζκηθφ είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία.
off)
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY9.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πιηζκηθφ (hardware) θαη πσο
απηά επηιχλνληαη.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνπ κπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πιηζκηθφ (hardware) πνπ
ρξεζηκνπνηείο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνπ πξέπεη λα απνηαζείο ζηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
πιηζκηθφ (hardware).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πψο λα αθνινπζείο πξνθνξηθέο ζπκβνπιέο θαη θαζνδεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιηζκηθνχ (hardware).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY10

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) Ι

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα εηζαγσγήο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ (database).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY10.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ ή εθαξκνγή (software application).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY10

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) Ι

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY10.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ
ή εθαξκνγή (software application)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο  Open Office
δεδνκέλσλ (database software).
 StarOffice
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο κηα εθαξκνγή βάζεο ΠΔ2 Δθαξκνγέο βάζεο
δεδνκέλσλ
δεδνκέλσλ.
 Λνγηζηηθφ ζχζηεκα
 χζηεκα απνζήθεο
Να ελεκεξψλεηο πεδία (update fields).
 Μηζζνδνζία
 Μεηξψα πειαηψλ
Να δεκηνπξγείο λέεο εγγξαθέο (new records).
 πζηήκαηα πσιήζεσλ
Να πξνζζέηεηο θαη λα δηαγξάθεηο εγγξαθέο ζε έλα
ΠΔ3 Πεδία
πίλαθα, κηα θφξκα.
 Κείκελν
Να εηζάγεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα δηαγξάθεηο δεδνκέλα  Αξηζκφο
 Ηκεξνκελία/ψξα
ζε κηα εγγξαθή.
 Ναη/φρη
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY10.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ή
εθαξκνγή (software application)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε βαζηθή έλλνηα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο κεξηθά απφ ηα θνηλήο ρξήζεο κεγάιεο θιίκαθαο βάζεηο δεδνκέλσλ/εθαξκνγψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο φηη ην πεξηερφκελν ελφο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ’ έλαλ θαηάιιειν ηχπν δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο ζρεδηάδεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο δηεθπεξαηψλεηαη ε εηζαγσγή, ε ζπληήξεζε θαη ε αλάθηεζε
δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο θφξκαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα εθηέιεζεο θαη ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ιεηηνπξγίαο ελφο Η/Τ θαη ησλ εξγαιείσλ
δηαρείξηζεο αξρείσλ (file management).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ11.1

Άλνηγκα, θιείζηκν (shut down) θαη εγθαηάζηαζε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη Η/Τ.

ΥΗΤ11.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ
(subfolders) ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Local Area Connection).

ΥΗΤ11.3

Πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα αξρεία (files)θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ θαη
εξγαιείσλ.

ΥΗΤ11.4

Υξήζε επηπξφζζεησλ κέζσλ απνζήθεπζεο.

ΥΗΤ11.5

Γηαρείξηζε δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε (user interface).

ΥΗΤ11.6

Γηαρείξηζε εθηππσηή θαη εθηππψζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.1

Άλνηγκα, θιείζηκν (shut down) θαη εγθαηάζηαζε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη Η/Τ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Πξνζσπηθόο
ππνινγηζηήο
 Desktop
 Laptop

ΚΑ1

Να αλνίγεηο/θιείλεηο ηνλ πξνζσπηθό ζνπ ππνινγηζηή.

ΚΑ2

Να αλνίγεηο/θιείλεηο ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο.

ΚΑ3

Να πξνζαξκφδεηο ηνλ ήρν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα
γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή.

ΚΑ4

Να ζπλδέεηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο κε ηνλ Η/Τ.

ΚΑ5

Να πξαγκαηνπνηείο εγθαηάζηαζε ελφο πεξηθεξεηαθνύ
ζε έλα Η/Τ κέζσ ελφο CD ή κέζσ δηαδηθηχνπ.

ΚΑ6

Να βεβαηψλεζαη φηη ε πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή έρεη
εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί επηηπρψο.
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ΠΔ2 Πεξηθεξεηαθέο
ζπζθεπέο
 Δθηππσηέο
 αξσηέο
 Κάκεξεο
ΠΔ3 ύλδεζε
 USB
 Bluetooth

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.1

Άλνηγκα, θιείζηκν (shut down) θαη εγθαηάζηαζε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη Η/Τ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα δηάθνξα είδε πιηζκηθνχ (hardware).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα δηάθνξα είδε πεξηθεξεηαθψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο ζχλδεζεο κηαο πεξηθεξεηαθήο ζπζθεπήο κε ηνλ Η/Τ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ (subfolders)
ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Local Area Connection)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Υώξνο απνζήθεπζεο
πξέπεη:
 θιεξφο δίζθνο
 Σνπηθφ δίθηπν
ΚΑ1 Να αλνίγεηο, λα θιείλεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη παξάζπξα/  USB
φςεηο ησλ δηαθφξσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο αξρείσλ.
 Μνλάδα CD/DVD
ΚΑ2
ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5

Να κεηαβαίλεηο ζε ζπγθεθξηκέλν θάθειν/αξρείν ζηνλ ΠΔ2 Αξρείν
ππνινγηζηή ή ζην ηνπηθφ δίθηπν.
 Κείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
Να αλνίγεηο έλα παξάζπξν γηα ηελ πξνβνιή ηνπ  Παξνπζίαζε
νλφκαηνο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζέζεο ηνπ αξρείνπ (file)
ζηε κνλάδα δίζθνπ ελφο θαθέινπ (folder).
ΠΔ3 Υαξαθηήξεο κπαιαληέξ
 Σχπνο/κνξθφηππνο αξρείνπ
Να αλαδεηάο αξρεία (files) κε ρξήζε εηδηθψλ  Πξψην γξάκκα νλφκαηνο
ραξαθηήξσλ κπαιαληέξ (wild cards).
αξρείνπ
 Κξηηήξηα αλαδήηεζεο
Να
ρξεζηκνπνηείο
ηε
ιίζηα
ησλ
πξφζθαηα
ρξεζηκνπνηεκέλσλ αξρείσλ (files).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ (subfolders)
ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Local Area Connection)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα κέζα απνζήθεπζεο αξρείσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάδνπ αλαθχθισζεο (Recycle Bin).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ
(subfolders).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο επηινγήο θαη ζχληαμεο ησλ θξηηεξίσλ (logical operators)
αλαδήηεζεο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα νξγαλψλεη ηηο κνλάδεο
δίζθσλ, ηνπο θαθέινπο (folders) θαη ηα αξρεία (files) ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο κεγέζνπο θαθέισλ (folders) θαη αξρείσλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηη είλαη ην ηνπηθφ δίθηπν (Local Area Connection – LAN) θαη ηη είλαη ν νδεγφο
δηθηχνπ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.3

Πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα αξρεία (files) θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λεηηνπξγίεο
πξέπεη:
 Γεκηνπξγία (create)
 Γηαγξαθή (delete)
ΚΑ1 Να δηαρεηξίδεζαη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο θαθέινπ/  Άλνηγκα (open)
αξρείνπ (folder/file).
 Δπηινγή
 Αιιαγή νλφκαηνο (rename)
ΚΑ2 Να επηιέγεηο γεηηνληθά ή κε-γεηηνληθά θαθέινπο/αξρεία  Απνζηνιή (send)
(folders/files).
 Αληηγξαθή (copy)
 Δπηθφιιεζε (paste)
ΚΑ3 Να αληηγξάθεηο θαη λα κεηαθηλείο αξρεία (files) θαη
θαθέινπο (folders) κεηαμχ θαθέισλ (folders) θαη ΠΔ2 Αξρείν
κνλάδσλ δίζθσλ κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ.
 Κείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
ΚΑ4 Να αδεηάδεηο ηνλ θάδν αλαθχθισζεο (Empty Recycle Bin)  Παξνπζίαζε
θαη λα επεμεξγάδεζαη ηνλ θάδν αλαθχθισζεο (Recycle
Bin).
ΚΑ5

Να ηαμηλνκείο ηα αξρεία (files) ζνπ ζε αχμνπζα,
θζίλνπζα ηαμηλφκεζε θαηά φλνκα, κέγεζνο, ηχπν θαη
εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.3

Πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα αξρεία (files) θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάδνπ αλαθχθισζεο (Recycle Bin).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο αξρείσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ηαμηλφκεζεο αξρείσλ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.4

Υξήζε επηπξφζζεησλ κέζσλ απνζήθεπζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Μέζα απνζήθεπζεο
 CDs
 USB
 External Disk
 DVD

ΚΑ1

Να απνζεθεχεηο αξρεία (files) ζηα δηάθνξα κέζα
απνζήθεπζεο.

ΚΑ2

Να ζπλδέεηο δηάθνξα κέζα απνζήθεπζεο κε ηνλ Η/Τ.

ΚΑ3

ΠΔ2 ύλδεζε
 USB
Να αλαθηάο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ηηο  CD Drive
ηδηφηεηεο (properties) ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο.

ΚΑ4

Να κεηαθέξεηο θαη λα αληηγξάθεηο αξρεία (files) απφ ηνλ
Η/Τ ζηα δηάθνξα κέζα απνζήθεπζεο.

ΚΑ5

Να απνζπλδέεηο κε αζθάιεηα έλα κέζν απνζήθεπζεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.4

Υξήζε επηπξφζζεησλ κέζσλ απνζήθεπζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα κέζα απνζήθεπζεο αξρείσλ θαη θαθέισλ (folders).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε κέζνπ απνζήθεπζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο ζηα δηάθνξα κέζα απνζήθεπζεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ιεηηνπξγηψλ κεηαθίλεζεο θαη δηαγξαθήο αξρείσλ θαη
θαθέισλ κεηαμχ ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αζθαινχο απνζχλδεζεο ελφο κέζνπ απνζήθεπζε.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.5

Γηαρείξηζε δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε (user interface)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα
πξέπεη:
 Windows
 UNIX
ΚΑ1 Να πξνζζέηεηο θαη λα ηαμηλνκείο θαθέινπο ζηελ  Linux
επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο  Mac OS
(operating system) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ
ππνινγηζηή ζνπ.
ΚΑ2

Να πξνζαξκφδεηο ηελ νζφλε ζνπ ζην κέγεζνο θαη ρξψκα
ησλ ραξαθηήξσλ, παξαζχξσλ θαη νζνλψλ.

ΚΑ3

Να πξνζαξκφδεηο ηελ αλάιπζε (resolution) ηεο νζφλεο
ζνπ.

ΚΑ4

Να αιιάδεηο ην θφλην (background) ηεο νζφλεο.

ΚΑ5

Να πξνζζέηεηο εξγαιεία πξνθχιαμεο νζφλεο (screen
saver).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.5

Γηαρείξηζε δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε (user interface)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο (attributes/properties) ηνπ δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο
(desktop) γηα θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα πην ζπλεζηζκέλα εηθνλίδηα.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.6

Γηαρείξηζε εθηππσηή θαη εθηππψζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Αξρείν
 Κείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
 Παξνπζίαζε

ΚΑ1

Να βξίζθεηο ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηχπν ησλ εθηππσηψλ πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πξνζσπηθφ ζνπ ππνινγηζηή.

ΚΑ2

Να βξίζθεηο θαη λα νξίδεηο έλα εθηππσηή ζαλ ηελ
πξνεπηινγή (default) ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΚΑ3

Να πξνζαξκφδεηο ηελ εθηχπσζε ηνπ αξρείνπ (file) ζνπ
επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο επηινγέο εθηύπσζεο.

ΚΑ4

Να πξαγκαηνπνηείο εγθαηάζηαζε ελφο λένπ εθηππσηή.

ΚΑ5

Να δηαρεηξίδεζαη ηνλ παξνρεηεπηή εθηππψζεσλ (spooler)
θαη ηε ιίζηα εθηππψζεσλ (printer queue).
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ΠΔ2 Δπηινγέο εθηύπσζεο
 ειίδεο εθηχπσζεο
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
 Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
 Μέγεζνο ραξηηνχ
 Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
 Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ
(tray)

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ11.6

Γηαρείξηζε εθηππσηή θαη εθηππψζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ εθηππσηψλ κε ηνλ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ησλ εθηππσηψλ θαη ησλ
εθηππψζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία αλαγλψξηζεο εθηππσηψλ θαη ιίζηαο εθηππψζεσλ (printer queue).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αιιαγήο θαζέηαο κειαληνχ εθηππσηή (printer cartridge) θαη ηνπο
ηξφπνπο ειέγρνπ εθηχπσζεο (test page print).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) γηα αλάθηεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ12.1

Πεξηήγεζε (browse) θαη αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν.

ΥΗΤ12.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ.

ΥΗΤ12.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (exchange of information).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12.1

Πεξηήγεζε (browse) θαη αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Μεραλέο αλαδήηεζεο
πξέπεη:
 Google
 Yahoo
ΚΑ1 Να επηιέγεηο κία ή πεξηζζφηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο  MSN
(search engine) θαη λα αλαδεηάο πιεξνθνξίεο  AOL
ρξεζηκνπνηψληαο κηα ιέμε – θιεηδί.
 Bing
 ASK
ΚΑ2 Να ζπληάζζεηο θαη λα θαηαρσξείο κηα δηεχζπλζε
ηζηνρψξνπ ζε έλα θπιινκεηξεηή (browser).
ΠΔ2 Κξηηήξηα αλαδήηεζεο
 Φξάζε αλαδήηεζεο
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο αλαδήηεζεο  Ηκεξνκελία δεκηνπξγίαο
θαζνξίδνληαο θξηηήξηα αλαδήηεζεο.
αξρείνπ
 Σχπνο αξρείνπ
ΚΑ4 Να ρξεζηκνπνηείο ην ηζηνξηθφ (history) γηα επηινγή κηαο  Δμαηξέζεηο
δηεχζπλζεο πνπ επηζθέθηεθεο ζην παξειζφλ.
 πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12.1

Πεξηήγεζε (browse) θαη αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπιινκεηξεηή (browser).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο απφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη δνκήο κηαο δηεχζπλζεο ζηνλ Παγθφζκην ηζηφ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ δηαδηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα θξηηήξηα θαη ινγηθνχο ηειεζηέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Μεραλέο αλαδήηεζεο
 Google
 Yahoo
 MSN
 AOL
 Bing
 ASK

ΚΑ1

Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο κηα κεραλή αλαδήηεζεο
(search engine).

ΚΑ2

Να απνζεθεχεηο εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο απφ ην
δηαδίθηπν.

ΚΑ3

Να «θαηεβάδεηο» (download) θαη λα απνζεθεχεηο δηάθνξα
είδε εγγξάθσλ απφ ην δηαδίθηπν.

ΚΑ4

Να ειέγρεηο ηελ αθξίβεηα
ιακβάλεηο απφ ην δηαδίθηπν.

ησλ

πιεξνθνξηψλ
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πνπ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θίλδπλνπο απφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ην είδνο ησλ αξρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξείο λα «θαηεβάδεηο» απφ
ην δηαδίθηπν.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο έγθπξεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο έγθπξεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηερληθήο ππνζηήξημεο εηαηξεηψλ γηα αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηεο πιεξνθνξίεο πεξηέρνπλ πξνπαγάλδα, δηαθήκηζε θαη εκπαζέο
πεξηερφκελν.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (exchange of information)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Τπεξεζίεο αληαιιαγήο
κελπκάησλ
 Ιζηφηνπνη θνηλσληθήο
δηθηχσζεο
 Γηαδηθηπαθνί ηφπνη δεκφζηαο
ζπδήηεζεο
 Τπεξεζίεο άκεζεο επηθνηλσλίαο
(Instant Messages)
 Γσκάηην ζπλνκηιίαο

ΚΑ1

Να αλνίγεηο κηα ππεξεζία αληαιιαγήο κελπκάησλ.

ΚΑ2

Να ιακβάλεηο, λα απνζεθεχεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη
αξρεία (files) απφ ην δηαδίθηπν.

ΚΑ3

Να ζπκπιεξψλεηο κηα ζχλζεηε ειεθηξνληθή θφξκα (webbased form).

ΚΑ4

Να επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηώλ.

ΠΔ2 Αξρεία
 Δηθφλεο
 Έγγξαθα
 Video
 Voice
ΠΔ3 Μέζνδνη αληαιιαγήο
πιεξνθνξηώλ
 FTP
 HTTP
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ12.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (exchange of information)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θίλδπλνπο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ην δηαδίθηπν.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο αληαιιαγήο
κελπκάησλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα βήκαηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα απνζηνιή
θαη ιήςε κελπκάησλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ13.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΥΗΤ13.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout).

ΥΗΤ13.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ.

ΥΗΤ13.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ (Address Book) θαη ζρεηηθψλ
εξγαιείσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
πξέπεη:
ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
ΚΑ1 Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα εθηειείο ηηο ιεηηνπξγίεο  Yahoo Mail
ελφο ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο.
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
ΚΑ2 Να αληηγξάθεηο θαη λα κεηαθηλείο θείκελν απφ άιιε πεγή,  Gmail
ζε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
ΠΔ2 Λεηηνπξγίεο
ΚΑ3 Να απνζηέιιεηο (send) έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο
ηαρπδξνκείνπ κε πςειή ή ρακειή πξνηεξαηφηεηα.
 Απνζηνιή (send)
 Λήςε (receive)
ΚΑ4 Να επηιέγεηο θαη λα επηζπλάπηεηο έλα ε πεξηζζφηεξα  Πξνψζεζε (forward)
επηζπλαπηφκελα αξρεία (attachments).
 Απάληεζε (reply)
 Απάληεζε ζε φινπο (reply to all)
ΚΑ5 Να δηαγξάθεηο επηζπλαπηφκελα αξρεία (attachments).
ΚΑ6

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν νξζνγξαθηθνχ ειέγρνπ.

ΚΑ7

Να ζπκπηέδεηο θαη λα απνζπκπηέδεηο αξρεία (zip/unzip).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα είδε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν επηζχλαςεο θαη απνζηνιήο αξρείσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πεδίσλ Πξνο (To), Κνηλνπνίεζε (Cc) θαη Κξπθή
Κνηλνπνίεζε (Bcc).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θίλδπλνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα πξνβιήκαηα επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζε έλα
ειεθηξνληθφ κήλπκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά
πξέπεη:
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
ΚΑ1 Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα εθαξκφδεηο ζηνίρηζε  Yahoo Mail
ηνπ θεηκέλνπ ζνπ.
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
ΚΑ2 Να αιιάδεηο ηε γεληθή κνξθή ελόο ειεθηξνληθνύ  Gmail
κελύκαηνο.
ΠΔ2 ηνίρηζε θεηκέλνπ
ΚΑ3 Να πξνζζέηεηο ππνγξαθή (signature) απνζηνιέα ζην  Αξηζηεξά
κήλπκα ζνπ.
 Γεμηά
 Κέληξν
ΠΔ3 Μνξθή ειεθηξνληθνύ
κελύκαηνο
 Απιφ θείκελν (text)
 Μνξθνπνηεκέλν θείκελν
 HTML
 Γξαθηθφ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (lay out)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε κνξθή πνπ κπνξεί λα έρεη έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη πξνεπηινγή θεηκέλνπ ππνγξαθήο (signature) ελφο ειεθηξνληθνχ
κελχκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά
πξέπεη:
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
ΚΑ1 Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα δεκηνπξγείο λένπο  Yahoo Mail
θαθέινπο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (new folders).
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ηα θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο ησλ  Gmail
κελπκάησλ.
ΠΔ2 Κξηηήξηα ηαμηλόκεζεο
ΚΑ3 Να δηαγξάθεηο (delete) παιηνχο θαθέινπο (folders) θαη  Καηά παξαιήπηε
κελχκαηα.
 Καηά απνζηνιέα
 Καηά εκεξνκελία
ΚΑ4 Να
κεηαθηλείο
(move)
κελχκαηα
ειεθηξνληθνχ  Καηά ηίηιν
ηαρπδξνκείνπ ζε θαθέινπο κελπκάησλ.
 Καηά πξνηεξαηφηεηα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θαθέισλ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο (attributes) θάζε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο θαη ειεθηξνληθήο
δηεχζπλζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ην είδνο θαη ηε ρξήζε θξηηεξίσλ γηα ηελ απηφκαηε ηαμηλφκεζε κελπκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ13.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ (Address Book) θαη ζρεηηθψλ εξγαιείσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
πξέπεη:
ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
ΚΑ1 Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα ελεκεξψλεηο ην βηβιίν  Yahoo Mail
δηεπζχλζεσλ απφ ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα.
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
ΚΑ2 Να δεκηνπξγείο θαη λα πξνζζέηεηο επαθέο ζε κηα ιίζηα  Gmail
παξαιεπηψλ.
ΚΑ3

Να δηαγξάθεηο ηε ιίζηα παξαιεπηψλ.

ΚΑ4

Να απνζηέιιεηο κελχκαηα ζε φιεο ηηο επαθέο κηαο ιίζηαο
παξαιεπηψλ.

ΚΑ5

Να απνζηέιιεηο
παξαιεπηψλ.

ΚΑ6

Να δεκηνπξγείο
(categories).

κελχκαηα
κηα

ζε

πνιιαπιέο

πξνζαξκνζκέλε
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ιίζηεο

θαηεγνξία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΗΤ13.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ (Address Book) θαη ζρεηηθψλ
εξγαιείσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο πηζαλέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ αλά
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε δηαθνξά κεηαμχ επαθήο θαη βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα βήκαηα δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο νκάδσλ
δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing software)
γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY14.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ.

XHY14.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ.

XHY14.3

Μνξθνπνίεζε (format) θεηκέλσλ.

XHY14.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ.

XHY14.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο
θεηκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
πξέπεη:
θεηκέλνπ
 MS Office
ΚΑ1 Να κεηαηξέπεηο έλα έγγξαθν ζε άιιε έθδνζε ηνπ  Open Office
ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing  Star Office
software).
ΠΔ2 Πξόηππα
ΚΑ2 Να δεκηνπξγείο έλα λέν έγγξαθν βαζηζκέλν ζε  Τπφκλεκα (memo)
πξνεπηιεγκέλν ή άιιν δηαζέζηκν πξόηππν.
 Φαμ
 Πξφγξακκα ζπλάληεζεο
ΚΑ3 Να απνζεθεχεηο έλα έγγξαθν κε άιιν ηύπν αξρείνπ
(agenda)
(save as type).
 Πξφηππν επηζηνιφραξην
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

ΠΔ3 Σύπνο αξρείνπ
 Αξρείν απινχ θεηκέλνπ (Word
Να ελαιιάζζεζαη κεηαμχ αλνηθηψλ εγγξάθσλ.
document)
 Πξφηππν (Word template)
Να ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία αζθάιεηαο πεξηερνκέλνπ  Άιιε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο
θαη
αξρείσλ
(files),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο
(password).
Να δεκηνπξγείο θαη λα ηξνπνπνηείο πξφηππα (templates).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο (attributes/roperties) ελφο εγγξάθνπ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο κνξθέο ησλ αξρείσλ θεηκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
πξέπεη:
θεηκέλνπ
 MS Office
ΚΑ1 Να δεκηνπξγείο πίλαθα γηα εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία  Open Office
δεδνκέλσλ ζε έλα ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο  Star Office
θεηκέλνπ (word processing software).
ΠΔ2 Γεδνκέλα
ΚΑ2 Να επηιέγεηο θαη λα δηαγξάθεηο γξακκέο, ζηήιεο, θειηά ή  Αξηζκνί
θαη νιφθιεξν ηνλ πίλαθα.
 Πνζνζηά
 Ηκεξνκελία
ΚΑ3 Να δηακνξθψλεηο ηα θειηά θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε  ξα
έλα πίλαθα.
ΠΔ3 Μνξθέο ινγηζκηθώλ
ΚΑ4 Να δηαρεηξίδεζαη πεξηζψξηα (margins) θεηκέλνπ, ζειίδαο  Ηιεθηξνληθφ θχιιν
θαη αξρείνπ (file).
 Παξνπζίαζε
 Pdf
ΚΑ5 Να δηαρσξίδεηο έλα θείκελν ζε ελφηεηεο θαη ζηήιεο.
ΚΑ6

Να δεκηνπξγείο ζεκεία αλαθνξάο θαη ζειηδνδείθηεο ζε
έλα πθηζηάκελν θείκελν.

ΚΑ7

Να εηζάγεηο θείκελν απφ άιια αξρεία (files) ή άιιεο
κνξθέο ινγηζκηθώλ ζε έλα έγγξαθν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο θεηκέλσλ, επηζηνιψλ, αλαθνξψλ,
θαηαζηάζεσλ θηι., ηα νπνία λα θαιχπηνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ελφο νξγαληζκνχ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ γηα ηε
δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ εγγξάθσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο, δηακφξθσζεο θαη ρξήζεο ησλ πηλάθσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.3

Μνξθνπνίεζε (format) θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
 Open Office
 Star Office

ΚΑ1

Να ρεηξίδεζαη ηηο ηερληθέο/γξακκψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα
ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing
software).

ΚΑ2

Να εηζάγεηο εηθόλεο ζε έλα θείκελν.

ΚΑ3

Να δηαρσξίδεηο έλα θείκελν ζε ελφηεηεο.

ΚΑ4

Να εθαξκφδεηο ηε ιίζηα ησλ θνπθθίδσλ θαη αξηζκψλ
(bullets and numbering).

ΚΑ5

Να εηζάγεηο ζειηδνδείθηεο θαη ππνζεκεηψζεηο ζε έλα
θείκελν.

ΚΑ6

Να δεκηνπξγείο θαη λα ηξνπνπνηείο πξνζαξκνζκέλα είδε
κνξθνπνίεζεο (styles).

ΚΑ7

Να δεκηνπξγείο θαη λα κεηαηξέπεηο θείκελα ζε πίλαθεο.

ΚΑ8

Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία γηα ηελ εηζαγσγή γξαθηθψλ
αληηθεηκέλσλ ζε έλα θείκελν.

ΚΑ9

Να δηαρεηξίδεζαη ηε γξακκή ζηνηρεηνζέηεζεο (ruler) γηα
ηε δηακφξθσζε ηεο δηάηαμεο (layout) ησλ παξαγξάθσλ.
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ΠΔ2 Δηθόλεο
 Δηθφλα Clip Art
 Απηφκαην ζρήκα
 Αληηθείκελν Word Art
 Οξγαλφγξακκα

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.3

Μνξθνπνίεζε (format) θαη θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαη ηηο ηδηφηεηεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλσλ γηα ηε
δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ εγγξάθσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Δπηινγέο εθηύπσζεο
 ειίδεο εθηχπσζεο
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
 Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
 Μέγεζνο ραξηηνχ
 Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
 Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ
(tray)

ΚΑ1

Να επηιέγεηο θαη λα εθηππψλεηο έγγξαθν
εγθαηεζηεκέλν
εθηππσηή,
ρξεζηκνπνηψληαο
απαξαίηεηεο επηινγέο εθηύπσζεο.

ΚΑ2

Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιεηηνπξγία πξνεπηζθφπεζεο
(preview) αιιάδνληαο ηα πεξηζψξηα ζειίδαο, ηελ
νξηνζέηεζε ηεο ζειίδαο (orientation), φςε κνλή ή
πνιιαπιψλ ζειίδσλ.

ΚΑ3

Να πξνζζέηεηο θαη λα ηξνπνπνηείο θείκελν ζηελ θεθαιίδα
(header) θαη ην ππνζέιηδν (footer).

ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο
(Zoom).
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ζε
ηηο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο θεηκέλνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
 Open Office
 Star Office

ΚΑ1

Να πξαγκαηνπνηείο νξζνγξαθηθφ θαη γξακκαηηθφ έιεγρν
ζε έλα θείκελν.

ΚΑ2

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν δηαρείξηζεο αιιαγψλ (track
changes).

ΚΑ3

Να δεκηνπξγείο επηζηνιέο κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο
αιιεινγξαθίαο (mail merge).

ΚΑ4

Να εθαξκφδεηο απηφκαην ζπιιαβηζκφ.

ΚΑ5

Να ρξεζηκνπνηείο ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο Βνήζεηαο
(Help) πνπ πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ (word processing software).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY14.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο αιιαγψλ (track changes), δεκηνπξγίαο
καθξνεληνιψλ (macros), νξζνγξαθηθνχ θαη γξακκαηηθνχ ειέγρνπ θαη νκαδηθήο
αιιεινγξαθίαο (mail merge).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheets/worksheets).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY15.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY15.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY15.3

Μνξθνπνίεζε (format) ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY15.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas).

XHY15.5

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY15.6

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.

XHY15.7

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) II

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
πξέπεη:
θύιισλ
 MS Excel
ΚΑ1 Να ρξεζηκνπνηείο ηα ινγηζκηθά ειεθηξνληθώλ  Open Office
θύιισλ (spreadsheets) γηα ηε δεκηνπξγία λένπ  Star Office
ππνινγηζηηθνχ θχιινπ (worksheet) βαζηζκέλν ζε
πξνθαζνξηζκέλν πξφηππν.
ΠΔ2 Σύπνο αξρείνπ
 Πξφηππν αξρείν θεηκέλνπ κε
ΚΑ2 Να απνζεθεχεηο ην ππνινγηζηηθφ θχιιν ζε άιινλ ηύπν
επέθηαζε ζπγθεθξηκέλεο
αξρείνπ.
εθαξκνγήο MS Excel
 Έθδνζε ηεο εθαξκνγήο
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία αζθάιεηαο πεξηερνκέλνπ
θαη
αξρείσλ
(files),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θσδηθνχ πξφζβαζεο
(password).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία θαηαρψξεζεο, δηαγξαθήο, αληηγξαθήο θαη
κεηαθίλεζεο θχιισλ εξγαζίαο (worksheets) ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ (relative) θαη απφιπησλ (absolute) αλαθνξψλ θειηψλ
ζε ηχπνπο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θχιισλ θαη δεκηνπξγίαο ζχλζεησλ
ζπλαξηήζεσλ θαη πηλάθσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ εξγαιείσλ αζθάιεηαο πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ
ειεθηξνληθψλ θχιισλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) II

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
 Open Office
 Star Office

ΚΑ1

Να εηζάγεηο θαη λα δηαγξάθεηο θειηά, γξακκέο θαη ζηήιεο
ζε έλα ειεθηξνληθφ θχιιν ρξεζηκνπνηψληαο έλα
ινγηζκηθό ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheets).

ΚΑ2

Να αληηγξάθεηο θαη λα κεηαθηλείο ην πεξηερφκελν ελφο
θειηνχ ζε άιια ππνινγηζηηθά θχιια (worksheets).

ΚΑ3

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο
δεδνκέλσλ.

ΚΑ4

Να δηαγξάθεηο πεξηερφκελα ησλ θειηψλ.

ΚΑ5

Να ηαμηλνκείο κηα πεξηνρή θειηψλ κε αχμνπζα/θζίλνπζα,
αξηζκεηηθή ή αληίζηξνθε αξηζκεηηθή ζεηξά.

ΚΑ6

Να εηζάγεηο θαη λα
πνιιαπιψλ κνξθψλ.

ΚΑ7

Να δεκηνπξγείο θαη λα δηαρεηξίδεζαη ειεθηξνληθά θχιια
πνιιαπιψλ ελνηήησλ (sheet tabs) κε κεγάιν αξηζκφ
ζεηξψλ θαη ζηειψλ, ππνινγηζκψλ θαη ζπλαξηήζεσλ.

δηακνξθψλεηο
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πεξηερόκελν

ΠΔ2 Πεξηερόκελν
 Δηθφλα
 ρέδην
 ρήκαηα
 Ιζηνζειίδα
 Κείκελν
 Κεθαιίδα (header)
 Τπνζέιηδν (footer)
 χκβνια

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κνξθνπνίεζεο θειηψλ θαη πηλάθσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηδηφηεηεο εηζαγσγήο νληνηήησλ (objects).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θχιισλ θαη δεκηνπξγίαο ζχλζεησλ
ζπλαξηήζεσλ θαη πηλάθσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) II

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.3

Μνξθνπνίεζε (format) ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
Να ηξνπνπνηείο ην πιάηνο ησλ ζηειψλ θαη ην χςνο ησλ  Open Office
γξακκψλ ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ζην βέιηηζην πιάηνο ή  Star Office
χςνο ζε έλα ειεθηξνληθφ θχιιν ρξεζηκνπνηψληαο έλα
ινγηζκηθό ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheets).
ΠΔ2 ηνίρηζε
 Οξηδφληηα
Να εθαξκφδεηο αλαδίπισζε ζηα πεξηερφκελα ελφο θειηνχ  Κάζεηα
ή πεξηνρήο θειηψλ.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3

Να ζηνηρίδεηο ηα πεξηερφκελα ησλ θειηψλ θαη λα
πξνζαξκφδεηο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ
ησλ θειηψλ.

ΚΑ4

Να ζπγρσλεχεηο θειηά (merge cells) θαη λα ζηνηρίδεηο ζην
θέληξν έλα ηίηιν, ζε έλα ζπγρσλεπκέλν θειί.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.3

Μνξθνπνίεζε (format) ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κνξθνπνίεζεο θειηψλ θαη πηλάθσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) II

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
πξέπεη:
 MS Excel
ΚΑ1 Να ρξεζηκνπνηείο ζπλαξηήζεηο απφ έλα ινγηζκηθό  OpenOffice
ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheets) πνπ αθνξνχλ  StarOffice
νηθνλνκηθήο θχζεσο ππνινγηζκνχο.
ΚΑ2

Να ρξεζηκνπνηείο ζπλαξηήζεηο απφ έλα ινγηζκηθό
ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheets) πνπ αθνξνχλ
δηαρείξηζε εκεξνκελίαο θαη ρξφλνπ.

ΚΑ3

Να εθαξκφδεηο αλαθνξέο ζε θειηά (αληί πιεθηξνιφγεζεο
αξηζκψλ) ζηηο εμηζψζεηο.

ΚΑ4

Να ζπλδπάδεηο αξηζκεηηθνχο ηειεζηέο, αλαθνξέο ζε θειηά
θαη ζπλαξηήζεηο ζε κηα εμίζσζε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο νκάδεο ζπλαξηήζεσλ θαη ηηο βαζηθέο ζπλαξηήζεηο αλά νκάδα.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνλ νξηζκφ θαη ηε ρξήζε θάζε ζπλάξηεζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ νξηζκφ, ην ζχκβνιν θαη ηε ρξήζε ησλ αξηζκεηηθψλ ηειεζηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ (relative), απφιπησλ (absolute) αλαθνξψλ θειηψλ ζε
ηχπνπο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ κηαο εμίζσζεο φηαλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί
αξηζκεηηθψλ ηειεζηψλ, αλαθνξψλ ζε θειηά θαη ζπλαξηήζεηο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) II

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.5

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Δπηινγέο εθηύπσζεο
πξέπεη:
 ειίδεο εθηχπσζεο
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
ΚΑ1 Να επηιέγεηο θαη λα εθηππψλεηο έγγξαθν ζε  Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
εγθαηεζηεκέλν
εθηππσηή,
ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο  Μέγεζνο ραξηηνχ
απαξαίηεηεο επηινγέο εθηύπσζεο.
 Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
 Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ (tray)
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιεηηνπξγία πξνεπηζθφπεζεο
(preview) αιιάδνληαο ηα πεξηζψξηα ζειίδαο, ηελ
νξηνζέηεζε ηεο ζειίδαο (orientation), φςε κνλή ή
πνιιαπιψλ ζειίδσλ.
ΚΑ3

Να πξνζζέηεηο θαη λα ηξνπνπνηείο θείκελν ζηελ θεθαιίδα
(header) θαη ην ππνζέιηδν (footer).

ΚΑ4

Να εθηππψλεηο κηα επηιεγκέλε πεξηνρή θειηψλ ελφο
θχιινπ εξγαζίαο.

ΚΑ5

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο
(Zoom).

ΚΑ6

Να πξνζαξκφδεηο ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζειίδαο ψζηε ην
πεξηερφκελν ελφο θχιινπ εξγαζίαο λα ρσξάεη ζε κηα
ζειίδα ή ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζειίδσλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.5

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο ειεθηξνληθνχ θχιινπ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ πεδίνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηηο θεθαιίδεο θαη ηα ππνζέιηδα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) II

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.6

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
Να ρξεζηκνπνηείο ηηο ιεηηνπξγίεο ηαμηλφκεζεο (sort),  OpenOffice
θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξηψλ (filter), αλαδήηεζεο θαη  StarOffice
αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ.
ΠΔ2 Βαζηθέο ξπζκίζεηο
Να ρξεζηκνπνηείο ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο Βνήζεηαο  λνκα ρξήζηε
(Help) πνπ πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά ειεθηξνληθώλ  Πξνθαζνξηζκέλνο θάθεινο
θύιισλ (spreadsheet software).
(folder) γηα άλνηγκα θαη
απνζήθεπζε ησλ ειεθηξνληθψλ
Να κεηαβάιεηο βαζηθέο ξπζκίζεηο/πξνηηκήζεηο ηεο
θχιισλ
εθαξκνγήο.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν δηαρείξηζεο αιιαγψλ (track
changes).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.6

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηηο ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ησλ εξγαιείσλ
ηαμηλφκεζεο (sort), θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξηψλ ( filter), αλαδήηεζεο θαη
αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ.

ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ δηαρείξηζεο αιιαγψλ (track changes).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) II

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.7

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
Να δεκηνπξγείο δηαθφξσλ ηχπσλ γξαθήκαηα ζε έλα  OpenOffice
ειεθηξνληθφ θχιιν ρξεζηκνπνηψληαο έλα ινγηζκηθό  StarOffice
ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheets).
ΠΔ2 Μέζνδνη
Να ρξεζηκνπνηείο ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο δεκηνπξγίαο  Δπηινγή θειηψλ
γξαθεκάησλ.
 Βήκα πξνο βήκα κέζσ
βνεζήκαηνο (Wizard)
Να δηαγξάθεηο, λα κεηαθηλείο θαη λα αληηγξάθεηο έλα  Γεκηνπξγία γξαθήκαηνο θαη
γξάθεκα.
επηινγή δηαζηάζεσλ (axis) απφ
ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο
Να επηιέγεηο θαη λα ηξνπνπνηείο ηνλ ηχπν ελφο
γξαθήκαηνο, ηηο εηηθέηεο γξαθεκάησλ, ηα ρξψκαηα θαη ΠΔ3 Γξαθήκαηα
ζρήκαηα ησλ ζηειψλ, θιίκαθεο θαη δηαζηάζεηο.
 Πίηεο (pie chart)
 Γξαθήκαηα ζηήιεο (bar chart)
 Γξαθήκαηα γξακκήο
 Γξαθήκαηα έθηαζεο

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY15.7

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο, δηακφξθσζεο, δηαγξαθήο,
αληηγξαθήο θαη κεηαθίλεζεο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ
θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ γξαθεκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back
ups, antivirus etc) II

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο κεζφδσλ γηα αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ Η/Τ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY16.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγή νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα αζθαιή
πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

XHY16.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up).

XHY16.3

Υξήζε θαη αλαλέσζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus).

XHY16.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη ζην δηαδίθηπν
(Internet).

XHY16.5

Αζθάιεηα εγγξάθσλ.

163

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back
ups, antivirus etc) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγή νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα αζθαιή
πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Γεδνκέλα
πξέπεη:
 Βάζε δεδνκέλσλ
 Κείκελν
ΚΑ1 Να απνζεθεχεηο θαη λα αλαθηάο δεδνκέλα (data) κε  Πίλαθαο ζηνηρείσλ
αζθάιεηα.
 Αξηζκεηηθά δεδνκέλα
 Κσδηθνί πξφζβαζεο
ΚΑ2 Να εηζάγεηο θαη λα αιιάδεηο θσδηθφ ρξήζηε (user name)
θαη θσδηθφ πξφζβαζεο (password) θαηά ηελ πξφζβαζε
ζνπ ζηνλ Η/Τ.
ΚΑ3

Να ειέγρεηο ην ρψξν απνζήθεπζεο ζνπ γηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ή ηψλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγή νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα αζθαιή
πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη δεδνκέλα
ηνπ Η/Τ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζε κηα
εηαηξεία.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ θαη ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο
ησλ ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ (anti-virus software).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη έλλνηα ησλ ηδηνηήησλ αζθάιεηαο δεδνκέλσλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηνπο ηχπνπο ππνθινπήο δεδνκέλσλ, ινγηζκηθψλ θαθφβνπιεο ρξήζεο
(malware) γηα ηνλ εθβηαζκφ θαη απφζπαζε νηθνλνκηθψλ ή άιισλ θεξδψλ θαη γλψζε ηνπ
ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Αξρεία
πξέπεη:
 Κείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
ΚΑ1 Να εθηειείο εθεδξηθή απνζήθεπζε αξρείσλ (files) θαη  Παξνπζίαζε
θαθέισλ (folders).
 Δηθφλα
ΚΑ2
ΚΑ3

Να ρξεζηκνπνηείο ηα κέζα εθεδξηθήο απνζήθεπζεο.

ΠΔ2 Μέζα εθεδξηθήο
απνζήθεπζεο
Να ελεξγνπνηείο εθαξκνγή/ινγηζκηθφ γηα εθεδξηθή  Δμσηεξηθφο ζθιεξφο δίζθνο
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε απνζεθεπηηθά κέζα ζην  CD
ηνπηθφ δίθηπν.
 DVD
 Tape Drive
 USB
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα κέζα εθεδξηθήο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ρξφλνπ απνζήθεπζεο θαη
κεζφδσλ απνζήθεπζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζε κηα
εηαηξεία.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ην ζθνπφ ηεο ηαθηηθήο δεκηνπξγίαο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ αξρείσλ ζε
θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα γηα θχιαμε ζε άιιε ηνπνζεζία.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο αληηγξάθσλ αζθάιεηαο εθηφο ηνπ ρψξνπ φπνπ
ππάξρνπλ ηα αξρηθά αξρεία (files).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.3

Υξήζε θαη αλαλέσζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθό
πξέπεη:
 McAfee
 Symantec – Norton
ΚΑ1 Να πξαγκαηνπνηείο εγθαηάζηαζε θαη απεγθαηάζηαζε  Trend Micro
ελφο ινγηζκηθνύ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus).
 Panta
 Kaspersky
ΚΑ2 Να αλαλεψλεηο ην ινγηζκηθφ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus).
ΚΑ3

Να βεβαηψλεζαη γηα ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ
θαηά ησλ ηψλ (anti-virus) πνπ πξνηίζεζαη λα
ρξεζηκνπνηήζεηο.

ΚΑ4

Να θαζνξίδεηο θξηηήξηα γηα ηελ αλίρλεπζε ηψλ, θαηά ην
άλνηγκα ησλ αξρείσλ.

ΚΑ5

Να εθηειείο ειέγρνπο γηα χπαξμε ηψλ ζε απνζεθεπηηθά
κέζα ζην ηνπηθφ δίθηπν.

ΚΑ6

Να ζαξψλεηο (scan) νιφθιεξν ηνλ ππνινγηζηή, φισλ ησλ
απνζεθεπηηθψλ ζνπ ρψξσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθό
θαηά ησλ ηψλ (anti-virus).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.3

Υξήζε θαη αλαλέσζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (antivirus)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη δεδνκέλα
ηνπ Η/Τ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα είδε ινγηζκηθψλ θαηά ησλ ηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αλαλέσζεο ησλ ινγηζκηθψλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο ελεκέξσζεο
ησλ ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ (anti-virus software).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο απεηιέο αζθάιεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηθηπαθέο ηνπνζεζίεο θαη ησλ
θηλδχλσλ κφιπλζεο θπξίσο απφ ηνχο ππνινγηζηψλ (virus).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη ζην δηαδίθηπν
(Internet)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθό
πξέπεη:
 McAfee
 Symantec – Norton
ΚΑ1 Να ρξεζηκνπνηείο ινγηζκηθά πξνζηαζίαο ηνπ  Trend Micro
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη ηνπ δηαδηθηχνπ  Panta
(Internet).
 Kaspersky
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5

Να θαζνξίδεηο θαλόλεο απηόκαηεο δηαρείξηζεο ΠΔ2 Καλόλεο απηόκαηεο
ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο.
δηαρείξηζεο ειεθηξνληθώλ
κελπκάησλ
Να θαζνξίδεηο ηξφπνπο αζθαινχο πξφζβαζεο ζην  Γηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
(sender email address)
 Μέγεζνο ζπλεκκέλνπ αξρείνπ
Να
θαζνξίδεηο
ηζηνζειίδεο
σο
απαγνξεπκέλεο
(file attachment size)
πξφζβαζεο.
 Λέμε ζην Θέκα ηνπ κελχκαηνο
(Subject)
Να θαζνξίδεηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  Λέμε/θξάζε ζην πεξηερφκελo
σο κε απνδεθηέο (junk mail).
ηνπ κπλήκαηνο (Word/phrase
in the message body)

170

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) θαη ζην δηαδίθηπν
(Internet)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη δεδνκέλα
ηνπ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη βαζηθνί κέζνδνη παξαβηάζεσλ ηνπ απνξξήηνπ επηθνηλσλίαο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο δεδνκέλσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο
ελεκέξσζεο ησλ ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ (anti-virus software).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ αλ κηα ηζηνζειίδα ή έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα είλαη ή
φρη αζθαιή.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back
ups,antivirus etc) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.5

Αζθάιεηα εγγξάθσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Μνξθή
πξέπεη:
 Adobe reader
 Image
ΚΑ1 Να εηζάγεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη θσδηθφ πξφζβαζεο ζε
έλα έγγξαθν.
ΠΔ2 Παξάκεηξνη
 Απνζηνιέα
ΚΑ2 Να πξνζηαηεχεηο ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ ζνπ  Ηκεξνκελία
κεηαηξέπνληάο ην ζε άιιεο κνξθέο.
 Λέμεηο θιεηδηά
 Θέκα
ΚΑ3 Να
θαζνξίδεηο
ηηο
παξακέηξνπο
απηφκαηεο  Ηκεξνκελία
απνζήθεπζεο εγγξάθσλ.
ΠΔ3 Ιδηόηεηεο αζθάιεηαο
ΚΑ4 Να θαζνξίδεηο ηηο παξακέηξνπο απηφκαηεο αλάθηεζεο εγγξάθσλ
εγγξάθσλ.
 Αιιαγέο (modify)
 Άλνηγκα/δηάβαζκα (read)
ΚΑ5 Να θαζνξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο αζθάιεηαο εγγξάθσλ.
 Δθηέιεζε (execute)
 Απνζήθεπζε (save)
 Γηαγξαθή (delete)
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY16.5

Αζθάιεηα εγγξάθσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη έγγξαθα
ηνπ Η/Τ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζε κηα
εηαηξεία.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο εγγξάθσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο
ελεκέξσζεο ησλ ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ (anti-virus software).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε παξακέηξσλ θαη έλλνηα ησλ ηδηνηήησλ αζθάιεηαο εγγξάθσλ.

173

174

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (presentation software) γηα ηε δεκηνπξγία
παξνπζηάζεσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY17.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ.

XHY17.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ).

XHY17.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ.

XHY17.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides).

XHY17.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 OpenOffice
ΚΑ1 Να πξνζζέηεηο, λα νξγαλψλεηο θαη λα δηαγξάθεηο  StarOffice
δηαθάλεηεο ζε κηα παξνπζίαζε.
ΠΔ2 Ρπζκίζεηο/επηινγέο
ΚΑ2 Να αληηγξάθεηο θαη λα κεηαθηλείο δηαθάλεηεο εληφο ηεο  λνκα ρξήζηε
παξνπζίαζεο θαη κεηαμχ αλνηθηψλ παξνπζηάζεσλ.
 Πξνθαζνξηζκέλνο θάθεινο
(folder) γηα άλνηγκα θαη
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο Βνήζεηαο
απνζήθεπζε ησλ
(Help) ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο (presentation
παξνπζηάζεσλ
software).
ΚΑ4

Να κεηαβάιεηο βαζηθέο ξπζκίζεηο/επηινγέο.

ΚΑ5

Να εκθαλίδεηο θαη λα απνθξχπηεηο ηηο δηαζέζηκεο γξακκέο
εξγαιείσλ (toolbars).

ΚΑ6

Να ελαιιάζζεζαη κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιήο
κηα παξνπζίαζεο.

ΚΑ7

Να επηιέγεηο δηαθνξεηηθή δηαζέζηκε δηάηαμε γηα κηα
δηαθάλεηα.

ΚΑ8

Να εθαξκφδεηο έλα δηαζέζηκν πξφηππν ζρεδίαζεο ζε κηα
δηαθάλεηα.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο ρξήζεο δηαθνξεηηθνχ ηίηινπ ζε θάζε δηαθάλεηα.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ δηαθαλεηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο δηαθάλεηαο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ πξνηχπνπ δηαθάλεηαο (master slide).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 OpenOffice
ΚΑ1 Να αληηγξάθεηο (copy), λα κεηαθηλείο (move) θαη λα  StarOffice
επηθνιιάο (paste) θείκελν, γξαθηθφ ή θσηνγξαθία ζε κηα
δηαθάλεηα (slide) ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο ΠΔ2 Γξαθήκαηα
(presentation software).
 Πίηεο (pie chart)
 Γξαθήκαηα ζηήιεο (bar chart)
ΚΑ2 Να εηζάγεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα δηαγξάθεηο γξακκέο  Γξαθήκαηα γξακκήο
θαη ζηήιεο ζε έλα πίλαθα.
 Γξαθήκαηα έθηαζεο
ΚΑ3

Να επηιέγεηο θαη λα ηξνπνπνηείο έλα γξάθεκα.

ΚΑ4

Να επηιέγεηο θαη
γξαθήκαηνο.

ΚΑ5

Να πξνζζέηεηο εηηθέηεο δεδνκέλσλ ζε έλα γξάθεκα.

ΚΑ6

Να ηξνπνπνηείο ην ρξψκα ηνπ θφληνπ θαη ην πεξίγξακκα
ελφο γξαθήκαηνο.

λα

ηξνπνπνηείο

ηνλ
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ηίηιν

ηνπ

ΠΔ3 Δηηθέηεο
 Σηκέο
 Αξηζκνί
 Πνζνζηά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, γηα ηελ θαηαρψξεζε
θεηκέλνπ, γξαθηθψλ θαη άιισλ κνξθψλ ζε δηαθάλεηεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ
ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα δηάθνξα είδε γξαθεκάησλ θαη πφηε ρξεζηκνπνηείηαη ην θάζε έλα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 OpenOffice
ΚΑ1 Να εθαξκφδεηο ηε ιίζηα κε θνπθίδεο (bullets).
 StarOffice
ΚΑ2

Να δεκηνπξγείο θαη λα επεμεξγάδεζαη πξφηππα δηαθάλεηαο
(master slide) θαζνξίδνληαο θφλην (background), κνξθή
ραξαθηήξσλ, δηακφξθσζε ελνηήησλ επηθεθαιίδαο,
δηαρσξηζηηθά θαη γξαθηθά.

ΚΑ3

Να εθαξκφδεηο απιέο ηερληθέο θηλεηηθφηεηαο (animation)
ζε κηα παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο
(presentation software).

ΚΑ4

Να πξνζζέηεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη έηνηκεο εηθφλεο
(cliparts).

ΚΑ5

Να ηξνπνπνηείο ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ζε ζπγθεθξηκέλε ή
ζε φιεο ηηο δηαθάλεηεο.
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ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ δηαθαλεηψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πψο λα αλαδεηάο θαη λα αλαθηάο έηνηκεο εηθφλεο (cliparts).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηηο ηερληθέο θηλεηηθφηεηαο (animation).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 OpenOffice
ΚΑ1 Να ζπλδέεηο θαη λα πξνβάιεηο ηηο δηαθάλεηεο ηνπ  StarOffice
ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο (presentation software) απφ
ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ πξνβνιέα (projector).
ΚΑ2

Να εθθηλείο ηελ πξνβνιή
ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο
απφ νπνηαδήπνηε δηαθάλεηα.

ΚΑ3

Να κεηαβαίλεηο κπξνζηά – πίζσ ζε ζπγθεθξηκέλε
δηαθάλεηα.

ΚΑ4

Να πξνβάιεηο κηα παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηψληαο απιέο
ηερληθέο παξνπζίαζεο κε εθέ, νπηηθά θαη αθνπζηηθά
κέζα.

ΚΑ5

Να δηαθφπηεηο ηελ εθηέιεζε παξνπζίαζεο.

ηεο παξνπζίαζεο ηνπ
(presentation software)
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ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο κεζφδνπο θαη εξγαιεία δηακφξθσζεο παξνπζηάζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο ρξήζεο δηαθνξεηηθνχ ηίηινπ ζε θάζε δηαθάλεηα.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ξνήο ηεο παξνπζίαζεο δηαθαλεηψλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη κεζφδνπο κεηαθίλεζεο απφ δηαθάλεηα ζε δηαθάλεηα.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Δπηινγέο εθηύπσζεο
πξέπεη:
 ειίδεο εθηχπσζεο
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
ΚΑ1 Να επηιέγεηο θαη λα εθηππψλεηο παξνπζίαζε ζε  Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
εγθαηεζηεκέλν
εθηππσηή,
ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο  Μέγεζνο ραξηηνχ
απαξαίηεηεο επηινγέο εθηύπσζεο.
 Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
 Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ (tray)
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιεηηνπξγία πξνεπηζθφπεζεο
(preview) αιιάδνληαο ηα πεξηζψξηα ζειίδαο, ηελ
νξηνζέηεζε ηεο ζειίδαο (orientation), φςε κνλή ή
πνιιαπιψλ ζειίδσλ.
ΚΑ3

Να πξνζζέηεηο θαη λα ηξνπνπνηείο θείκελν ζηελ θεθαιίδα
(header) θαη ην ππνζέιηδν (footer).

ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο
(Zoom).
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ΔΡΓΑΙΑ:
XHY17.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο κηαο παξνπζίαζεο.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY18

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ινγηζκηθφ (software) θαη πιηζκηθφ
(hardware).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY18.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software).

XHY18.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY18

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY18.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά
πξέπεη:
 Λνγηζκηθφ Microsoft
 OpenOffice
ΚΑ1 Να επαλεθθηλείο ην ινγηζκηθό ζνπ ρξεζηκνπνηψληαο  StarOffice
ελζσκαησκέλα εξγαιεία.
ΠΔ2 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα
ΚΑ2 Να εθαξκφδεηο ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε κε  Windows
εθθίλεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.
 UNIX
 Linux
ΚΑ3 Να επηιχεηο απιά πξνβιήκαηα ζύλδεζεο πνπ  Mac OS
παξνπζηάδνληαη θαηά ηε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν ζην
δηακνξθσηή (modem/router).
ΠΔ3 Πξνβιήκαηα ζύλδεζεο
 Γελ ππάξρεη ζχλδεζε
 Υακειή ηαρχηεηα
 πγρξνληζκφο κε παξνρέα
 πγρξνληζκφο modem/router
 Με πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY18.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ινγηζκηθφ (software) θαη πσο απηά
επηιχλνληαη.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο Η/Τ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνπ κπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ινγηζκηθφ (software) πνπ
ρξεζηκνπνηείο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνπ πξέπεη λα απνηαζείο ζηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ινγηζκηθφ (software).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πψο λα αθνινπζείο πξνθνξηθέο ζπκβνπιέο θαη θαζνδεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ (software).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη φηαλ ην ινγηζκηθφ δελ είλαη ζπκβαηφ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο θσδηθνχο ζθαικάησλ (code errors).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY18

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY18.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Τιηζκηθό
πξέπεη:
 Η/Τ
 Δθηππσηήο (printer)
ΚΑ1 Να επαλεθθηλείο ην πιηζκηθό ρξεζηκνπνηψληαο  αξσηήο (scanner)
ελζσκαησκέλα εξγαιεία.
 Πιεθηξνιφγην
 Πνληίθη (mouse)
ΚΑ2 Να δηαρεηξίδεζαη ηα κελύκαηα ζθάικαηνο (error
messages) πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ΠΔ2 Μελύκαηα ζθάικαηνο
πιηζκηθνχ.
 Πξφβιεκα δίζθνπ
 Πξφβιεκα CPU
ΚΑ3 Να ειέγρεηο ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο  Πξφβιεκα κλήκεο
ηξνθνδνηηθνχ (power supply).
 Πξφβιεκα πιεθηξνινγίνπ
ή/θαη πνληηθηνχ
 Πξφβιεκα κε ην ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα
 Πξφβιεκα νζφλεο
 Πξφβιεκα ζχλδεζεο κε ην
ηνπηθφ δίθηπν
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ΔΡΓΑΙΑ:
XHY18.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πιηζκηθφ (hardware) θαη πσο απηά
επηιχλνληαη.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο Η/Τ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνπ κπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πιηζκηθφ (hardware) πνπ
ρξεζηκνπνηείο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνπ πξέπεη λα απνηαζείο ζηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
πιηζκηθφ (hardware).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πψο λα αθνινπζείο πξνθνξηθέο ζπκβνπιέο θαη θαζνδεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιηζκηθνχ (hardware).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ηνπ πιηζκηθνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα εηζαγσγήο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ (database).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY19.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ ή εθαξκνγή (software application).

XHY19.2

ρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.

XHY19.3

ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε εξσηεκάησλ.

XHY19.4

ρεδίαζε θφξκαο.

XHY19.5

ρεδίαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ.

XHY19.6

Δηζαγσγή, εμαγσγή θαη ζχλδεζε δεδνκέλσλ.

XHY19.7

Γηαρείξηζε εθηππψζεσλ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ
ή εθαξκνγή (software application)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να εληνπίδεηο, λα αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο έλα ινγηζκηθό  Open Office
βάζεο δεδνκέλσλ (database software).
 StarOffice
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5

Να εληνπίδεηο, λα αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο κηα εθαξκνγή ΠΔ2 Δθαξκνγέο βάζεο
βάζεο δεδνκέλσλ.
δεδνκέλσλ
 Λνγηζηηθφ ζχζηεκα
Να ελεκεξψλεηο πεδία (update fields).
 χζηεκα απνζήθεο
 Μηζζνδνζία
Να δεκηνπξγείο λέεο εγγξαθέο (new records).
 Μεηξψα πειαηψλ
 πζηήκαηα πσιήζεσλ
Να πξνζζέηεηο θαη λα δηαγξάθεηο εγγξαθέο ζε έλα
πίλαθα, κηα θφξκα.

ΚΑ6

Να εηζάγεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα δηαγξάθεηο δεδνκέλα
ζε κηα εγγξαθή.

ΚΑ7

Να ρξεζηκνπνηείο ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο βνήζεηαο
(Help).

ΚΑ8

Να θσδηθνπνηείο ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ κε βάζε
ζπγθεθξηκέλν πεδίν/εγγξαθή.

194

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ή
εθαξκνγή (software application)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο κεξηθέο απφ ηηο θνηλήο ρξήζεο κεγάιεο θιίκαθαο βάζεηο δεδνκέλσλ/εθαξκνγέο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο φηη ην πεξηερφκελν ελφο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ’ έλαλ θαηάιιειν ηχπν δεδνκέλσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ επξεηεξίνπ πίλαθα θαη πσο έλα επξεηήξην επηηξέπεη ηε
γξεγνξφηεξε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο ζρεδηάδεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο δηεθπεξαηψλεηαη ε εηζαγσγή, ε ζπληήξεζε θαη ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο θφξκαο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο πσο έλαο πίλαθαο ή έλα εξψηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηχπσζε
έθζεζεο/αλαθνξάο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηε δηαθνξά κεηαμχ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν πνπ είλαη νξγαλσκέλε κηα βάζε δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηνπο πίλαθεο,
ηηο εγγξαθέο θαη ηα πεδία.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο φηη θάζε πίλαθαο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε
έλα κνλαδηθφ ηχπν αληηθεηκέλνπ.
ΑΓ11 Να γλσξίδεηο φηη θάζε πεδίν ελφο πίλαθα πξέπεη λα πεξηέρεη κφλν έλα ζηνηρείν δεδνκέλσλ.
ΑΓ12 Να γλσξίδεηο φηη ην πεξηερφκελν ελφο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ’ έλαλ θαηάιιειν ηχπν δεδνκέλσλ.
ΑΓ13 Να γλσξίδεηο ηηο ζπζρεηηδφκελεο ηδηφηεηεο ησλ πεδίσλ.
ΑΓ14 Να γλσξίδεηο πσο κηα θφξκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηξνπνπνίεζε εγγξαθψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.2

ρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο βάζεο  StarOffice
δεδνκέλσλ.
ΠΔ2 Πεδία θαη ηύπνη
ΚΑ2 Να δεκηνπξγείο κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ θαη λα ηελ  Κείκελν
απνζεθεχεηο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζε κηα κνλάδα  Αξηζκφο
δίζθνπ.
 Ηκεξνκελία/ψξα
 Ναη/φρη
ΚΑ3 Να δεκηνπξγείο θαη λα νλνκάδεηο έλα πίλαθα θαη λα
θαζνξίδεηο ηα πεδία θαη ηνπο ηύπνπο ηνπ.
ΠΔ3 Ιδηόηεηεο πεδίσλ
 Μέγεζνο πεδίνπ
ΚΑ4 Να εθαξκφδεηο ξπζκίζεηο ηδηνηήησλ πεδίσλ.
 Μνξθή αξηζκνχ
 Μνξθή εκεξνκελίαο/ψξαο
ΚΑ5 Να αλνίγεηο, λα θιείλεηο θαη λα απνζεθεχεηο έλα πίλαθα.
 Πξνεπηιεγκέλε ηηκή
ΚΑ6

Να δηαγξάθεηο έλα πίλαθα.

ΚΑ7

Να ηαμηλνκείο ηα απνηειέζκαηα ζε έλα πίλαθα θαηά
αχμνπζα ή θζίλνπζα αιθαβεηηθή ή αξηζκεηηθή ζεηξά θαη
αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά.

ΚΑ8

Να αλαγλσξίδεηο ηα κελχκαηα ειέγρνπ θαη θαζνξηζκνχ
ηεο ζσζηήο κνξθήο θαη δνκήο δεδνκέλσλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.2

ρεδηαζκφο κηαο απιήο βάζεο δεδνκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο κεξηθά απφ ηα θνηλήο ρξήζεο κεγάιεο θιίκαθαο βάζεηο δεδνκέλσλ/εθαξκνγψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο φηη ην πεξηερφκελν ελφο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ’ έλαλ θαηάιιειν ηχπν
δεδνκέλσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο δηεθπεξαηψλεηαη ε εηζαγσγή, ε ζπληήξεζε θαη ε αλάθηεζε
δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο θφξκαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.3

ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε εξσηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ηε ζρεδίαζε θαη δηαρείξηζε  StarOffice
εξσηεκάησλ.
ΠΔ2 Σειεζηέο
ΚΑ2 Να αλνίγεηο, λα θιείλεηο, λα απνζεθεχεηο θαη λα  = (Ίζν)
δηαγξάθεηο έλα εξψηεκα.
 <> (Γηάθνξν)
 < (Μηθξφηεξν απφ)
ΚΑ3 Να δεκηνπξγείο θαη λα νλνκάδεηο έλα εξψηεκα βαζηζκέλν  <= (Μηθξφηεξν ή ίζν ηνπ)
ζε έλαλ πίλαθα, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα  > (Μεγαιχηεξν απφ),
αλαδήηεζεο/επηινγήο.
 >= (Μεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ)
ΚΑ4

Να δεκηνπξγείο θαη λα νλνκάδεηο έλα εξψηεκα βαζηζκέλν
ζε δχν πίλαθεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα
αλαδήηεζεο/επηινγήο.

ΚΑ5

Να ηαμηλνκείο ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο θαηά
αχμνπζα ή θζίλνπζα αιθαβεηηθή ή αξηζκεηηθή ζεηξά θαη
αληίζηξνθε αιθαβεηηθή ζεηξά.

ΚΑ6

Να
πξνζζέηεηο
θξηηήξηα
ζε
έλα
εξψηεκα
ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηειεζηέο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.3

ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε εξσηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ εξσηήκαηνο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο φηη ην πεξηερφκελν ελφο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ’ έλαλ θαηάιιειν ηχπν
δεδνκέλσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ εξσηήκαηνο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πσο έλαο πίλαθαο ή έλα εξψηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηχπσζε
έθζεζεο/αλαθνξάο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.4

ρεδίαζε θφξκαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
δεδνκέλσλ
πξέπεη:
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ηε ζρεδίαζε κηαο θφξκαο  StarOffice
(form).
ΠΔ2 Ιδηόηεηεο πεδίνπ
ΚΑ2 Να αλνίγεηο, λα θιείλεηο θαη λα απνζεθεχεηο κηα θφξκα  Υαξαθηήξαο
(form).
 Αξηζκφο
 Υξεκαηηθφ πνζφ
ΚΑ3 Να δεκηνπξγείο θαη λα νλνκάδεηο κηα θφξκα (form).
 εκείσζε
 Λνγηθφ πεδίν (logical field)
ΚΑ4 Να πξνζζέηεηο πίλαθεο θαη πεδία (fields) ζε κηα θφξκα
(form).
ΚΑ5

Να κνξθνπνηείο θάζε πεδίν αλάινγα κε ηηο ηδηόηεηεο
ηνπ πεδίνπ.

ΚΑ6

Να ζπλδέεηο έλα πίλαθα κε νκάδεο θσδηθνπνίεζεο
(Reference tables).

ΚΑ7

Να ρξεζηκνπνηείο ηε θφξκα (form) γηα εηζαγσγή θαη
δηαγξαθή εγγξαθψλ.

ΚΑ8

Να δηαγξάθεηο κηα θφξκα (form).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.4

ρεδίαζε θφξκαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο φηη ην πεξηερφκελν ελφο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ’ έλαλ θαηάιιειν ηχπν
δεδνκέλσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο ζρεδηάδεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο δηεθπεξαηψλεηαη ε εηζαγσγή, ε ζπληήξεζε θαη ε αλάθηεζε
δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο θφξκαο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά εξγαιεία κνξθνπνίεζεο, ζρεδηαζκνχ θαη δηάηαμεο πεδίσλ θαη
ζχλδεζήο ηνπο κε πίλαθεο βάζεο δεδνκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.5

ρεδίαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο δεδνκέλσλ
εξγαζία ζα πξέπεη:
 MS Access
 Open Office
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  StarOffice
(database software) γηα ηε δεκηνπξγία
αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ (reports).
ΚΑ2

Να αλνίγεηο έθζεζε (report).

ΚΑ3

Να δεκηνπξγείο θαη λα νλνκάδεηο κηα
αλαθνξά/έθζεζε (report) βαζηζκέλε ζε έλαλ
πίλαθα ή εξψηεκα.

ΚΑ4

Να κνξθνπνηείο θαη λα νξηνζεηείο πεδία,
πίλαθεο, πιεξνθνξίεο, ζηήιεο θαη γξακκέο.

ΚΑ5

Να κεηαβάιεηο ηε δηεπζέηεζε ησλ πεδίσλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ θεθαιίδσλ ζηε δηάηαμε κηαο
έθζεζεο, λα πξνζζέηεηο θαη λα αθαηξείο πεδία.

ΚΑ6

Να νξίδεηο θξηηήξηα γηα ηελ αλεχξεζε θαη
παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζε κηα αλαθνξά/
έθζεζε (report).

ΚΑ7

Να δηαγξάθεηο κηα αλαθνξά/έθζεζε (reports).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.5

ρεδίαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο φηη ην πεξηερφκελν ελφο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ’ έλαλ θαηάιιειν ηχπν
δεδνκέλσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο νξηνζέηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη κνξθνπνίεζεο ζηειψλ
θαη γξακκψλ γηα ηελ θαιχηεξε επθξίλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο ζρεδηάδεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε κηαο έθζεζεο/αλαθνξάο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.6

Δηζαγσγή, εμαγσγή θαη ζχλδεζε δεδνκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο δεδνκέλσλ
πξέπεη:
 MS Access
 Open Office
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  StarOffice
(database software) γηα εμαγσγή θαη εηζαγσγή
(export and import) πιεξνθνξηψλ.
ΚΑ2

Να εμάγεηο ηα απνηειέζκαηα ελφο πίλαθα θαη ελφο
εξσηήκαηνο ζε αξρείν ππνινγηζηηθψλ θχιισλ,
αξρείν θεηκέλνπ (.txt, .csv), κνξθή XML.

ΚΑ3

Να αλαπηχζζεηο θψδηθα ή λα ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία
κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ απηφκαηε εηζαγσγή
δεδνκέλσλ ζε κηα πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.6

Δηζαγσγή, εμαγσγή θαη ζχλδεζε δεδνκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο απφ πνηνπο ζρεδηάδεηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο εληνιέο γηα ηε δεκηνπξγία θψδηθα γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ εηζάγεηο ζηνηρεία
ζε κηα πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.7

Γηαρείξηζε εθηππψζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ηελ εθηχπσζε πηλάθσλ θαη  StarOffice
εγγξάθσλ.
ΠΔ2 Δπηινγέο εθηύπσζεο
ΚΑ2 Να εθηππψλεηο πίλαθα ή έγγξαθν ζε εγθαηεζηεκέλν  ειίδεο εθηχπσζεο
εθηππσηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο επηινγέο  Αξηζκφο αληηγξάθσλ
εθηύπσζεο.
 Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
 Μέγεζνο ραξηηνχ
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιεηηνπξγία πξνεπηζθφπεζεο  Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
(preview) αιιάδνληαο ηα πεξηζψξηα ζειίδαο, ηελ  Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ (tray)
νξηνζέηεζε ηεο ζειίδαο (orientation), φςε κνλή ή
πνιιαπιψλ ζειίδσλ.
ΚΑ4

Να πξνζζέηεηο θαη λα ηξνπνπνηείο θείκελν ζηελ θεθαιίδα
(header) θαη ην ππνζέιηδν (footer).

ΚΑ5

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο
(Zoom).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY19.7

Γηαρείξηζε εθηππψζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο πίλαθα/εγγξάθνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηέρλεο θαη εηθφλαο γηα ηε δεκηνπξγία γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ
(graphic and imaging design).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY20.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο.

XHY20.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ.

XHY20.3

Γεκηνπξγία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ.

XHY20.4

πλδπαζκφο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο.

XHY20.5

Δθηχπσζε γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
πξέπεη:
εηθόλαο
 MS Photo Editor
ΚΑ1 Να αλνίγεηο (open), λα θιείλεηο (close) θαη λα δεκηνπξγείο  SM Paint
(create) έλα γξαθηθφ/εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο έλα  Photoshop
ινγηζκηθό γξαθηθώλ θαη εηθόλαο (graphic and
imaging design).
ΠΔ2 Μνξθέο αξρείσλ
 JPEG
ΚΑ2 Να απνζεθεχεηο (save) έλα γξαθηθφ/εηθφλα.
 TIFF
 PNG
ΚΑ3 Να απνζεθεχεηο (save as) έλα γξαθηθφ/εηθφλα κε άιιν  BMP
φλνκα.
 PPM
ΚΑ4

Να κεηνλνκάδεηο (rename) έλα γξαθηθφ/εηθφλα.

ΚΑ5

Να δηαγξάθεηο (delete) έλα γξαθηθφ/εηθφλα.

ΚΑ6

Να εηζάγεηο άιιεο
γξαθηθφ/εηθφλα.

ΚΑ7

Να αλνίγεηο έλα ή πεξηζζφηεξα αξρεία εηθφλσλ θαη
γξαθηθψλ δηαθνξεηηθψλ κνξθώλ.

κνξθέο

αξρείσλ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά είδε ινγηζκηθψλ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ελφο γξαθηθνχ θαη κηαο εηθφλαο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο φηη νη εηθφλεο πνπ θαηνρπξψλνληαη κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηε άδεηα ηνπ θαηφρνπ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ ηχπνο γξαθηθψλ/εηθφλσλ ρσξίο απψιεηεο, κε απψιεηεο
ζπκπίεζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαηνρπξσκέλνη ηχπνη αξρείσλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ
επεμεξγαζίαο εηθφλαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
πξέπεη:
εηθόλαο
 MS Photo Editor
ΚΑ1 Να εηζάγεηο θείκελν ζε έλα ινγηζκηθό γξαθηθώλ θαη  SM Paint
εηθόλαο (graphic and imaging design).
 Photoshop
ΚΑ2

Να απνζεθεχεηο θαη λα αλαθηάο ηελ εηθφλα απφ ΠΔ2 Δξγαιείν επηινγήο
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ δίζθνπ.
 πζρεηηζκνί πνιιαπιψλ
επηινγψλ (feathering)
ΚΑ3 Να επηιέγεηο θαη λα κεηαθηλείο κηα εηθφλα.
 Δμνκάιπλζε νδφλησζεο
(antialiasing)
ΚΑ4 Να εηζάγεηο έηνηκεο εηθφλεο (clip art) θαη ςεθηαθέο
εηθφλεο (digital images) ζε έλα γξαθηθφ.
ΠΔ3 Δξγαιεία εξγαιεηνζήθεο
ζρεδηαζκνύ
ΚΑ5 Να ξπζκίδεηο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εξγαιείνπ επηινγήο.
 Δπηινγή ηκήκαηνο εηθφλαο
 Γφκα
ΚΑ6 Να δεκηνπξγείο θαη λα ηξνπνπνηείο πξφηππα (templates).  Δπηινγή ρξψκαηνο
 Μνιχβη
ΚΑ7 Να ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία ηεο εξγαιεηνζήθεο  πξέη
ζρεδηαζκνύ.
 Γξακκέο
 Γεκηνπξγία ζρεκάησλ
ΚΑ8 Να ηξνπνπνηείο ην κέγεζνο, ην ρξψκα θαη ηνλ ηχπν ηεο  Πηλέιν
γξακκαηνζεηξάο.
 Μεγεζπληηθφο θαθφο
 Γέκηζκα κε ρξψκα
ΚΑ9 Να
επεμεξγάδεζαη
ςεθηνγξαθηθή
εηθόλα  Δπηινγή ηκήκαηνο εηθφλαο
ρξεζηκνπνηψληαο ηα απαξαίηεηα εξγαιεία.
ΠΔ4 Δξγαιεία επεμεξγαζίαο
ΚΑ10 Να
ρξεζηκνπνηείο
εξγαιεία
δηαλπζκαηηθώλ ςεθηνγξαθηθήο εηθόλαο
γξαθεκάησλ.
 Ρχζκηζε αλάιπζεο
 Κνπή θαη ζηξέςε
ΚΑ11 Να ηξνπνπνηείο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ζρεδηαζηηθνύ  Ρχζκηζε ησλ ρξσκάησλ ησλ
αληηθεηκέλνπ.
ηφλσλ θαη ηεο αληίζεζεο
 Δπεμεξγαζία ζε επηιεγκέλεο
πεξηνρέο
 Δθαξκνγή εηδηθψλ θίιηξσλ
 Απνζήθεπζε – ζπκπίεζε
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)
ΠΔ5 Δξγαιεία δηαλπζκαηηθώλ
γξαθεκάησλ
 CorelDraw
 Designer
 DesckDraw
 FreeHand
 Illustrator
ΠΔ6 Ιδηόηεηεο ζρεδηαζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ
 Υξψκα (color)
 ηπι (style)
 Πάρνο γξακκήο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ελφο γξαθηθνχ θαη κηαο εηθφλαο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο φηη νη εηθφλεο πνπ θαηνρπξψλνληαη κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηε άδεηα ηνπ θαηφρνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ ηχπνο γξαθηθψλ/εηθφλσλ ρσξίο απψιεηεο κε απψιεηεο
ζπκπίεζεο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαηνρπξσκέλνη ηχπνη αξρείσλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ
επεμεξγαζίαο εηθφλαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.3

Γεκηνπξγία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
εηθόλαο
πξέπεη:
 MS Photo Editor
ΚΑ1 Να
δεκηνπξγείο
ζρέδηα,
γξαθηθά
θαη
εηθφλεο  SM Paint
ρξεζηκνπνηψληαο έλα ινγηζκηθό γξαθηθώλ θαη  Photoshop
εηθόλαο (graphic and imaging design).
ΠΔ2 Ρύζκηζε ρξώκαηνο
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν δεκηνπξγίαο θαη  Βάζνο ρξψκαηνο
δηακφξθσζεο (edit) ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ.
 Δπθξίλεηα
 Υξψκα θφληνπ
ΚΑ3 Να εθαξκφδεηο ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο γηα  Μέγεζνο
ξύζκηζε ηνπ ρξώκαηνο ηεο εηθφλαο.
ΠΔ3 Ιδηόηεηεο πιέγκαηνο
ΚΑ4 Να ξπζκίδεηο ηηο ηδηόηεηεο πιέγκαηνο (grid).
 Μνλάδα κέηξεζεο
 Γηάζηεκα (νξηδφληην, θάζεην)
 Υξψκα
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.3

Γεκηνπξγία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ελφο γξαθηθνχ θαη κηαο εηθφλαο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ φξνπ ηχπνο γξαθηθψλ/εηθφλσλ ρσξίο απψιεηεο κε απψιεηεο
ζπκπίεζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαηνρπξσκέλνη ηχπνη αξρείσλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ
επεμεξγαζίαο εηθφλαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ςεθηαθήο εηθφλαο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά κνληέια θαζνξηζκνχ ρξσκάησλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ρξσκαηηθή παιέηα.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ βάζνο ρξψκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.4

πλδπαζκφο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
εηθόλαο
 MS Photo Editor
 SM Paint
 Photoshop

ΚΑ1

Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία δσγξαθηθήο θαη δηαλπζκαηηθά
γξαθήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ινγηζκηθά γξαθηθώλ
θαη εηθόλαο (graphic and imaging design).

ΚΑ2

Να επεμεξγάδεζαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ γξακκώλ ζηνπο
δηάθνξνπο ηύπνπο γξακκώλ.

ΚΑ3

Να εηζάγεηο, ζηπι θαη ρξψκα δηαθνξεηηθψλ ηύπσλ
ζρεκάησλ ζε κηα εηθφλα.

ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία ζάξσζεο, αλάιπζεο θαη
ρξσκαηηθήο απφρξσζεο.

ΚΑ5

Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία δσγξαθηθήο.

ΠΔ2 Ιδηόηεηεο γξακκώλ
 Μέγεζνο γξακκήο
 ηπι γξακκήο
 Υξψκα γξακκήο
ΠΔ3 Σύπνη γξακκώλ
 Δπζεία γξακκή
 Κακπχιε
 Γξακκή ειεχζεξεο ζρεδίαζεο
ΠΔ4 Σύπνη ζρεκάησλ
 Παξαιιειφγξακκν
 Έιιεηςε
 Πνιχγσλν
ΠΔ5 Δξγαιεία δσγξαθηθήο
 Tuxpoint
 Microsoft Paint
 Sketchpad
 Macpoint
 Corelcraw
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.4

πλδπαζκφο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ελφο γξαθηθνχ θαη κηαο εηθφλαο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο φηη νη εηθφλεο πνπ θαηνρπξψλνληαη κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο ηε άδεηα ηνπ θαηφρνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαηνρπξσκέλνη ηχπνη αξρείσλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ
επεμεξγαζίαο εηθφλαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο ςεθηνγξαθηθήο εηθφλαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.5

Δθηχπσζε γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Δπηινγέο εθηύπσζεο
πξέπεη:
 ειίδεο εθηχπσζεο
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
ΚΑ1 Να εθηππψλεηο έλα γξαθηθφ/εηθφλα ζε εγθαηεζηεκέλν  Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
εθηππσηή, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαξαίηεηεο επηινγέο  Μέγεζνο ραξηηνχ
εθηύπσζεο.
 Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
 Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ (tray)
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιεηηνπξγία πξνεπηζθφπεζεο
(preview) αιιάδνληαο ηα πεξηζψξηα ζειίδαο, ηελ
νξηνζέηεζε ηεο ζειίδαο (orientation), φςε κνλή ή
πνιιαπιψλ ζειίδσλ.
ΚΑ3

Να ρξεζηκνπνηείο ην εξγαιείν κεγέζπλζεο/ζκίθξπλζεο
(Zoom).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY20.5

Δθηχπσζε γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο γξαθηθνχ/εηθφλαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαηνρπξσκέλνη ηχπνη αξρείσλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ
επεμεξγαζίαο εηθφλαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ ηζηνρψξνπ (website software) γηα ηελ παξαγσγή ηζηνζειίδσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY21.1

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ.

XHY21.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθά, θείκελα θαη εηθφλεο).

XHY21.3

Έιεγρνο γξαθηθψλ θαη εηθφλαο ηζηνζειίδσλ θαη αθξίβεηαο θεηκέλσλ.

XHY21.4

Φφξησζε (Upload) θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21.1

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ηζηνρώξνπ
πξέπεη:
 MS FrontPage
 Dreamweaver
ΚΑ1 Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο έλα ινγηζκηθό ηζηνρώξνπ  Δπεμεξγαζηέο HTML
(website software).
 MS Silverlight
ΚΑ2

Να δεκηνπξγείο έλα λέν αξρείν ηχπνπ ηζηνζειίδαο
ρξεζηκνπνηψληαο έλα επεμεξγαζηή HTML.

ΚΑ3

Να ελαιιάζζεζαη κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ πξνβνιψλ
ηζηνζειίδαο.

ΚΑ4

Να απνζεθεχεηο έλα αξρείν ηζηνζειίδαο ζηνλ ηνπηθφ
δίζθν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21.1

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ππεξ-ζχλδεζε ή δεζκφο (hyperlink).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ HTML θαη λα θαηαλνείο φηη ν θψδηθαο HTML είλαη
αλεμάξηεηνο ινγηζκηθνχ θαη γξάθεηαη ζε κνξθή απινχ θεηκέλνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο φηη κηα ηνπνζεζία HTML είλαη νξγαλσκέλε κε ηεξαξρηθή κνξθή.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (World Wide Web ή Web) θαη
ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθά, θείκελα θαη εηθφλεο)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ηζηνρώξνπ
πξέπεη:
 MS FrontPage
 Dreamweaver
ΚΑ1 Να εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη έλα θείκελν ζην  Δπεμεξγαζηέο HTML
ινγηζκηθό ηζηνρώξνπ (website software).
 MS Silverlight
ΚΑ2

ΚΑ7

ΠΔ2 Σερληθέο κνξθνπνίεζεο
 Σχπνο γξακκαηνζεηξάο (font
Να ζπλδέεηο πιεξνθνξίεο ηνπ ηδίνπ ηχπνπ ινγηζκηθνχ.
face)
 Μέγεζνο (size)
Να ρξεζηκνπνηείο ηηο ηερληθέο κνξθνπνίεζεο ηνπ  Υξψκα (color)
θεηκέλνπ.
 Πιάγηα γξαθή (italic)
 Τπνγξάκκηζε (underline)
Να εθαξκφδεηο ζηνίρηζε θαη εζνρέο ζε έλα θείκελν.
ΠΔ3 Πεξηζώξηα
Να πξνζζέηεηο πιεξνθνξίεο απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ  Πάλσ
ζηελ ηζηνζειίδα.
 Κάησ
 Γεμηά
Να πξνζζέηεηο εηθφλα θφληνπ ζε κηα ηζηνζειίδα.
 Αξηζηεξά

ΚΑ8

Να θαζνξίδεηο ηα πεξηζώξηα ησλ ζειίδσλ.

ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να εηζάγεηο, λα κεηαθηλείο θαη λα δηαγξάθεηο εηθφλα.

ΠΔ4 Γξακκαηνζεηξέο
 Arial
ΚΑ9 Να πξνζζέηεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη γξαθηθά θαη εηθφλεο.
 Times
 Courier
ΚΑ10 Να επηιέγεηο γξακκαηνζεηξέο κεηαμχ απηψλ πνπ  Helvetica
ζπλήζσο
απεηθνλίδνληαη
ζηνπο
θπιινκεηξεηέο
(browsers).
ΚΑ11 Να εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη ηίηιν ζειίδαο.
ΚΑ12 Να δεκηνπξγείο θαη λα ηξνπνπνηείο ιίζηεο θνπθθίδσλ θαη
αξίζκεζεο (bullets and numbering).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθά, θείκελα θαη εηθφλεο)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο θνηλέο κνξθέο εηθφλσλ θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο εηθφλσλ ζην ρξφλν ιήςεο (download time).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο [ή «αλέβαζκα» ή απνζηνιή] (uploading) κηαο
δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζε έλαλ δηαθνκηζηή Web.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ απφιπηνπ θαη ζρεηηθνχ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21.3

Έιεγρνο γξαθηθψλ θαη εηθφλαο ηζηνζειίδσλ θαη αθξίβεηαο θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ηζηνρώξνπ
πξέπεη:
 MS FrontPage
 Dreamweaver
ΚΑ1 Να εθαξκφδεηο νξζνγξαθηθφ θαη ζπληαθηηθφ έιεγρν ζηα  Δπεμεξγαζηέο HTML
ινγηζκηθά ηζηνρώξνπ (website software).
 MS Silverlight
ΚΑ2
ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να ειέγρεηο ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ γξαθηθψλ ΠΔ2 Αληηθείκελν
θαη ησλ εηθφλσλ.
 Κείκελν
 Δηθφλα
Να εηζάγεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα δηαγξάθεηο  Πξφγξακκα
ππεξζχλδεζε πξνο αξρείν, άιιν αληηθείκελν ή
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
ΠΔ3 Φπιινκεηξεηέο
 Windows Internet Explorer
Να νξίδεηο ζπλδέζεηο πξννξηζκνχ (target link), ζην ίδην  Mozilla Firefox
παξάζπξν, λέν παξάζπξν ή πιαίζην.
 Apple Safari
 Netscape Navigator
Να εληνπίδεηο θαη λα δηνξζψλεηο ζπαζκέλνπο
ππεξζπλδέζκνπο (broken links) ζε έλα ηζηνρψξν.
Να θνξηψλεηο ηε ζειίδα ζε θπιινκεηξεηή (browser)
γηα επηβεβαίσζε ηεο εκθάληζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21.3

Έιεγρνο γξαθηθψλ θαη εηθφλαο ηζηνζειίδσλ θαη αθξίβεηαο θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο θνηλέο κνξθέο εηθφλσλ θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο ηδηφηεηεο παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ θπιινκεηξεηή (browser)
θαη ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ζχλδεζεο πξννξηζκνχ (target link).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο θαιέο πξαθηηθέο σο πξνο ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο: ζπκπεξίιεςε
εκεξνκελίαο ηειεπηαίαο ελεκέξσζεο, ιεπηνκέξεηεο ινγηζκηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα άλνηγκα
θαη πξνβνιή αξρείσλ, επηβεβαίσζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ κε θπιινκεηξεηέο
(browsers).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21.4

Φφξησζε (Upload) θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Φπιινκεηξεηέο
πξέπεη:
 Windows Internet Explorer
 Mozilla Firefox
ΚΑ1 Να αλεβάδεηο αξρεία (files) ζε έλα θπιινκεηξεηή  Apple Safari
(browser).
 Netscape Navigator
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

ΠΔ2 Αξρείν
 Φσηνγξαθία
Να ρξεζηκνπνηείο ινγηζκηθά/εθαξκνγέο κεηαθνξάο  Δηθφλα
αξρείσλ ζην δηαθνκηζηή ηζηνχ.
 Αξρείν pdf

Να ελεκεξψλεηο ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο.

Να
δεκνζηεχεηο/αλεβάδεηο
(publish/upload)
δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία ζε έλα δηαθνκηζηή ηζηνχ.
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κηα

ΠΔ3 Δθαξκνγέο κεηαθνξάο
αξρείσλ
 CUTEFTP
 FTP Commander

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY21.4

Φφξησζε (Upload) θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ θαη λα ηα δηαρσξίδεηο κεηαμχ πξσηαξρηθψλ
πξσηνθφιισλ (primary protocols) θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο εηθφλσλ ζην ρξφλν ιήςεο (download time).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο [ή «αλέβαζκα» ή απνζηνιή] (uploading) κηαο
δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζε έλα δηαθνκηζηή Web.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ φξσλ θπιινκεηξεηήο (Browser) θαη δηαθνκηζηήο Web (Web
Server).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ URL (Universal Resource Locator).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο [ή «αλέβαζκα» ή απνζηνιή] (uploading) κηαο
δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζε έλαλ δηαθνκηζηή Web.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε δηαδηθαζία αλεβάζκαηνο/δεκνζίεπζεο (uploading/publishing) θαη
θαηεβάζκαηνο (downloading) ελφο ηζηνρψξνπ ζην δηαθνκηζηή ηζηνχ (web server).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα εθηέιεζεο θαη ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ιεηηνπξγίαο ελφο Η/Τ θαη ησλ εξγαιείσλ
δηαρείξηζεο αξρείσλ (file management).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ22.1

Άλνηγκα, θιείζηκν (shut down), εγθαηάζηαζε (set-up) θαη ζχλδεζε
πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη Η/Τ.

ΥΗΤ22.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ
(subfolders) ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Local Area Connection).

ΥΗΤ22.3

Πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα αξρεία (files) θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ θαη
εξγαιείσλ.

ΥΗΤ22.4

Υξήζε επηπξφζζεησλ κέζσλ απνζήθεπζεο.

ΥΗΤ22.5

Γηαρείξηζε δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε (user interface) θαη πξνζαξκνγή
κελνχ (menu) θαη γξακκήο εξγαιείσλ (toolbar).

ΥΗΤ22.6

Γηαρείξηζε εθηππσηή θαη εθηππψζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.1

Άλνηγκα, θιείζηκν (shut down) , εγθαηάζηαζε (set-up) θαη ζχλδεζε πεξηθεξεηαθψλ
ζπζθεπψλ θαη Η/Τ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο
πξέπεη:
 Desktop
 Laptop
ΚΑ1 Να ρξεζηκνπνηείο θαη λα ζπληεξείο πεξηθεξεηαθέο
ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ πξνζσπηθό ΠΔ2 Πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο
ζνπ ππνινγηζηή.
 Δθηππσηέο
 αξσηέο
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο κηα πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή πνπ είλαη  Κάκεξεο
ζπλδεδεκέλε ζην ηνπηθφ δίθηπν κέζσ κηαο εθαξκνγήο
ινγηζκηθνχ.
ΠΔ3 ύλδεζε
 USB
ΚΑ3 Να ζπλδέεηο, λα ζπληεξείο θαη λα πξαγκαηνπνηείο  Bluetooth
εγθαηάζηαζε ελφο πεξηθεξεηαθνύ ζε έλα Η/Τ  Parallel
ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζρεηηθή επηινγή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ  Wi-fi
ζπζηήκαηνο.
 Γίθηπν
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7

Να βεβαηψλεζαη φηη ε πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή έρεη ΠΔ4 πληήξεζε
εγθαηαζηαζεί επηηπρψο.
 Αιιαγή κειαληνχ θαη άιισλ
αλαιψζηκσλ
Να θαζνδεγείο ζπλαδέιθνπο ζνπ ζηελ επηηπρή  Αιιαγή θαη unblock ζπζθεπψλ
εγθαηάζηαζε ηνπ Η/Τ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ.
 Καζαξηφηεηα πεξηθεξεηαθψλ
ζπζθεπψλ
Να δηαθφπηεηο πξνζσξηλά, λα δηαγξάθεηο θαη λα
επαλεθθηλείο ηελ πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή απφ ην
παξάζπξν δηαρείξηζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπζθεπήο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.1

Άλνηγκα, θιείζηκν (shut down) θαη εγθαηάζηαζε (set up) πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ
θαη Η/Τ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα είδε πιηζκηθνχ (hardware) πνπ ππάξρνπλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε πεξηθεξεηαθψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη ηξφπνη θαη ηα ζεκεία ζχλδεζεο κηαο πεξηθεξεηαθήο ζπζθεπήο κε
ηνλ Η/Τ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πσο λα απνζπλδέεηο κηα πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή απφ ηνλ Η/Τ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο θαη λα θαηαλνείο ηηο νδεγίεο γηα πιεξνθνξίεο εγθαηάζηαζεο.
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ΥΗΤ22

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ (subfolders)
ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Local Area Connection)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Υώξνο απνζήθεπζεο
πξέπεη:
 θιεξφο δίζθνο
 Σνπηθφ δίθηπν
ΚΑ1 Να απνζεθεχεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη αξρεία (files) ζηνπο  USB
δηαθφξνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο.
 Μνλάδα CD/DVD
ΚΑ2
ΚΑ3

ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να κεηαβαίλεηο ζε ζπγθεθξηκέλν αξρείν/θάθειν ζε έλα ΠΔ2 Δίδνο αξρείνπ
νδεγφ ηνπηθνχ δηθηχνπ.
 Kείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
Να αλαδεηάο θαθέινπο κε βάζε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη  Παξνπζίαζε
θξηηήξηα ηνπ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο (search) θαθέισλ
(folders).
ΠΔ3 Λεηηνπξγίεο θαη
θξηηήξηα αλαδήηεζεο
Να αλαδεηάο θξπκκέλα αξρεία (files) θαη θαθέινπο  Ηκεξνκελίεο δεκηνπξγίαο
(hidden files).
θχιαμεο θαη ρξήζεο
 Μέγεζνο αξρείνπ
Να αλαδεηάο αξρεία (files) ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.  Πεξηερφκελα
 Γνκή νλφκαηνο αξρείνπ
Να αλαδεηάο ππνινγηζηέο θαη ρξήζηεο ζην ηνπηθφ δίθηπν.
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.2

Πεξηήγεζε θαη αλαδήηεζε (search) θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ (subfolders)
ηνπ Τπνινγηζηή θαη ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Local Area Connection)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα κέζα απνζήθεπζεο αξρείσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θάδνπ αλαθχθισζεο (Recycle Bin).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αλαδήηεζεο θαθέισλ (folders) θαη ππνθαθέιισλ
(subfolders).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη δνκή ησλ θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο επηινγήο θαη ζχληαμεο ησλ θξηηεξίσλ (logical operators).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα νξγαλψλεη ηηο
κνλάδεο δίζθσλ, ηνπο θαθέινπο θαη ηα αξρεία (files) ζε κηα ηεξαξρηθή δνκή.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο κνλάδεο κέηξεζεο κεγέζνπο θαθέισλ (folders) θαη αξρείσλ.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηη είλαη ην ηνπηθφ δίθηπν (Local Area Connection – LAN) θαη ν νδεγφο δηθηχνπ.
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ΥΗΤ22

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.3

Πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα αξρεία (files) θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Αξρείν
πξέπεη:
 Κείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
ΚΑ1 Να επαλαθέξεηο δηεγξακκέλα αξρεία (files) απφ ηνλ  Παξνπζίαζε
θάδν αλαθχθισζεο (Recycle Bin).
 Φσηνγξαθία
ΚΑ2

Να αδεηάδεηο θαη λα ειέγρεηο ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ
αλαθχθισζεο (Recycle Bin).

ΚΑ3

Να ζπκπηέδεηο (zip) αξρεία (files).

ΚΑ4

Να απνζπκπηέδεηο (unzip) αξρεία (files) απφ κηα
ζπγθεθξηκέλε ζέζε κηαο κνλάδαο απνζήθεπζεο αξρείσλ.

ΚΑ5

Να αιιάδεηο ηελ θαηάζηαζε ελφο εγγξάθνπ είηε κφλν γηα
αλάγλσζε/θιεηδσκέλν είηε γηα αλάγλσζε/εγγξαθή.
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.3

Πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα αξρεία (files) θαη δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ θαη εξγαιείσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηελ θαηάιιειε κνξθή απνζήθεπζεο ελφο θαθέινπ/αξρείνπ (folder/file).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ θαθέινπο (folders) θαη
αξρεία (files).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.4

Υξήζε επηπξφζζεησλ κέζσλ απνζήθεπζεο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Μέζα απνζήθεπζεο
πξέπεη:
 θιεξφο Γίζθνο (Hard Disk)
 Γίθηπν Τπνινγηζηψλ
ΚΑ1 Να ζπλδέεηο θαη λα απνζπλδέεηο ηνλ ππνινγηζηή ζνπ κε  CD’s
πεξηθεξεηαθά θαη δηθηπαθά κέζα απνζήθεπζεο.
 USB
 External Disk
ΚΑ2 Να απνζεθεχεηο θαη λα εμάγεηο αξρεία (files) απφ ηα
δηάθνξα κέζα απνζήθεπζεο.
ΚΑ3

Να απνζεθεχεηο αξρεία (files) ζε δηθηπαθφ (online) ρψξν
απνζήθεπζεο.

ΚΑ4

Να ελεκεξψλεζαη γηα ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ κέζσλ
απνζήθεπζεο.

ΚΑ5

Να αλαγλσξίδεηο πφηε έλα κέζν απνζήθεπζεο είλαη
ζπκβαηφ κε ηνλ ππνινγηζηή ζνπ.
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.4

Υξήζε επηπξφζζεησλ κέζσλ απνζήθεπζεο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα κέζα απνζήθεπζεο αξρείσλ (files) θαη θαθέισλ (folders).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε κέζνπ απνζήθεπζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αζθαινχο απνζχλδεζεο ελφο κέζνπ απνζήθεπζεο.
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ΥΗΤ22

ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.5

Γηαρείξηζε δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε (user interface) θαη πξνζαξκνγή κελνχ
(menu) θαη γξακκήο εξγαιείσλ (toolbar)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο
πξέπεη:
 Desktop
 Laptop
ΚΑ1 Να δηαρεηξίδεζαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζνπ
ππνινγηζηή.
ΠΔ2 Λεηηνπξγίεο
 Αλεχξεζε θαη εθθίλεζε
ΚΑ2 Να ελαιιάζζεηο ηε γιψζζα ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
ινγηζκηθνχ
 Γηακφξθσζε νζφλεο
ΚΑ3 Να πξαγκαηνπνηείο εγθαηάζηαζε θαη επαλεγθαηάζηαζε  Άλνηγκα θαη δηαρείξηζε
ησλ βαζηθψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ.
πνιιαπιψλ παξαζχξσλ
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

ΚΑ7

Να δηακνξθψλεηο ηε δηάηαμε ησλ επηινγψλ ζην κελνχ ΠΔ3 ηνηρεία παξαζύξνπ
κηαο εθαξκνγήο.
 Γξακκή ηίηινπ
 Γξακκή κελνχ εληνιψλ
Να πξνζζέηεηο θαη λα αθαηξείο εηθνλίδηα απφ ην κελνχ  Γξακκή εξγαιείσλ ή θνξδέια
(menu) θαη ηε γξακκή εξγαιείσλ (toolbar).
(ribbon)
 Γξακκή θαηάζηαζεο
Να εθαξκφδεηο ηε δπλαηφηεηα ζχιιεςεο (print screen)  Ράβδνη θχιηζεο
φισλ ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο νζφλεο ηνπ ελεξγνχ
παξαζχξνπ.
Να
δηαρεηξίδεζαη
παξαζύξνπ.

ηα

δηάθνξα

ζηνηρεία
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.5

Γηαρείξηζε δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζηε (user interface) θαη πξνζαξκνγή
κελνχ (menu) θαη γξακκήο εξγαιείσλ (toolbar)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ γηα θάζε ιεηηνπξγία ηνπ
δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ινγηζκηθψλ θαη εξγαιείσλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ
πεξηβάιινληνο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ηεο νζφλεο, ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ
πεξηθεξεηαθψλ θαη γεληθά φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δηαζέηεη ην δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα πην ζπλεζηζκέλα εηθνλίδηα.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα δηάθνξα ζηνηρεία ελφο παξαζχξνπ.
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ΙΙ.

Υεηξηζκφο Η/Τ θαη δηαρείξηζε αξρείσλ (computer operation and file management) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.6

Γηαρείξηζε εθηππσηή θαη εθηππψζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Αξρείν
πξέπεη:
 Κείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
ΚΑ1 Να πξνζαξκφδεηο ηελ εθηχπσζε ηνπ αξρείνπ (file)  Δηθφλα
επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο εληνιέο εθηύπσζεο.
 Παξνπζίαζε (slide)
ΚΑ2

ΚΑ3

Να δηαρεηξίδεζαη κηα εξγαζία εθηχπσζεο ζηελ νπξά ΠΔ2 Δπηινγέο εθηύπσζεο
εθηχπσζεο (printer queue), ρξεζηκνπνηψληαο ην  ειίδεο εθηχπσζεο
παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππψζεσλ ηνπ εθηππσηή.
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
 Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
Να
εθαξκφδεηο
πξνζσξηλή
δηαθνπή/παχζε,  Μέγεζνο ραξηηνχ
επαλεθθίλεζε, δηαγξαθή εξγαζίαο εθηχπσζεο απφ ην  Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
παξάζπξν δηαρείξηζεο εθηππψζεσλ ηνπ εθηππσηή.
 Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ (tray)

ΚΑ4

Να ζπλδέεηο θαη λα απνζπλδέεηο ηνλ εθηππσηή.

ΚΑ5

Να αιιάδεηο ραξηί/κειάλη ζε θάζε είδνο εθηππσηή.

ΚΑ6

Να εθαξκφδεηο πξνζσξηλή απνζπκθφξεζε (unblocking)
ζε θάζε εθηππσηή.
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ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ22.6

Γηαρείξηζε εθηππσηή θαη εθηππψζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε κειαληνχ θαη ραξηηνχ γηα εθηππσηέο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά πξνβιήκαηα (jamming) ελφο εθηππσηή.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο ησλ εθηππσηψλ κε ηνλ Η/Τ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ παξνρεηεπηή εθηππψζεσλ (printer spooler).
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ΥΗΤ23

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ (internet) γηα αλάθηεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ23.1

Αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν.

ΥΗΤ23.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ.

ΥΗΤ23.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επηθνηλσλίαο (real time
communication).

ΥΗΤ23.4

Πξνζαξκνγή θπιινκεηξεηή (browser) γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.
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ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23.1

Αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Μεραλέο αλαδήηεζεο
πξέπεη:
 Google
 Yahoo
ΚΑ1 Να ρξεζηκνπνηείο πξνρσξεκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο  MSN
ζε κηα κεραλή αλαδήηεζεο (search engine).
 AOL
 Bing
ΚΑ2 Να αλαδεηάο πιεξνθνξίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο.
 ASK
ΚΑ3

ΚΑ4

ΚΑ5

Να επεμεξγάδεζαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ιίζηαο ησλ ΠΔ2 Κξηηήξηα αλαδήηεζεο
αγαπεκέλσλ (favourites) γηα ηελ απνζήθεπζε θαη  Γιψζζα αξρείνπ (language)
δηαγξαθή ηζηνζειίδσλ.
 Υψξα δεκηνπξγίαο (region)
 Δίδνο αξρείνπ (file type)
Να ρξεζηκνπνηείο ινγηθνχο ηειεζηέο (Boolean operators –  Απνηειέζκαηα αλά ζειίδα
OR, AND) ζε κηα ινγηθή παξάζηαζε (logical expression)
(Results per page)
γηα ηελ επηινγή θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο.
 Σνκέαο δηθηχνπ
 Γηθαηψκαηα ρξήζεο αξρείνπ
Να εμαηξείο φξνπο θαη θξάζεηο απφ ηελ αλαδήηεζε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23.1

Αλαδήηεζε (search) πιεξνθνξηψλ απφ ην δηαδίθηπν

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θξηηεξίσλ ηνπ θπιινκεηξεηή (browser) γηα αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιινκεηξεηή (browser).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο (Search Engine).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη δνκήο κηα δηεχζπλζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ δηαδηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ.

247

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Μεραλέο αλαδήηεζεο
πξέπεη:
 Google
 Yahoo
ΚΑ1 Να απνζεθεχεηο εηθφλεο θαη θσηνγξαθίεο απφ ην  MSN
δηαδίθηπν κεηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ κηαο  AOL
κεραλήο αλαδήηεζεο (search engine).
 Bing
 ASK
ΚΑ2 Να ειέγρεηο θαη λα δηαζηαπξψλεηο ηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεηο απφ ην δηαδίθηπν.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23.2

Αλάθηεζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θξηηεξίσλ αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο
(Search Engine).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχλζεζεο θαη δνκήο κηα δηεχζπλζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ δηαδηθηπαθψλ δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πψο λα αμηνινγείο ην πεξηερφκελν θαη ηελ αμηνπηζηία ηζηνζειίδσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επηθνηλσλίαο (real time
communication)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Πξνγξάκκαηα άκεζσλ
κελπκάησλ
 MSN messenger
Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο πξνγξάκκαηα άκεζσλ  AOL instant messaging
κελπκάησλ (instant messages).
 Skype
 ichat
Να απνζηέιιεηο θαη λα ιακβάλεηο άκεζα κελχκαηα.
 ICQ
 AIM Web Messenger
Να ιακβάλεηο, λα απνζεθεχεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη  Yahoo Messenger
αξρεία (files) απφ ην δηαδίθηπν.
ΠΔ2 Αξρεία
Να απνζηέιιεηο ηε δηεχζπλζε κηαο ηζηνζειίδαο.
 Φσηνγξαθία
 Δηθφλα
Να θνξηψλεηο (upload) θαη λα θαηαθνξηψλεηο  Υάξηεο
(download) έλα αξρείν (file).
 Ηιεθηξνληθή θφξκα

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να ζπκπιεξψλεηο θαη λα θνξηψλεηο κηα ζχλζεηε
ειεθηξνληθή θφξκα (web-based form).

ΚΑ7

Να ρξεζηκνπνηείο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο
(VoIP) θαη βίληεν-ηειεθψλνπ, κέζσ πξνγξακκάησλ
άκεζεο επηθνηλσλίαο.

ΚΑ8

Να
ρξεζηκνπνηείο
ηελ
ππεξεζία
ηξνθνδνζίαο
ελεκέξσζεο δεκνζηεχζεσλ (Really Simple Syndication).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23.3

Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επηθνηλσλίαο (real time communication)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο αληαιιαγήο κελπκάησλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο θαη πξφζζεζεο ρξεζηψλ ζηα πξνγξάκκαηα άκεζσλ
κελπκάησλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο βίληεν θαη θσλήο, γηα επηθνηλσλία
κέζσ πξνγξακκάησλ άκεζσλ κελπκάησλ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23

ΙΙ.

Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν (using the internet for finding and sending information) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23.4

Πξνζαξκνγή θπιινκεηξεηή (browser) γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Φπιινκεηξεηέο
πξέπεη:
 Windows Internet Explorer
 Mozilla Firefox
ΚΑ1 Να εκθαλίδεηο θαη λα απνθξχπηεηο γξακκέο εξγαιείσλ  Apple Safari
(toolbar) ηνπ θπιινκεηξεηή (browser).
 Netscape Navigator
ΚΑ2

Να ελαιιάζζεηο
(hyperlinks).

ΚΑ3

Να δηαγξάθεηο κέξνο ή νιφθιεξν ην ηζηνξηθφ (history).

ΚΑ4

Να νξίδεηο ηελ αξρηθή ζειίδα έλαξμεο (home page) ηνπ
θπιινκεηξεηή (browser).

ΚΑ5

Να απνδέρεζαη ή φρη αλαδπφκελα παξάζπξα (pop-ups).

ΚΑ6

Να απνδέρεζαη ή φρη ιαλζάλνληα αξρεία θαηαγξαθήο
δεδνκέλσλ (cookies).

ΚΑ7

Να αλαλεψλεηο ηελ εκθάληζε κηαο ηζηνζειίδαο κε
ξχζκηζε απφθξπςεο, εκθάληζεο εηθφλσλ.

ΚΑ8

Να δηαρεηξίδεζαη ηηο παξακέηξνπο
θπιινκεηξεηή (browser).

ηζηνζειίδεο

κέζσ

ππεξζπλδέζκσλ

αζθάιεηαο
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ηνπ

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ23.4

Πξνζαξκνγή θπιινκεηξεηή (browser) γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ηνπ ππνινγηζηή κε ην δηαδίθηπν.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ηνπ θπιινκεηξεηή (browser).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηη είλαη ηα ιαλζάλνληα αξρεία θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ (cookies) θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηη είλαη ηα αλαδπφκελα παξάζπξα (popups) θα πσο επεξεάδνπλ ηελ
απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα απνζηνιή
θαη ιήςε κελπκάησλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
ΥΗΤ24.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΥΗΤ24.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout).

ΥΗΤ24.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ.

ΥΗΤ24.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ (Address Book).
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Ι. ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙΙ

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθό ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα εηζάγεηο δηεπζχλζεηο ζην  Yahoo Mail
πεδίν θξπθήο θνηλνπνίεζεο (BCC).
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
Να απνζεθεχεηο έλα πξφρεηξν αληίγξαθν (draft) ελφο  Gmail
κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
ΠΔ2 Δπηινγέο εθηύπσζεο
Να ιακβάλεηο, λα απνζηέιιεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη  ειίδεο εθηχπσζεο
ζπλεκκέλα αξρεία (attachments).
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
 Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
Να απνζηέιιεηο ζπλδέζεηο (URL).
 Μέγεζνο ραξηηνχ
 Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
Να εθηππψλεηο έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ  Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ (tray)
κε ηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ εθηύπσζεο.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να εθαξκφδεηο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα απάληεζε
κε ή ρσξίο ηελ ελζσκάησζε ηνπ αξρηθνχ κελχκαηνο.
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24.1

Απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη νη ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ δηεπζχλζεσλ κε
πνιιαπιέο ηδηφηεηεο ηαπηφρξνλα.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ, δηαρείξηζεο ππνγξαθήο θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο ηεο επηζχλαςεο αξρείσλ (files).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πεδίσλ Πξνο (To), Κνηλνπνίεζε (Cc) θαη Κξπθή
Κνηλνπνίεζε (Bcc).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο απφ ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ
(e-mail)
θαη
λα
δεκηνπξγείο  Yahoo Mail
ειεθηξνληθά κελύκαηα δηαθόξσλ κνξθώλ.
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
Να ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία κνξθνπνίεζεο  Gmail
θεηκέλνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο ησλ
επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ (attachments).
ΠΔ2 Μνξθέο ειεθηξνληθώλ
κελπκάησλ
Να επεμεξγάδεζαη ππνγξαθέο (signatures) απνζηνιέσλ.
 HTML
 Image
Να εηζάγεηο ζχλδεζε ππεξθεηκέλνπ (hypertext link) ζην  Text
κήλπκα.
ΠΔ3 Δξγαιεία κνξθνπνίεζεο
θεηκέλνπ
 Σχπνο γξακκαηνζεηξάο (font
face)
 Μέγεζνο (size)
 Υξψκα (color)
 Πιάγηα γξαθή (italic)
 Τπνγξάκκηζε (underline)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4

258

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24.2

Γηάηαμε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (layout)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη
ηδηνηήησλ ησλ επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ (attachments).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εξγαιεία HTML θαη ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ γηα ηε δηάηαμε πνιχπινθσλ κελπκάησλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
πξέπεη:
ηαρπδξνκείνπ
Microsoft Outlook
ΚΑ1 Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα αλαδεηάο έλα κήλπκα Yahoo Mail
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε βάζε ηα θξηηήξηα Mozilla Thunderbird
αλαδήηεζεο.
Hotmail
Gmail
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο ηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο γηα λα
πξνζζέηεηο θαη λα απαιείθεηο θεθαιίδεο ζην θάθειν ΠΔ2 Κξηηήξηα αλαδήηεζεο
εηζεξρνκέλσλ.
Με ιέμε-θιεηδί
Ηκεξνκελία
ΚΑ3 Να επαλαθέξεηο έλα κήλπκα απφ ην θάθειν πγγξαθέαο
δηαγξακκέλσλ κελπκάησλ.
ΠΔ3 Κεθαιίδεο ζην θάθειν
ΚΑ4 Να αδεηάδεηο ην θάθειν δηαγξακκέλσλ κελπκάησλ εηζεξρνκέλσλ
(deleted items).
Παξαιήπηεο
Απνζηνιέαο
ΚΑ5 Να ρξεζηκνπνηείο ζήκαλζε (flag) ζε έλα κήλπκα.
Ηκεξνκελία παξαιαβήο
Σίηινο
ΚΑ6 Να αλαγλσξίδεηο έλα κήλπκα αλ είλαη ή φρη αλαγλσζκέλν. Πξνηεξαηφηεηα
Μέγεζνο κελχκαηνο
ΚΑ7 Να δηακνξθψλεηο ηηο ηδηφηεηεο ηεο αζθάιεηαο κελπκάησλ
ζην θάθειν απφξξηςεο κελπκάησλ (junk mail).
ΚΑ8

Να δεκηνπξγείο θαη λα εθαξκφδεηο θαλφλα (rule) γηα ηε
δηνρέηεπζε ηνπ κελχκαηνο ζην θαηάιιειν αξρείν (file).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24.3

Οξγάλσζε/ηαμηλφκεζε κελπκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο (attributes) θάζε ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο δηακφξθσζεο ηεο ξνήο ιήςεο ησλ κελπκάησλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ θαθέινπ δηαγξακκέλσλ ζηνηρείσλ (deleted items).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24

ΙΙ.

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ (Address Book)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ
 Microsoft Outlook
Να
αλνίγεηο
κηα
εθαξκνγή
ειεθηξνληθνύ  Microsoft Outlook Express
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα ελεκεξψλεηο ην βηβιίν  Yahoo Mail
δηεπζχλζεσλ (address book).
 Mozilla Thunderbird
 Hotmail
Να εηζάγεηο δηεπζχλζεηο ζην βηβιίν δηεπζχλζεσλ απφ  Gmail
αξρεία άιισλ εθαξκνγώλ.
ΠΔ2 Δθαξκνγέο
Να δεκηνπξγείο
κηα πξνζαξκνζκέλε
θαηεγνξία  CSV
(categories) θαη λα νξγαλψλεηο δηεπζχλζεηο ζε νκάδεο  Excel
(groups).
 Text

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ3
ΚΑ4

ΚΑ5

Να δεκηνπξγείο θαη λα απνζηέιιεηο κελχκαηα ζε
ζπγθεθξηκέλεο ιίζηεο επαθψλ.

ΚΑ6

Να δηαρεηξίδεζαη πνιιαπιά βηβιία δηεπζχλζεσλ (address
book).

ΚΑ7

Να εμάγεηο (export) δηεπζχλζεηο ζε αξρεία άιισλ
εθαξκνγώλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
ΥΗΤ24.4

Υξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ (Address Book)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ιηζηψλ θαη νκάδσλ
δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο φηη κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί
πνιιαπιά βηβιία δηεπζχλζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε έλλνηα ηεο θαηεγνξίαο (category) επαθψλ θαη ηε δηαθνξά ηεο απφ ηε ιίζηα
επαθψλ (contacts list).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing software)
γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θεηκέλσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY25.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ.

XHY25.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ.

XHY25.3

Μνξθνπνίεζε (format) θεηκέλσλ.

XHY25.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ.

XHY25.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο
θεηκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
Να εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη αξρεία δηαθνξεηηθψλ  Open Office
εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ  Star Office
(word processing software).
ΠΔ2 Δίδε αξρείσλ
Να δεκηνπξγείο έλα λέν έγγξαθν βαζηζκέλν ζε  XML
πξνεπηιεγκέλν ή άιιν δηαζέζηκν πξφηππν (template).
 HTML
 Macros
Να εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη αξρεία δηαθόξσλ  Text files
εηδώλ.
ΠΔ3 Πξόηππα
Να δεκηνπξγείο, λα νκαδνπνηείο θαη λα απνζεθεχεηο  Τπφκλεκα (memo)
πξφηππα.
 Φαμ
 Πξφγξακκα ζπλάληεζεο
(agenda)
 Πξφηππν επηζηνιφραξην

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη νκαδνπνίεζεο πξνηχπσλ
(templates).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε αξρείσλ πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ
(word processing software).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
Να εηζάγεηο ζχκβνια θαη εηδηθνχο ραξαθηήξεο ζε έλα  Open Office
ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing  Star Office
software).
ΠΔ2 Αληηθείκελα
Να εηζάγεηο θαη λα επηιέγεηο αληηθείκελα ζε έλα θείκελν.  Δηθφλεο
 Φσηνγξαθίεο
Να αληηγξάθεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα δηαγξάθεηο  Υάξηεο
αληηθείκελα απφ έλα θείκελν.
 Γξαθήκαηα

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να δεκηνπξγείο θαη λα δηακνξθψλεηο νξγαλνγξάκκαηα.

ΠΔ3 Υαξαθηήξεο
 Κελά (blanks)
Να εκθαλίδεηο ή λα απνθξχπηεηο κε εθηππψζηκνπο  εκάδηα παξαγξάθσλ
ραξαθηήξεο.
 εκάδηα κε απηφκαησλ
αιιαγψλ γξακκήο
Να δεκηνπξγείο θαη λα επεμεξγάδεζαη πνιχπινθνπο  Υαξαθηήξεο ζηεινζεηψλ (tab
πίλαθεο κε πιεξνθνξίεο θαη ζπλαξηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ
character)
ειεθηξνληθψλ θχιισλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία θεηκέλνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο πιεξνθνξηψλ ζε κηα θαιά
δνκεκέλε βάζε γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο επαγγεικαηηθψλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κε
ζρεηηθά αληηθείκελα.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο (link/unlink) αληηθεηκέλσλ θαη
πηλάθσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

269

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.3

Μνξθνπνίεζε (format) θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
Να ρξεζηκνπνηείο ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο  Open Office
θεηκέλνπ (word processing software) γηα δεκηνπξγία  Star Office
αλαθνξψλ (reports) ζε πιεξνθνξίεο ηνπ εγγξάθνπ.
ΠΔ2 Δηθόλεο
Να δεκηνπξγείο πξνζαξκνζκέλεο θεθαιίδεο (headers) θαη  Δηθφλα Clip Art
ππνζέιηδα (footers).
 Απηφκαην ρήκα
 Αληηθείκελν Word Art
Να δεκηνπξγείο θαη λα κεηαηξέπεηο πίλαθεο κε  Οξγαλφγξακκα
εμεηδηθεπκέλε
κνξθνπνίεζε
θαη
καζεκαηηθνχο
ππνινγηζκνχο.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3

ΚΑ4

Να εηζάγεηο θαη λα δηακνξθψλεηο εηθόλεο ζε έλα θείκελν.

ΚΑ5

Να εηζάγεηο, λα δεκηνπξγείο θαη λα κνξθνπνηείο δεδνκέλα
θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο.

ΚΑ6

Να πξνζέηεηο πεξίγξακκα πιαηζίνπ θαη ζθίαζεο/ρξψκαηνο
θφληνπ ζε κηα παξάγξαθν.

ΚΑ7

Να δεκηνπξγείο θαη λα δηαρεηξίδεζαη ηελ αξίζκεζε
παξαγξάθσλ (paragraphs) θαη ππν-παξαγξάθσλ (sub
paragraphs).

ΚΑ8

Να δεκηνπξγείο θαη λα δηαρεηξίδεζαη πίλαθεο πεξηερνκέλσλ
(index).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.3

Μνξθνπνίεζε (format) θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλσλ θαη πνιπζχλζεησλ ειεθηξνληθψλ
θεηκέλσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο ηεο αξίζκεζεο παξαγξάθσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηχπνπο πηλάθσλ πεξηερνκέλσλ (indexes) θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο
απηφκαηεο δεκηνπξγίαο θαη ελεκέξσζεο (update).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο, δεκηνπξγίαο θαη κνξθνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη
γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο θαη δηακφξθσζεο εηθφλσλ ζε έλα θείκελν.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.4

Δθηχπσζε θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Πεδία
πξέπεη:
 Ηκεξνκελία
 Πιεξνθνξίεο αξηζκνχ ζειίδαο
ΚΑ1 Να εηζάγεηο πεδία ζε θεθαιίδεο (header) θαη ππνζέιηδα  λνκα εγγξάθνπ
(footer).
ΚΑ2

Να εθαξκφδεηο απηφκαηα ηελ εθαξκνγή απηφκαηεο
αξίζκεζεο ζειίδσλ ζε έλα έγγξαθν.

ΚΑ3

Να εθηππψλεηο επηζηνιέο (letters), εηηθέηεο (labels) θαη
θαθέινπο (envelopes) σο απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο
αιιεινγξαθίαο (mail merge).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.4

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο θεηκέλνπ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο ηεο ζπγρψλεπζεο αιιεινγξαθίαο (mail merge).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25

ΙΙ.

Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (word processing software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο θεηκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ
 MS Office
 Open Office
 Star Office

ΚΑ1

Να αλνίγεηο θαη λα πξνεηνηκάδεηο έλα έγγξαθν σο θχξην
έγγξαθν ζπγρψλεπζεο αιιεινγξαθίαο.

ΚΑ2

Να δεκηνπξγείο εηηθέηεο (labels) θαη θαθέινπο
(envelopes) κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο αιιεινγξαθίαο
(mail merge).

ΚΑ3

Να εθηειείο καθξνεληνιέο (macros) θαη ζπληνκεχζεηο
(shortcuts) ζε έλα θείκελν, ρξεζηκνπνηψληαο έλα
ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ (word processing
software).

ΚΑ4

Να πξνζζέηεηο ιέμεηο ζην ελζσκαησκέλν θαη
πξνζαξκνζκέλν ιεμηθφ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
νξζνγξαθηθφ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο.

ΚΑ5

Να εθαξκφδεηο πξνεπηζθφπεζε
preview) ελφο θεηκέλνπ.

εθηχπσζεο
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY25.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο
θεηκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο πιεξνθνξηψλ ζε έλα θείκελν γηα
ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο επαγγεικαηηθψλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηδηφηεηεο ηεο ζπγρψλεπζεο αιιεινγξαθίαο (mail merge).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheets/worksheets).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY26.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY26.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY26.3

Μνξθνπνίεζε (format) ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY26.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas).

XHY26.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.

XHY26.6

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

XHY26.7

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.

XHY26.8

Υξήζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ζηνηρείσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
πξέπεη:
θύιισλ
 MS Excel
ΚΑ1 Να εηζάγεηο (insert) θαη λα δηαγξάθεηο (delete) έλα θχιιν  Open Office
εξγαζίαο
(worksheet)
απφ
έλα
ινγηζκηθό  Star Office
ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheets).
ΚΑ2

Να αληηγξάθεηο (copy), λα κεηαθηλείο (move) θαη λα
κεηνλνκάδεηο (rename) έλα θχιιν εξγαζίαο (worksheet).

ΚΑ3

Να δεκηνπξγείο θαη λα δηαρεηξίδεζαη ειεθηξνληθά θχιια
πνιιαπιψλ θχιισλ εξγαζίαο (worksheets tabs) κε
κεγάιν αξηζκφ ζεηξψλ θαη ζηειψλ, ππνινγηζκψλ θαη
ζπλαξηήζεσλ.

ΚΑ4

Να ελαιιάζζεζαη κεηαμχ θχιισλ εξγαζίαο θαη αλνηθηψλ
αξρείσλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΚΑ5

Να δηαρεηξίδεζαη ζπλαξηήζεηο θαη ζπλδέζεηο (links) πνπ
αθνξνχλ πνιιαπιά αξρεία (files).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.1

Γηαρείξηζε αξρείσλ ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηα αξρεία (files) θαη νη θάθεινη (folders)
ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία θαηαρψξεζεο, δηαγξαθήο, αληηγξαθήο θαη
κεηαθίλεζεο θχιισλ εξγαζίαο (worksheets) ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ησλ κελπκάησλ/ηηκψλ ιάζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηχπσλ
ππνινγηζκνχ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θχιισλ θαη δεκηνπξγίαο ζχλζεησλ
ζπλαξηήζεσλ θαη πηλάθσλ εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ (file) θαη κε ζχλδεζε (link) κε
άιια αξρεία (files).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο θαιέο πξαθηηθέο θαηά ηελ νλνκαζία θχιισλ εξγαζίαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
πξέπεη:
θύιισλ
 MS Excel
ΚΑ1 Να πξνζαξκφδεηο ηα ζηνηρεία ησλ θειηώλ πνπ ζα  Open Office
εηζάγεηο ζε έλα ινγηζκηθό ειεθηξνληθώλ θύιισλ  Star Office
(spreadsheets).
ΠΔ2 ηνηρεία θειηώλ
ΚΑ2 Να νξίδεηο ην πιάηνο (width) θαη ην κήθνο (height) ησλ  Αξηζκφο (number)
θειηψλ.
 Ηκεξνκελία (date)
 Υξφλνο (time)
ΚΑ3 Να θαηαρσξείο θαη λα αλαζεσξείο δεδνκέλα ζε θειηά.
 Πνζνζηφ (percentage)
 Κείκελν (text)
ΚΑ4 Να εηζάγεηο πιεξνθνξίεο ζε πνιιά θειηά ηαπηφρξνλα.
 Ννκηζκαηηθφ πνζφ (currency)
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7

Να βξίζθεηο θαη λα αληηθαζηζηάο δεδνκέλα.

ΠΔ3 Δθαξκνγέο
 Πξνυπνινγηζκφο
Να εηζάγεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ  Cash-flow
δεκηνπξγεζεί κε καθξνεληνιέο (macros).
 Οηθνλνκηθέο εθαξκνγέο
 Μεραλνινγηθέο
Να δηαρεηξίδεζαη ειεθηξνληθά θχιια πνπ είλαη  ηαηηζηηθέο
ζπλδεδεκέλα κε κηα βάζε δεδνκέλσλ.
ΠΔ4 Βάζε δεδνκέλσλ
 Access
 SQL-Server
 Oracle
 MySQL
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.2

Δηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηδηφηεηεο εηζαγσγήο νληνηήησλ (objects).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο αξρέο ησλ καθξνεληνιψλ (macros).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ θχιινπ κε κηα πθηζηάκελε βάζε
δεδνκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.3

Μνξθνπνίεζε (format) ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
πξέπεη:
θύιισλ
 MS Excel
ΚΑ1 Nα εηζάγεηο εηθφλεο ζε έλα έγγξαθν ρξεζηκνπνηψληαο  Open Office
έλα
ινγηζκηθό
ειεθηξνληθώλ
θύιισλ  Star Office
(spreadsheets).
ΠΔ2 Δθαξκνγέο
ΚΑ2 Nα ηξνπνπνηείο ηελ εκθάληζε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε  Πξνυπνινγηζκφο
ηελ ηηκή ηνπο.
 Cash-flow
 Οηθνλνκηθέο εθαξκνγέο
ΚΑ3 Nα ηαμηλνκείο θαη λα θηιηξάξεηο (filtering) κηα ιίζηα  Μεραλνινγηθέο
δεδνκέλσλ.
 ηαηηζηηθέο
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7

Nα νξγαλψλεηο δεδνκέλα ζε επίπεδα (dimensions).

ΠΔ3 ηνηρεία θειηώλ
 Αξηζκφο (number)
Nα δηακνξθψλεηο θαη λα δηαρεηξίδεζαη εθαξκνγέο  Ηκεξνκελία (date)
αλεπηπγκέλεο κε ινγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ.
 Υξφλνο (time)
 Πνζνζηφ (percentage)
Nα κνξθνπνηείο δεδνκέλα ζε πνιχπινθνπο πίλαθεο.
 Κείκελν (text)
 Ννκηζκαηηθφ πνζφ (currency)
Nα πξνζαξκφδεηο ηα ζηνηρεία ησλ θειηώλ ζηηο αλάγθεο
εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνχ θχιινπ.

ΚΑ8

Nα εθαξκφδεηο κνξθνπνίεζε αλάινγα κε ην απνηέιεζκα
ηεο ζπλάξηεζεο ζε έλα θειί (conditional formatting).

ΚΑ9

Να δηαρεηξίδεζαη ην κέγεζνο θαη ην πιαίζην ηεο ζειίδαο,
ην θφλην (background) θαη ηε γξακκνπνίεζε (gridlines)
ρξσκάησλ θαη γξαθηθψλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.3

Μνξθνπνίεζε (format) ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κνξθνπνίεζεο ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κνξθνπνίεζεο πηλάθσλ (tables).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κνξθνπνίεζεο ηνπ ηχπνπ ηεο κνξθήο ησλ θειηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο κνξθνπνίεζεο ηεο ζειίδσζεο, ηνπ θφληνπ, ησλ ρξσκάησλ θαη
ησλ γξαθηθψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
πξέπεη:
θύιισλ
 MS Excel
ΚΑ1 Να ρξεζηκνπνηείο ζπλαξηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ  Open Office
ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheets) πνπ αθνξνχλ  Star Office
νηθνλνκηθήο θχζεσο ππνινγηζκνχο.
ΚΑ2

Να ρξεζηκνπνηείο ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ ινγηθνχο
(logical) ππνινγηζκνχο.

ΚΑ3

Να
ρξεζηκνπνηείο
ζπλαξηήζεηο
δηακφξθσζε θεηκέλνπ.

ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ δηαρείξηζε
εκεξνκελίαο θαη ρξφλνπ.

ΚΑ5

Να ρξεζηκνπνηείο ζπλαξηήζεηο πνπ αθνξνχλ αλεχξεζε
θαη αλαθνξά καζεκαηηθψλ θαη ηξηγσλνκεηξίαο.

ΚΑ6

Να ζπλδέεηο αξηζκεηηθνχο ηειεζηέο (operators),
αλαθνξέο (relatives and absolute addresses) θαη
παξελζέζεηο ζε θειηά θαη ζπλαξηήζεηο.

πνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.4

Υξήζε ζπλαξηήζεσλ (functions) θαη δεκηνπξγία εμηζψζεσλ (formulas)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο νκάδεο ζπλαξηήζεσλ θαη ηηο βαζηθέο ζπλαξηήζεηο αλά νκάδα.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνλ νξηζκφ θαη ηε ρξήζε θάζε ζπλάξηεζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνλ νξηζκφ, ην ζχκβνιν θαη ηε ρξήζε ησλ αξηζκεηηθψλ ηειεζηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ κηαο εμίζσζεο φηαλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί
αξηζκεηηθψλ ηειεζηψλ, αλαθνξψλ ζε θειηά θαη ζπλαξηήζεηο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ζηαηηζηηθψλ, κεραληθήο θαη θχβνπ (cube).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο θειηψλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ησλ κελπκάησλ/ηηκψλ ιάζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηχπσλ
ππνινγηζκνχ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο πσο ε ρξήζε ησλ παξελζέζεσλ ζε ζπλαξηήζεηο θαη θφξκνπιεο κπνξεί λα
επεξεάζεη ην απνηέιεζκα.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
Να ζπλδέεηο θχιια εξγαζίαο (worksheet tabs) θαη αξρεία  Open Office
ειεθηξνληθψλ θχιισλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ινγηζκηθό  Star Office
ειεθηξνληθώλ θύιισλ (spreadsheets).
ΠΔ2 Δλζσκαησκέλα εξγαιεία
Να ζπλαζξνίδεηο πνιιά ζχλνια δεδνκέλσλ ζε έλα αξρείν αλάιπζεο
ειεθηξνληθψλ θχιισλ.
 Πεξηζηξνθή πιεξνθνξηψλ (pivot)
 Δλνπνίεζε Πιεξνθνξηψλ
Να θηιηξάξεηο (filter), λα εκθαλίδεηο θαη λα θξχβεηο
(consolidation)
δεδνκέλα ζπγθεληξσηηθψλ πηλάθσλ.
 Αλεχξεζε ζηφρνπ (goal seek)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

Να επεμεξγάδεζαη θαη λα κνξθνπνηείο ζπγθεληξσηηθνχο
πίλαθεο.

ΚΑ5

Να εκθαλίδεηο θαη λα απνθξχπηεηο ηηο δηαζέζηκεο γξακκέο
εξγαιείσλ.

ΚΑ6

Να δεκηνπξγείο, λα απνζεθεχζεηο θαη λα εθηειείο
καθξνεληνιέο (macros).

ΚΑ7

Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο
πηλάθσλ πνιιαπιψλ δηαζηάζεσλ (multiple dimensions).

ΚΑ8

Να
ρξεζηκνπνηείο
αλάιπζεο.

ελζσκαησκέλα
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εξγαιεία

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.5

Υξήζε εξγαιείσλ γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ελνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ (consolidation), αλεχξεζεο
ζηφρνπ (goal seek), πεξηζηξνθήο πιεξνθνξηψλ (pivot).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο πηλάθσλ πνιιαπιψλ
δηαζηάζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο εληνιέο θαη ηνπο ηξφπνπο ζχληαμεο καθξνεληνιψλ (macros)
ειεθηξνληθψλ θχιισλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.6

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Πεδία
πξέπεη:
 Ηκεξνκελία
 Πιεξνθνξίεο αξηζκνχ ζειίδαο
ΚΑ1 Να εηζάγεηο πεδία ζε θεθαιίδεο (header) θαη ππνζέιηδα  λνκα εγγξάθνπ
(footer).
ΚΑ2

Να εκθαλίδεηο, λα απνθξχπηεηο γξακκέο πιέγκαηνο, λα
εκθαλίδεηο επηθεθαιίδεο ζηειψλ θαη γξακκψλ γηα ηηο
αλάγθεο εθηχπσζεο ελφο θχιινπ εξγαζίαο (worksheet
tab).

ΚΑ3

Να εθαξκφδεηο απηφκαηε εθηχπσζε ηεο γξακκήο ηίηινπ
ζε θάζε ζειίδα ελφο εθηππσκέλνπ θχιινπ εξγαζίαο
(worksheet tab).

ΚΑ4

Να ειέγρεηο θαη λα δηνξζψλεηο ππνινγηζκνχο θαη θείκελα
ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.6

Δθηχπσζε ειεθηξνληθψλ θχιισλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο ειεθηξνληθνχ θχιινπ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.7

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
Να δεκηνπξγείο γξαθήκαηα ξάβδσλ θαη γξακκήο απφ ηα  Open Office
δεδνκέλα ηνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ ρξεζηκνπνηψληαο  Star Office
έλα
ινγηζκηθό
ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
(spreadsheets).
ΠΔ2 Γξαθήκαηα
 Πίηεο (pie chart)
Να εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη ηίηιν ζε γξάθεκα.
 Γξαθήκαηα ζηήιεο (bar chart)
 Γξαθήκαηα γξακκήο
Να εηζάγεηο εηηθέηεο δεδνκέλσλ ζε γξάθεκα.
 Γξαθήκαηα έθηαζεο

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

Να ηξνπνπνηείο ην ρξψκα ηνπ
γξαθήκαηνο θαη ηνπ ρξψκαηνο
ππνκλήκαηνο.

ΚΑ5

Να ηξνπνπνηείο ην ρξψκα ησλ ξάβδσλ θαη γξακκψλ.

ΚΑ6

Να ηξνπνπνηείο ην κέγεζνο θαη ρξψκα ηεο
γξακκαηνζεηξάο θεηκέλνπ ηνπ ηίηινπ, ησλ αμφλσλ θαη
ηνπ ππνκλήκαηνο ελφο γξαθήκαηνο.

ΚΑ7

Να δεκηνπξγείο γξαθήκαηα ζπλδπάδνληαο πνιιαπινχο
πίλαθεο.

ΚΑ8

Να εμάγεηο γξάθεκα ζε άιιν θχιιν εξγαζίαο, αξρείν ή
εθαξκνγή.

θφληνπ
θφληνπ
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ελφο ΠΔ3 Δηηθέηεο δεδνκέλσλ
ηνπ  Σηκέο
 Αξηζκνί
 Πνζνζηά

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.7

Γεκηνπξγία γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο, δηακφξθσζεο, δηαγξαθήο,
αληηγξαθήο θαη κεηαθίλεζεο γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ
θχιισλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηχπνπο ησλ δηαζέζηκσλ γξαθεκάησλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο γξαθεκάησλ ζε
ζπλδπαζκφ κε πίλαθεο δεδνκέλσλ ζε ινγηζκηθά θχιια θαη ζχλδεζεο κε εμσηεξηθέο πεγέο
δεδνκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ειεθηξνληθψλ θχιισλ (spreadsheet software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.8

Υξήζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ζηνηρείσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά ειεθηξνληθώλ
θύιισλ
 MS Excel
Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία αλάθηεζεο κε ζπλδπαζκφ  Open Office
ζπλαξηήζεσλ, γηα ηελ παξνπζίαζε θαη εξκελεία  Star Office
ζηνηρείσλ ελφο ινγηζκηθνύ ειεθηξνληθώλ θύιισλ
(spreadsheet).

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2

Να δεκηνπξγείο θαη λα ηξνπνπνηείο ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα
κε ρξήζε θαζνξηζκέλσλ νλνκάησλ πεδίσλ.

ΚΑ3

Να εθαξκφδεηο απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε νκαδνπνίεζε
δεδνκέλσλ ζε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (consolidation).

ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο έλα, δχν ή πνιιαπινχο ιεηηνπξγηθνχο
πίλαθεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY26.8

Υξήζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ζηνηρείσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκνχ κηαο εμίζσζεο φηαλ ππάξρνπλ ζπλδπαζκνί
αξηζκεηηθψλ ηειεζηψλ, αλαθνξψλ ζε θειηά θαη ζπλαξηήζεηο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ ζηαηηζηηθψλ, κεραληθήο θαη θχβνπ (cube).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ζπλαξηήζεσλ πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο θειηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο εληνιέο θαη ηνπο ηξφπνπο ζχληαμεο καθξνεληνιψλ (macros)
ειεθηξνληθψλ θχιισλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηη είλαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back
ups, antivirus etc) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο κεζφδσλ γηα αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ Η/Τ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY27.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγή νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα αζθαιή
πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

XHY27.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up).

XHY27.3

Υξήζε θαη αλαλέσζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (antivirus).

XHY27.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail).

XHY27.5

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (Internet).

XHY27.6

Αζθάιεηα εγγξάθσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγή νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα αζθαιή
πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Γεδνκέλα
πξέπεη:
 Κείκελν
 Ηιεθηξνληθφ θχιιν
ΚΑ1 Να απνζεθεχεηο θαη λα αλαθηάο δεδνκέλα κε αζθάιεηα.  Παξνπζίαζε
 Δηθφλεο
ΚΑ2 Να εηζάγεηο θαη αιιάδεηο θσδηθφ ρξήζηε (user name) θαη
θσδηθφ πξφζβαζεο (password) θαηά ηελ πξφζβαζε ζηνλ ΠΔ2 Ιδηόηεηεο αζθάιεηαο
Η/Τ.
δεδνκέλσλ
 Αιιαγέο (edit)
ΚΑ3 Να βεβαηψλεζαη φηη ηα δεδνκέλα ζνπ έρνπλ απνζεθεπηεί  Γηάβαζκα (read)
ζε πεξηβάιινλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε κε  Απνζήθεπζε (write)
εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο.
 Γηαγξαθή (delete)
 Ηκεξνκελία
KA4 Να ειέγρεηο ην ρψξν απνζήθεπζεο ζνπ γηα ηπρφλ
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ή ηψλ.
ΚΑ5

Να θαζνξίδεηο ηηο ηδηόηεηεο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ.

ΚΑ6

Να θαζνξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο επηκεξηζκνχ αξρείσλ θαη
δεδνκέλσλ (sharing).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.1

Αζθαιήο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγή νδεγηψλ αζθάιεηαο γηα αζθαιή
πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζηνλ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη δεδνκέλα
ηνπ Η/Τ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο ζε κηα
εηαηξεία.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο ηαθηηθήο
ελεκέξσζεο ησλ ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο θαηά ησλ ηψλ (anti-virus software).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη έλλνηα ησλ ηδηνηήησλ αζθάιεηαο δεδνκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Αξρεία
πξέπεη:
 Κείκελα
 Ηιεθηξνληθά θχιια
ΚΑ1 Να εθαξκφδεηο ηε δηαδηθαζία εθεδξηθήο απνζήθεπζεο  Παξνπζίαζε
ζηα αξρεία (files) πνπ ζεσξείο ζεκαληηθά.
 Φσηνγξαθία
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

εθεδξηθήο ΠΔ2 Μέζα εθεδξηθήο
απνζήθεπζεο
 Δμσηεξηθφο ζθιεξφο δίζθνο
Να δίλεηο εληνιή εθεδξηθήο παξνπζίαζεο.
 CD
 DVD
Να ελεξγνπνηείο εθαξκνγή/ινγηζκηθφ γηα εθεδξηθή  Tape Drive
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε πνιιαπιά απνζεθεπηηθά κέζα  USB
ζε έλα ππνινγηζηή.
Να ρξεζηκνπνηείο
απνζήθεπζεο.

ηα

δηάθνξα

κέζα

ΚΑ5

Να ελεξγνπνηείο εθαξκνγή/ινγηζκηθφ γηα εθεδξηθή
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε απνζεθεπηηθά κέζα ζην
ηνπηθφ δίθηπν

ΚΑ6

Να ελεξγνπνηείο εθαξκνγή/ινγηζκηθφ γηα εθεδξηθή
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε εμσηεξηθά απνζεθεπηηθά
κέζα εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ.

ΚΑ7

Να ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ εθεδξηθήο
απνζήθεπζεο γηα λα επαλαθέξεηο δεδνκέλα (restore).

ΚΑ8

Να πξνγξακκαηίδεηο θαη λα πξνζαξκφδεηο ηελ απηφκαηε
εθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ.
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ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.2

Δθεδξηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (back-up)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο, ηηο ηδηφηεηεο θαη ην είδνο παξακεηξνπνίεζεο ησλ κέζσλ
εθεδξηθήο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ρξφλνπ απνζήθεπζεο θαη κεζφδσλ απνζήθεπζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ην ζθνπφ ηεο ηαθηηθήο δεκηνπξγίαο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ αξρείσλ ζε
θνξεηά απνζεθεπηηθά κέζα γηα θχιαμε ζε άιιε ηνπνζεζία.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα εξγαιεία αζθαινχο επαλαθνξάο δεδνκέλσλ (restore).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο εθεδξηθήο απνζήθεπζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.3

Υξήζε θαη αλαλέσζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (antivirus)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθό
πξέπεη:
 McAfee
 Symantec – Norton
ΚΑ1 Να αλαλεψλεηο θαη λα αλαβαζκίδεηο ην ινγηζκηθό θαηά  Trend Micro
ησλ ηψλ (anti-virus) πνπ έρεηο εγθαηαζηήζεη.
 Panta
 Raspersky
ΚΑ2 Να αλαλεψλεηο ην ινγηζκηθό πξνζηαζίαο απφ ηνπο ηνχο
(anti-virus).
ΠΔ2 Λνγηζκηθά θαθόβνπιεο
ρξήζεο
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ηνπ  Trojan Horses (δνχξεηνο ίππνο)
ινγηζκηθνύ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus) αλάινγα κε ηα  Rootkits
δεδνκέλα ελφο νξγαληζκνχ.
 Back doors (πίζσ πφξηαο)
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7

Να απηνκαηνπνηείο θαη λα ειέγρεηο ηελ αλαλέσζε ησλ ΠΔ3 Σύπνη κόιπλζεο
ινγηζκηθώλ θαηά ησλ ηψλ (anti-virus).
 Viruses (ηνί)
 Worms (ζθνπιήθηα) δνχξεηνπο
Να θαζνξίδεηο ην ρξνλνδηάγξακκα απηφκαηεο ζάξσζεο
ίππνπο (trojan horses)
ηνπ ππνινγηζηή κε ινγηζκηθό θαηά ησλ ηψλ (anti-virus).  Λνγηζκηθά παξαθνινχζεζεο
(spyware)
Να δηαρεηξίδεζαη ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ινγηζκηθώλ
θαθόβνπιεο ρξήζεο (malware).
Να δηαρεηξίδεζαη ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο κόιπλζεο ηνπ
ππνινγηζηή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.3

Υξήζε θαη αλαλέσζε ινγηζκηθνχ θαηά ησλ ηψλ (antivirus)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηα είδε ινγηζκηθψλ θαηά ησλ ηψλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο αλαλέσζεο ησλ ινγηζκηθψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ησλ ινγηζκηθψλ θαηά ησλ ηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πσο ηα ινγηζκηθά θαθφβνπιεο ρξήζεο (malware) κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζε έλα
ππνινγηζηή.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο ζπγθάιπςεο ησλ ινγηζκηθψλ θαθφβνπιεο ρξήζεο
(malware).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο κφιπλζεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ηνπο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ θαξαληίλα (carantine) θαη ην απνηέιεζκα ηεο απνκφλσζεο
κνιπζκέλσλ/χπνπησλ αξρείσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθό
πξέπεη:
 McAfee
 Symantec – Norton
ΚΑ1 Να ελεξγνπνηείο ηα ινγηζκηθά πξνζηαζίαο απφ ηνχο γηα  Trend Micro
απηφκαην ζάξσκα ησλ εηζεξρφκελσλ κελπκάησλ  Panta
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail).
 Raspersky
ΚΑ2

Να αληηιακβάλεζαη ηπρφλ απφπεηξα ειεθηξνληθήο
πθαξπαγήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (phishing).

ΚΑ3

Να αληηιακβάλεζαη ηε κφιπλζε ελφο ππνινγηζηή απφ
θάπνηνλ ηφ πνπ πξνήιζε απφ άλνηγκα άγλσζηεο
πξνειεχζεσο κελχκαηνο ή απφ επηζπλαπηφκελν αξρείν
(file) πνπ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζε άγλσζηεο πξνειεχζεσο
κήλπκα.

ΚΑ4

Να δεκηνπξγείο θαη λα πξνζζέηεηο
ππνγξαθή (digital signature).

ΚΑ5

Να θαζνξίδεηο ηoλ απνζηνιέα κελχκαηνο ζηνλ θαηάινγν
αλεπηζχκεησλ ή απνδεθηψλ ρξεζηψλ.

ΚΑ6

Να θαζνξίδεηο ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ζηε καχξε ιίζηα δηεπζχλζεσλ.

ΚΑ7

Να θαζνξίδεηο θξηηήξηα γηα αλίρλεπζε ηψλ θαηά ηελ
πξφζβαζε ζε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
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ςεθηαθή

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.4

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο φξνπο θξππηνγξάθεζεο (encryption) θαη απνθξππηνγξάθεζεο
(decryption) θαη ην ξφιν ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ινγηζκηθψλ ζηελ αζθαιή απνζηνιή
κελπκάησλ θαη δηαθίλεζε αξρείσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λα ιακβάλεηο δφιηα θαη αλεπηζχκεηα
κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «ςαξέκαηνο» (phishing) θαη λα εληνπίδεηο ηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεηηνπξγηψλ «ςαξέκαηνο».

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε έλλνηα ηνπ φξνπ ςεθηαθή ππνγξαθή (digital signature).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.5

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (Internet)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθό
πξέπεη:
 McAfee
 Symantec – Norton
ΚΑ1 Να ρξεζηκνπνηείο ινγηζκηθά πξνζηαζίαο γηα αζθαιή  Trend Micro
πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν (Internet).
 Panta
 Raspersky
ΚΑ2 Να ρξεζηκνπνηείο νλφκαηα ρξεζηψλ (user names) θαη
θσδηθνχο πξφζβαζεο (passwords) γηα πξνζηαζία ησλ ΠΔ2 Ιδησηηθά δεδνκέλα
δηθηχσλ.
 Ιζηνξηθφ πεξηήγεζεο (Browsing
History)
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ηνλ ηνίρν πξνζηαζίαο (firewall) γηα  Πξνζσξηλά απνζεθεπκέλα
πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή απφ εηζβνιέο.
αξρεία (Temporary Internet
Files)
ΚΑ4 Nα εθαξκφδεηο πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη θηιηξαξίζκαηνο  Μπζηηθνχο θσδηθνχο
ηζηνζειίδσλ γηα έλα νξγαληζκφ.
(Passwords)
 Λαλζάλνληα αξρεία θαηαγξαθήο
ΚΑ5 Nα επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα λα επηηξέπεηο ή
δεδνκέλσλ (cookies)
λα εκπνδίδεηο ιαλζάλνληα αξρεία θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ  Γεδνκέλα απηφκαηεο
(cookies).
ζπκπιήξσζεο (Auto-complete
data)
ΚΑ6 Nα δηαγξάθεηο ηδησηηθά δεδνκέλα απφ έλα πξφγξακκα
πινήγεζεο (web browser).
ΠΔ3 Κίλδπλνη
 Δθθνβηζκφο ζηνλ θπβεξλνρψξν
ΚΑ7 Nα επηθπξψλεηο έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ.
(Cyber bulling)
 Καιισπηζκφο (Grooming)
ΚΑ8 Να επηιέγεηο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα ηελ  Παξαπιαλεηηθέο/επηθίλδπλεο
ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηεο απηφκαηεο
πιεξνθνξίεο (misleading/
ζπκπιήξσζεο (auto-complete), απηφκαηεο απνζήθεπζεο
dangerous information)
(auto-save) θαηά ηε ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο ζε κηα  Φεπδείο ηαπηφηεηεο (False
ηζηνζειίδα.
identities)
 Γφιηνη ζπλδέζκνη (fraudulent
ΚΑ9 Να δηαρεηξίδεζαη ηνπο πηζαλνχο θηλδύλνπο θαηά ηε
links)
ρξήζε ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
 Γφιηα κελχκαηα (fraudelent
messages)
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.5

Αζθαιήο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (Internet)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ αλ κηα ηζηνζειίδα είλαη ή φρη αζθαιήο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο θηιηξαξίζκαηνο ηζηνζειίδσλ θαη πεξηνξηζκψλ ρξήζεο
δηαδηθηχνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο φηη νξηζκέλεο ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο (αγνξά, ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο) ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζε αζθαιείο ηζηνζειίδεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ pharming.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ιαλζάλσλ αξρείν θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ (cookie).

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ (digital certificate) γηα έλα
ηζηνρψξν.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ φξσλ θξππηνγξάθεζε (encryption) θαη απνθξππηνγξάθεζεο
(decryption) θαη ην ξφιν ησλ ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε αξρείσλ θαη
δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν.

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ λα κελ απνθαιχπηνπκε εκπηζηεπηηθέο ή θαη πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο ζηνπο ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social networking).

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαηά ηε ρξήζε ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27

ΙΙ.

Αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (IT security, back ups,
antivirus etc) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.6

Αζθάιεηα εγγξάθσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Μνξθή
πξέπεη:
 Pdf
 Image
ΚΑ1 Να πξνζηαηεχεηο ην πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ ζνπ
ΠΔ2 Ιδηόηεηεο αζθάιεηαο
κεηαηξέπνληάο ην ζε άιιεο κνξθέο.
εγγξάθσλ
ΚΑ2 Να δηακνξθψλεηο ηηο ηδηόηεηεο αζθάιεηαο ελόο  Αιιαγέο (modify)
εγγξάθνπ.
 Άλνηγκα/δηάβαζκα (read)
 Δθηέιεζε (execute)
ΚΑ3 Να δηακνξθψλεηο ηηο ηδηόηεηεο αζθάιεηαο θαη  Απνζήθεπζε (save)
πξφζβαζεο ρξεζηψλ ζε αξρεία (files), θαθέινπο (folders)  Γηαγξαθή (delete)
θαη δίθηπν.
ΚΑ4

Να απνθξχπηεηο ην έγγξαθν απφ δεκφζηα πξφζβαζε.

ΚΑ5

Να θαζνξίδεηο παξακέηξνπο πξνζηαζίαο
εθηέιεζε καθξνεληνιψλ (macros).

ΚΑ6

Να θαζνξίδεηο κπζηηθφ θσδηθφ γα φισλ ησλ ηχπσλ αξρεία
(files).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY27.6

Αζθάιεηα εγγξάθσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ινγηζκηθφ, πιηζκηθφ θαη έγγξαθα
ηνπ Η/Τ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο απνηξνπήο ππνθινπήο εγγξάθσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη έλλνηα ησλ ηδηνηήησλ αζθάιεηαο εγγξάθσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ θξππηνγξάθεζε (encryption) θαη απνθξππηνγξάθεζε
(decryption) θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο (presentation software) γηα ηε δεκηνπξγία
παξνπζηάζεσλ.

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY28.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ.

XHY28.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ).

XHY28.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ.

XHY28.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides).

XHY28.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 Open Office
ΚΑ1 Να εηζάγεηο θαη λα απαιείθεηο γξαθηθό αληηθείκελν  Star Office
ζην
ππφδεηγκα
δηαθαλεηψλ
ελφο
ινγηζκηθνύ
παξνπζίαζεο (presentation software).
ΠΔ2 Γξαθηθό αληηθείκελν
 Δηθφλα
ΚΑ2 Να
εηζάγεηο
θείκελν
ζην
ππνζέιηδν
(footer)  Γξαθηθφ
ζπγθεθξηκέλσλ ή φισλ ησλ δηαθαλεηψλ κηαο  Αληηθείκελν ζρεδίαζεο
παξνπζίαζεο.
ΚΑ3

Να εθαξκφδεηο απηφκαηε αξίζκεζε δηαθαλεηψλ,
εκεξνκελίαο κε απηφκαηε ή κε απηφκαηε ελεκέξσζε
ζην ππνζέιηδν (footer) ζπγθεθξηκέλσλ ή φισλ ησλ
δηαθαλεηψλ κηαο παξνπζίαζεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.1

Γηαρείξηζε παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο πξαθηηθέο δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ δηαθαλεηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο αξρείσλ θαη ηηο ηδηφηεηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 Open Office
ΚΑ1 Να εηζάγεηο εμσηεξηθά αληηθείκελα απφ άιιεο  Star Office
εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ ζνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηα
δηαθάλεηα ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο (presentation ΠΔ2 Δθαξκνγέο
software).
 Δξγαιεία δσγξαθηθήο (paint)
 Κεηκέλνπ
ΚΑ2 Να εηζάγεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα δηαρεηξίδεζαη θείκελα  Ηιεθηξνληθφ θχιιν
ζε νπνηαδήπνηε κνξθή.
ΠΔ3 Γξαθήκαηα
ΚΑ3 Να δεκηνπξγείο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα επηιέγεηο  Πίηεο (pie chart)
γξαθήκαηα ζε κηα δηαθάλεηα.
 Γξαθήκαηα ζηήιεο (bar chart)
 Γξαθήκαηα γξακκήο
ΚΑ4 Nα
πξνζζέηεηο
δηαθφξσλ
ηχπσλ
αληηθείκελα  Γξαθήκαηα έθηαζεο
ζρεδίαζεο ζε κηα δηαθάλεηα.
ΠΔ4 Αληηθείκελα ζρεδίαζεο
ΚΑ5 Να εηζάγεηο θείκελν ζε έλα αληηθείκελν ζρεδίαζεο.
 Γξακκή
 Βέινο
ΚΑ6 Να εηζάγεηο πίλαθεο κε αξηζκνχο θαη λα δεκηνπξγείο  Βέινο ηχπνπ κπινθ
γξαθηθά κε ηνπο πίλαθεο απηνχο.
 Οξζνγψλην
 Σεηξάγσλν
ΚΑ7 Να ζπλδέεηο πιεξνθνξίεο απφ άιια αξρεία (files) ηνπ  Έιιεηςε
ηδίνπ ή άιινπ ηχπνπ.
 Κχθινο
 Πιαίζην θεηκέλνπ
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, γηα ηελ θαηαρψξεζε θεηκέλνπ,
γξαθηθψλ θαη άιισλ κνξθψλ ζε δηαθάλεηεο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ
ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλζεζεο αξρείσλ θαη ηηο ηδηφηεηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα δηάθνξα είδε αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηα δηάθνξα είδε απηφκαησλ ζρεκάησλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα είδε γξαθηθψλ θαη θεηκέλσλ.

313

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 Open Office
ΚΑ1 Να ηαμηλνκείο ηηο δηαθάλεηεο ζε κηα παξνπζίαζε ηνπ  Star Office
ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο (presentation software).
ΠΔ2 Αληηθείκελα
ΚΑ2 Να εηζάγεηο ζεκεηψζεηο, εηθφλεο, γξαθηθά θαη  Κείκελν
αληηθείκελα (objects).
 Πίλαθαο
 Σέρλε θεηκέλνπ (Word art)
ΚΑ3 Να ηξνπνπνηείο ην θφλην ηεο δηαθάλεηαο.
 Σαηλία
 Ήρνο
ΚΑ4 Να νκαδνπνηείο θαη λα θαηαξγείο ηελ νκαδνπνίεζε  Έμππλε ηέρλε (smart art)
αληηθεηκέλσλ ζρεδίαζεο ζε κηα δηαθάλεηα.
 Οξγαλφγξακκα
ΚΑ5

Να δεκηνπξγείο θαη λα ηξνπνπνηείο πίλαθεο ζε κηα
δηαθάλεηα.

ΚΑ6

Να εθηειείο νξζνγξαθηθφ έιεγρν ζε κηα παξνπζίαζε.

ΚΑ7

Να δεκηνπξγείο θαη λα ηξνπνπνηείο νξγαλνγξάκκαηα ζε
κηα δηαθάλεηα.

ΚΑ8

Να ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία δηακφξθσζεο θίλεζεο
(animation) αληηθεηκέλσλ θαη δηαθαλεηψλ.

ΚΑ9

Να δηακνξθψλεηο πξφηππα (templates) δηαθαλεηψλ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.3

Δπεμεξγαζία παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πψο λα αλαδεηάο θαη λα αλαθηάο έηνηκεο εηθφλεο (cliparts).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο θαη ηηο ηδηφηεηεο θίλεζεο (animation) αληηθεηκέλσλ θαη εηθφλσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα είδε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηα εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο αληηθεηκέλνπ
νξγαλνγξάκκαηνο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο δεκηνπξγίαο θαη δηακφξθσζεο πηλάθσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο, ηνπο ηχπνπο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξνηχπσλ (templates).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο
πξέπεη:
 MS PowerPoint
 OpenOffice
ΚΑ1 Να πξνζζέηεηο θαη λα αθαηξείο εθέ ελαιιαγήο κεηαμχ  StarOffice
ησλ δηαθαλεηψλ ηνπ ινγηζκηθνύ παξνπζίαζεο
(presentation software).
ΠΔ2 Μνξθή δηαθαλεηώλ
 εκεηψζεηο (notes page)
ΚΑ2 Να πξνζζέηεηο ζεκεηψζεηο νκηιεηή ζηηο δηαθάλεηεο κηαο  Απιέο δηαθάλεηεο (normal)
παξνπζίαζεο.
 Μνξθή αλάγλσζεο (reading view)
ΚΑ3

Να επηιέγεηο ηελ θαηάιιειε κνξθή ησλ δηαθαλεηώλ
ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο.

ΚΑ4

Να απνθξχπηεηο
(hide/unhide).

ΚΑ5

Να εθαξκφδεηο θαη λα δνθηκάδεηο ην ρξφλν παξνπζίαζεο
ησλ δηαθαλεηψλ.

θαη

λα

επαλεκθαλίδεηο
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δηαθάλεηεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.4

Παξνπζίαζε δηαθαλεηψλ (slides)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο κεζφδνπο θαη εξγαιεία παξνπζηάζεσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνβνιήο κηαο παξνπζίαζεο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη παξακέηξνπο ξνήο ηεο παξνπζίαζεο δηαθαλεηψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ηνπ ππνινγηζηή κε πεξηθεξεηαθά πξνβνιήο.
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ παξνπζίαζεο (presentation software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Πεδία
πξέπεη:
 Ηκεξνκελία
 Πιεξνθνξίεο αξηζκνχ ζειίδαο
ΚΑ1 Να εηζάγεηο πεδία ζε θεθαιίδεο (header) θαη ππνζέιηδα  λνκα εγγξάθνπ
(footer).
ΚΑ2

Να αιιάδεηο ην κέγεζνο ηεο παξνπζίαζεο.

ΚΑ3

Να εθαξκφδεηο απηφκαηα ηελ εθαξκνγή απηφκαηεο
αξίζκεζεο ζειίδσλ ζε κηα παξνπζίαζε.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY28.5

Δθηχπσζε παξνπζηάζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο κηαο παξνπζίαζεο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα επίιπζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ινγηζκηθφ
(software) θαη πιηζκηθφ (hardware).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY29.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software).

XHY29.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware).

XHY29.3

Δπαλεγθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ινγηζκηθψλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά
πξέπεη:
 Λνγηζκηθφ Microsoft
 OpenOffice
ΚΑ1 Να επαλεθθηλείο ην ινγηζκηθό ζνπ κεηά απφ πεξίπινθα  StarOffice
θαη ηερληθά πξνβιήκαηα.
ΠΔ2 Αξρεία παξακεηξνπνίεζεο
ΚΑ2 Να
επηδηνξζψλεηο
πξνβιήκαηα
ζηα
αξρεία  Δθηππσηήο
παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.
 Γίθηπν
 Γηαδίθηπν
ΚΑ3 Να εθθηλείο ηνλ Η/Τ ζε θαηάζηαζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο  Οζφλε
(Safe Mode).
 Παγθνζκηνπνίεζε
 Δγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ
ΚΑ4 Να δεκηνπξγείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο έλα δίζθν  Μνλάδεο απνζήθεπζεο αξρείσλ
επηδηφξζσζεο (repair disk), δίζθν επείγνπζαο αλάγθεο  χζηεκα
(emergency disk) γηα αλάθηεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ  Κάξηεο
ζπζηήκαηνο.
 Γηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ
ΚΑ5

Να θαηεπζχλεηο θαη λα θαζνδεγείο άιινπο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ.

322

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29.1

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ (software)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνπ κπνξείο βξεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ινγηζκηθφ (software) πνπ
ρξεζηκνπνηείο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνπ πξέπεη λα απνηαζείο ζηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ινγηζκηθφ (software).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπ ηξφπνπο θαη κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θαη δηεξεχλεζεο πξνβιεκάησλ
(troubleshooting) γηα ηελ επηηπρή επίιπζε πξνβιεκάησλ ινγηζκηθνχ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πψο λα αθνινπζείο θαη λα δίλεηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο ζπκβνπιέο θαη
θαζνδεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ινγηζκηθνχ (software).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο πνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη φηαλ ην ινγηζκηθφ δελ είλαη ζπκβαηφ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο θσδηθνχο ζθαικάησλ (code errors).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Τιηζκηθό
πξέπεη:
 Η/Τ
 Δθηππσηήο
ΚΑ1 Να πξαγκαηνπνηείο εγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε θαη  αξσηήο
αλαβάζκηζε ησλ νδεγψλ κνλάδσλ πιηζκηθνύ,  Καιψδηα δηθηχνπ
ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο πεγέο.
ΚΑ2

Να πξαγκαηνπνηείο εγθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε
απεγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ.

ΚΑ3

Να ρξεζηκνπνηείο ηα δηαζέζηκα εξγαιεία δηάγλσζεο.

ΚΑ4

Να εληνπίδεηο ηελ αηηία πνπ έλαο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα
απνθηήζεη πξφζβαζε ζε έλα δίθηπν.

ΚΑ5

Να εληνπίδεηο πξνβιήκαηα ζε ηνπηθνχο ινγαξηαζκνχο
ρξεζηψλ ή ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ ηνκέα (domain users)
αλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ηνκέαο.

ΚΑ6

Να επηιχεηο πξνβιήκαηα ζε εθηππσηέο θαη ζαξσηέο.

ΚΑ7

Να επηιχεηο πξνβιήκαηα απφδνζεο (performance).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29.2

Αληηκεηψπηζε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ (hardware)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνπ κπνξείο λα βξεηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πιηζκηθφ (hardware) πνπ
ρξεζηκνπνηείο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνπ πξέπεη λα απνηαζείο ζηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
πιηζκηθφ (hardware).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηνπ ηξφπνπο θαη κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο θαη δηεξεχλεζεο πξνβιεκάησλ
(troubleshooting) γηα ηελ επηηπρή επίιπζε πξνβιεκάησλ πιηζκηθνχ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πψο λα αθνινπζείο θαη λα δίλεηο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο ζπκβνπιέο θαη
θαζνδεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιηζκηθνχ (hardware).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο ηνπ πιηζκηθνχ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο πνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη φηαλ ην πιηζκηθφ δελ είλαη ζπκβαηφ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ φξνπ εγθαηάζηαζε θαη εθηέιεζε (Plug and
Play-PnP).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29

ΙΙ.

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ γηα ρξήζηεο (troubleshooting for users) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29.3

Δπαλεγθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ινγηζκηθψλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα
πξέπεη:
 Windows
 UNIX
ΚΑ1 Να δηαρεηξίδεζαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ  Linux
ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ.
 Mac OS
ΚΑ2

Να δεκηνπξγείο κηα δηζθέηα/D εθθίλεζεο (startup disk).

ΚΑ3

Να
ρξεζηκνπνηείο,
επαλεγθαηαζηαίλεηο
εθαξκνγέο.

ΚΑ4

Να πξνζαξκφδεηο θαη λα ηξνπνπνηείο ηηο ξπζκίζεηο ηεο
νζφλεο.

ΚΑ5

Να πξνζαξκφδεηο ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο κε ηε ρξήζε
ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
πξνζσπηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.

ΚΑ6

Να πξνζαξκφδεηο θαη λα αιιάδεηο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
πνληηθηνχ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ.

ΚΑ7

Να αλαβαζκίδεηο έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζε λεφηεξε
έθδνζε.

ΚΑ8

Να πξνζαξκφδεηο θαη λα αιιάδεηο ηηο ηνπηθέο ξπζκίζεηο
(Regional Settings) ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΚΑ9

Να εηζάγεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα δηαγξάθεηο εθηππσηέο.

λα
ηηο

εγθαηαζηαίλεηο
θαη
λα
δηαζέζηκεο
βνεζεηηθέο

ΚΑ10 Να ξπζκίδεηο ψζηε λα γίλεηαη απηφκαηε
αλαβαζκίζεσλ θαη επηδηνξζψζεσλ ζην ζχζηεκα.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY29.3

Δπαλεγθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ινγηζκηθψλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη φηαλ ην ινγηζκηθφ δελ είλαη ζπκβαηφ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο θσδηθνχο ζθαικάησλ (code errors).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ φξνπ εγθαηάζηαζε θαη εθηέιεζε (Plug and
Play-PnP).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο εγθαηάζηαζεο θαη απεγθαηάζηαζεο ελφο ινγηζκηθνχ
πξνγξάκκαηνο.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηνπο ηξφπνπο θαη πηζαλά πξνβιήκαηα αλαβάζκηζεο ελφο ινγηζκηθνχ
πξνγξάκκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα εηζαγσγήο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ (database).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY30.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ ή εθαξκνγή (software application).

XHY30.2

ρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.

XHY30.3

ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε εξσηεκάησλ.

XHY30.4

ρεδίαζε θφξκαο.

XHY30.5

ρεδίαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ.

XHY30.6

Δηζαγσγή, εμαγσγή θαη ζχλδεζε δεδνκέλσλ.

XHY30.7

Γηαρείξηζε εθηππψζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ
ή εθαξκνγή (software application)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να δηαρεηξίδεζαη ηα ινγηζκηθά βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) ή εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ  StarOffice
εγγξαθέο.
ΠΔ2 Δθαξκνγέο βάζεο
ΚΑ2 Να εληνπίδεηο, λα αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο κηα εθαξκνγή δεδνκέλσλ
βάζεο δεδνκέλσλ.
 Λνγηζηηθφ ζχζηεκα
 χζηεκα απνζήθεο
ΚΑ3 Να ελεκεξψλεηο πεδία (update fields).
 Μηζζνδνζία
 Μεηξψα πειαηψλ
ΚΑ4 Να δεκηνπξγείο λέεο εγγξαθέο (new records).
 πζηήκαηα πσιήζεσλ
ΚΑ5
ΚΑ6

Να πξνζζέηεηο θαη λα δηαγξάθεηο εγγξαθέο ζε έλα πίλαθα ΠΔ3 Σύπνη πεδίσλ
(table) θαη κηα θφξκα (form).
 Κείκελν
 Αξηζκφο
Να εηζάγεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα δηαγξάθεηο δεδνκέλα  Ηκεξνκελία/ψξα
ζε κηα εγγξαθή.
 Ναη/φρη

ΚΑ7

Να αλαγλσξίδεηο ηα κελχκαηα ειέγρνπ θαη θαζνξηζκνχ
ηεο ζσζηήο κνξθήο θαη δνκήο δεδνκέλσλ.

ΚΑ8

Να ρξεζηκνπνηείο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο πεδίσλ
(fields).

ΚΑ9

Να επηζπλάπηεηο
δεδνκέλσλ.

έγξαθα

(attachments)
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.1

Πξφζβαζε, εηζαγσγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ (data entry) ζε κηα βάζε
δεδνκέλσλ ή εθαξκνγή (software application)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο/θαλφλεο επηθχξσζεο πιεξνθνξηψλ (validation rules).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο ππεπζπλφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο φηη θάζε πίλαθαο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά
κε έλαλ κνλαδηθφ ηχπν αληηθεηκέλνπ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ζπζρεηηδφκελεο ηδηφηεηεο ησλ πεδίσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ (primary key).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαηήξεζεο αθεξαηφηεηαο αλαθνξψλ ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ πηλάθσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ εξσηήκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.2

ρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο  Open Office
δεδνκέλσλ (database software) γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο  StarOffice
βάζεο δεδνκέλσλ.
ΠΔ2 Σύπνη πεδίσλ
ΚΑ2 Να νξίδεηο έλα πεδίν σο πξσηεχνληα θιεηδί (primary  Κείκελν
key).
 Αξηζκφο
 Ηκεξνκελία/ψξα
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο πεδίσλ.
 Ναη/φρη
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6

Να δεκηνπξγείο πίλαθεο κε φινπο ηνπο ηύπνπο πεδίσλ ΠΔ3 Καλόλεο επηθύξσζεο
(fields).
 Υαξαθηήξεο κφλν
 Αξηζκφ κφλν
Να δεκηνπξγείο επξεηήξην.
 Λνγηθφ πεδίν
 Ηκεξνκελία
Να πξνζζέηεηο, λα κεηαθηλείο θαη λα δηαγξάθεηο πεδία  Αξηζκφ ραξαθηήξσλ
(fields) ζε ππάξρνληα πίλαθα (table).
 Έθηαζε αξηζκνχ

ΚΑ7

Να δεκηνπξγείο ζρέζεηο πηλάθσλ (relationships).

ΚΑ8

Να δηαρεηξίδεζαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πηλάθσλ (tables) θαη
πεδίσλ (fields).

ΚΑ9

Να εθαξκφδεηο θαλόλεο επηθύξσζεο πιεξνθνξηψλ
(validation rules).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.2

ρεδηαζκφο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ή εθαξκνγήο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο κεξηθά απφ ηα θνηλήο ρξήζεο κεγάιεο θιίκαθαο βάζεηο δεδνκέλσλ/εθαξκνγψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο φηη ην πεξηερφκελν ελφο πεδίνπ ζπζρεηίδεηαη κ’ έλαλ θαηάιιειν ηχπν δεδνκέλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πσο κηα θφξκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηξνπνπνίεζε εγγξαθψλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ππεπζπλφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο φηη θάζε πίλαθαο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε
έλα κνλαδηθφ ηχπν αληηθεηκέλνπ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο ζπζρεηηδφκελεο ηδηφηεηεο ησλ πεδίσλ.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ (primary key).

ΑΓ9

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαηήξεζεο αθεξαηφηεηαο αλαθνξψλ ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ πηλάθσλ.

ΑΓ10 Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρέζεσλ πηλάθσλ (relationship).
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ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.3

ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε εξσηεκάησλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηε δηαρείξηζε  StarOffice
εξσηεκάησλ.
ΠΔ2 Σειεζηέο
ΚΑ2 Να πξνζζέηεηο θξηηήξηα ζ’ έλα εξψηεκα (query)  = (Ίζν)
ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηειεζηέο.
 <> (Γηάθνξν)
 < (Μηθξφηεξν απφ)
ΚΑ3 Να ρξεζηκνπνηείο ραξαθηήξεο κπαιαληέξ (wildcard) ζε  <= (Μηθξφηεξν ή ίζν ηνπ)
έλα εξψηεκα (query).
 > (Μεγαιχηεξν απφ),
 >= (Μεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ)
ΚΑ4 Να πξνζζέηεηο, λα ηξνπνπνηείο θαη λα απαιείθεηο θξηηήξηα
απφ ηα εξσηήκαηα (queries).
ΚΑ5

Να εθηειείο λέα εξσηήκαηα (queries).

ΚΑ6

Να δεκηνπξγείο εξσηήκαηα κε ηελ θαηαρψξεζε κέζσ
πξνηξεπηηθνχ κελχκαηνο (prompt).

ΚΑ7

Να ρξεζηκνπνηείο
θφξκαο.

εξσηήκαηα

(queries)
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.3

ρεδίαζε θαη δηαρείξηζε εξσηεκάησλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο φηη θάζε πίλαθαο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά
κε έλαλ κνλαδηθφ ηχπν αληηθεηκέλνπ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ (primary key).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαηήξεζεο αθεξαηφηεηαο αλαθνξψλ ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ πηλάθσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο φηη έλα εξψηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμαγσγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηε κνξθή θαη ηηο ηδηφηεηεο δεκηνπξγίαο εξσηεκάησλ κε ηελ θαηαρψξεζε
παξακέηξσλ κέζσ πξνηξεπηηθψλ κελπκάησλ (prompt).

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ θαη ζπλαξηήζεσλ ζε έλα εξψηεκα θαη ην ζπζρεηηζκφ
δχν ή πεξηζζνηέξσλ πηλάθσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.4

ρεδίαζε θφξκαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ηε ζρεδίαζε θφξκαο.
 StarOffice
ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4

Να ρξεζηκνπνηείο κηα θφξκα γηα ηελ θαηαρψξεζε, ΠΔ2 Ρπζκίζεηο
κεηαβνιή θαη δηαγξαθή δεδνκέλσλ ζε κηα εγγξαθή.
 Μέγεζνο
 Υξψκα
Να πξνζζέηεηο θαη λα κεηαβάιεηο θείκελν ζε θεθαιίδα  λνκα
(header)/ππνζέιηδν (footer) κηαο θφξκαο.
 Δηδηθά εθέ
 Μνξθνπνίεζε
Να πξνζζέηεηο, λα κεηαθηλείο, λα κνξθνπνηείο θαη λα  Οδεγίεο αλαιφγσο κε ηηο
δηαγξάθεηο πεδία ζε κηα θφξκα (form).
εληνιέο ηνπ ρξήζηε

ΚΑ5

Να δηακνξθψλεηο ηηο ξπζκίζεηο εκθάληζεο θνξκψλ
(forms), πηλάθσλ (tables) θαη πεδίσλ (fields).

ΚΑ6

Να
ρξεζηκνπνηείο
ζρεδηαζκνχ πηλάθσλ.

ΚΑ7

Να ρξεζηκνπνηείο ηα εξγαιεία ζπζρέηηζεο
πεξηζζνηέξσλ θνξκψλ/πηλάθσλ ζε κηα θφξκα.

ηε

γξακκνπνίεζε
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(gridlines)
δχν

ή

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.4

ρεδίαζε θφξκαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε κηα εθαξκνγή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πσο κηα θφξκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηξνπνπνίεζε εγγξαθψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία δηακφξθσζεο πηλάθσλ θαη πεδίσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο φηη θάζε πίλαθαο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά
κε έλαλ κνλαδηθφ ηχπν αληηθεηκέλνπ.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ζπζρεηηδφκελεο ηδηφηεηεο ησλ πεδίσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηδηφηεηεο πξφζζεζεο θαη κεηαθίλεζεο πηλάθσλ θαη πεδίσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαη ηηο κεζφδνπο ζχλδεζεο δχν ε πεξηζζνηέξσλ πηλάθσλ ζε κηα
θφξκα.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.5

ρεδίαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ηε ζρεδίαζε αλαθνξψλ θαη  StarOffice
εθζέζεσλ (reports).
ΚΑ2

Να παξνπζηάδεηο ζπγθεθξηκέλα πεδία ζε νκαδνπνηεκέλε
έθζεζε ρξεζηκνπνηψληαο ζπλνπηηθέο ηηκέο αζξνίζκαηνο,
ειάρηζηνπ, κέγηζηνπ, κέζνπ φξνπ θαη θαηακέηξεζεο κε
ηα θαηάιιεια ζεκεία δηαθνπήο/αιιαγήο.

ΚΑ3

Να εηζάγεηο θαη λα ηξνπνπνηείο θείκελν ζηελ Κεθαιίδα
(header) ή ην Τπνζέιηδν (footer) κηαο έθζεζεο.

ΚΑ4

Να
δεκηνπξγείο
αλαθνξέο
πνιιαπιψλ
αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ (reports).

ΚΑ5

Να πξνζζέηεηο, λα κεηαθηλείο, λα κνξθνπνηείο θαη λα
δηαγξάθεηο πεδία ζε κηα αλαθνξά (reports).

ΚΑ6

Να δηακνξθψλεηο ηηο ξπζκίζεηο εκθάληζεο πιεξνθνξηψλ
ζε ζεηξέο θαη ζηήιεο.

ΚΑ7

Να
ρξεζηκνπνηείο
ζρεδηαζκνχ πηλάθσλ.

ΚΑ8

Να ζπλδέεηο εξσηήκαηα θαη θξηηήξηα ζε κηα αλαθνξά.

ΚΑ9

Να επζπγξακκίδεηο θαη λα ζηνηρεηνζεηείο πιεξνθνξίεο ζε
κηα ζεηξά.

ηε

γξακκνπνίεζε

ζηειψλ,

(gridlines)

ΚΑ10 Να ρξεζηκνπνηείο ζπλαξηήζεηο ζε ζηήιεο θαη ζε ζχλνια.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.5

ρεδίαζε αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε κηα εθαξκνγή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ζπζρεηηδφκελεο ηδηφηεηεο ησλ πεδίσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ (primary key).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηδηφηεηεο πξφζζεζεο, ζχλδεζεο θαη κεηαθίλεζεο πηλάθσλ θαη
πεδίσλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηνπο ηειεζηέο θαη ζπλαξηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα
αλαθνξά.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαη ηηο κεζφδνπο ζχλδεζεο δχν ε πεξηζζνηέξσλ πηλάθσλ ζε κηα
αλαθνξά/έθζεζε.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.6

Δηζαγσγή, εμαγσγή θαη ζχλδεζε δεδνκέλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ηελ εηζαγσγή, εμαγσγή θαη  StarOffice
ζχλδεζε δεδνκέλσλ.
ΚΑ2

Να εηζάγεηο ηα απνηειέζκαηα ζε έλα πίλαθα δεδνκέλσλ,
απφ αξρείν ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, αξρείν θεηκέλνπ
(.txt, .csv), κνξθή XML.

ΚΑ3

Να εμάγεηο ηα απνηειέζκαηα απφ έλα πίλαθα δεδνκέλσλ,
ζε αξρείν ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, αξρείν θεηκέλνπ (.txt,
.csv), κνξθή XML.

ΚΑ4

Να ζπλδέεηο έλα πίλαθα δεδνκέλσλ κε έλα αξρείν
ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, αξρείν θεηκέλνπ (.txt, .csv),
κνξθή XML.

ΚΑ5

Να αλαγλσξίδεηο θαη λα δηνξζψλεηο πξνβιήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζπλδέζεηο δεδνκέλσλ.

340

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.6

Δηζαγσγή, εμαγσγή θαη ζχλδεζε δεδνκέλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ππεπζπλφηεηεο ηνπ δηαρεηξηζηή κηαο βάζεο δεδνκέλσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο φηη θάζε πίλαθαο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά
κε έλαλ κνλαδηθφ ηχπν αληηθεηκέλνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο ζπζρεηηδφκελεο ηδηφηεηεο ησλ πεδίσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ (primary key) θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ
επξεηεξίσλ (indexes).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηε κνξθή θαη ζηνηρεηνζέηεζε δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ή
εμαγσγή δεδνκέλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ βάζεο δεδνκέλσλ (database software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.7

Γηαρείξηζε εθηππψζεσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά βάζεο
πξέπεη:
δεδνκέλσλ
 MS Access
ΚΑ1 Να αλνίγεηο έλα ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ  Open Office
(database software) γηα ηελ εθηχπσζε πιεξνθνξηψλ θαη  StarOffice
αλαθνξψλ.
ΚΑ2

Να εθηππψλεηο (print) θαη λα εθαξκφδεηο πξνεπηζθφπεζε
(print preview) φισλ ησλ δεδνκέλσλ ή ζπγθεθξηκέλσλ
ζειίδσλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα δηάηαμε θφξκαο.

ΚΑ3

Να εθηππψλεηο θαη λα εθαξκφδεηο πξνεπηζθφπεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ελφο εξσηήκαηνο.

ΚΑ4

Να εθηππψλεηο
θαη λα εθαξκφδεηο πξνεπηζθφπεζε
ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ κηαο έθζεζεο ή νιφθιεξεο ηεο
έθζεζεο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY30.7

Γηαρείξηζε εθηππψζεσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο δεδνκέλσλ θαη αλαθνξψλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο πσο έλαο πίλαθαο ή έλα εξψηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηχπσζε
έθζεζεο/αλαθνξάο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηέρλεο θαη εηθφλαο γηα ηε δεκηνπξγία εηθφλσλ θαη έξγσλ
ηέρλεο (graphic and imaging design).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY31.1

Γηαρείξηζε θαη κεηαηξνπή αξρείσλ γξαθηθψλ ζε άιιεο κνξθέο.

XHY31.2

Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο.

XHY31.3

Γεκηνπξγία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ.

XHY31.4

πλδπαζκφο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο.

XHY31.5

Έιεγρνο αθξίβεηαο πεξηερνκέλνπ.

XHY31.6

Δθηχπσζε γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.1

Γηαρείξηζε θαη κεηαηξνπή αξρείσλ γξαθηθψλ ζε άιιεο κνξθέο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:

ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
εηθόλαο
 MS Photo Editor
 SM Paint
 Photoshop

ΚΑ1

Να αλνίγεηο, λα εθαξκφδεηο πξνεπηζθφπεζε
preview) θαη λα απνζεθεχεηο κηα ζάξσζε εηθφλαο.

ΚΑ2

Να απνζεθεχεηο κηα εηθφλα απφ ςεθηαθή θάκεξα ζε έλα
ινγηζκηθό γξαθηθώλ θαη εηθόλαο (graphic and
imaging design).

ΚΑ3

Να απνζεθεχεηο κηα εηθφλα απφ κηα ηζηνζειίδα.

ΚΑ4

Να κεηαηξέπεηο έλα αξρείν γξαθηθώλ/εηθόλαο απφ
έλα είδνο ζε άιιν.

ΚΑ5

Να απνζεθεχεηο κηα εηθφλα απφ ηε βηβιηνζήθε γξαθηθψλ.
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(print

ΠΔ2 Δίδνο γξαθηθνύ/εηθόλαο
 JPEG
 TIFF
 PNG
 BMP
 PPM

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.1

Γηαρείξηζε θαη κεηαηξνπή αξρείσλ γξαθηθψλ ζε άιιεο κνξθέο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο δηάθνξεο κνξθέο γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαηνρπξσκέλνη ηχπνη αξρείσλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ
επεμεξγαζίαο εηθφλαο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ηνπ ζαξσηή (scanner).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία θαη ηηο ηδηφηεηεο κεηαηξνπήο ησλ γξαθηθψλ ζε άιιεο κνξθέο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.2

Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
εηθόλαο
 MS Photo Editor
Να ηξνπνπνηείο ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο ζε εηθνλνζηνηρεία  SM Paint
(pixels) θαη κνλάδεο κέηξεζεο.
 Photoshop

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1
ΚΑ2

ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5
ΚΑ6
ΚΑ7
ΚΑ8
ΚΑ9

Να πεξηζηξέθεηο, λα αλαζηξέθεηο θαη λα κεηαθηλείο κηα ΠΔ2 Δηδηθά θίιηξα
εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθό γξαθηθώλ θαη  Θφισκα
εηθόλαο (graphic and imaging design).
 μπλζε
 Κπθιψλαο
Να ηξνπνπνηείο ην κέγεζνο ηνπ θακβά κηαο εηθφλαο.
 Νεξνκπνγηέο
 Emboss
Να ρξεζηκνπνηείο ηε ιεηηνπξγία μάθξηζκα (crop) εηθφλαο.
ΠΔ3 Δξγαιεία επεμεξγαζίαο
Να ξπζκίδεηο ηα ρξψκαηα, ηνπο ηφλνπο θαη ηελ αληίζεζε. εηθόλσλ
 Λήςε εηθφλσλ (Acquisition)
Να επεμεξγάδεζαη επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζρεδίνπ.
 Αιιαγή δεηγκαηνιεςίαο
 Αιιαγή κεγέζνπο
Να εθαξκφδεηο εηδηθά θίιηξα.
 Πνιιέο ζηξψζεηο (layers)
 Φσηνκνληάδ
Να ρξεζηκνπνηείο εξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθόλσλ.
 Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί
 Ρπζκίζεηο θσηεηλφηεηαο
Να δηαγξάθεηο κέξνο ηεο εηθφλαο κε ηε γφκα, λα
(brightness)
επηιέγεηο ην κέγεζνο ηεο γφκαο.
 Ιζνζηάζκηζε

ΚΑ10 Να γεκίδεηο κέξνο ηεο
δηαβάζκηζεο (gradient).

εηθφλαο

κε
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ην

εξγαιείν

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.2

Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη
εηθφλαο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ηζάθξηζκα (crop).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ θακβάο εηθφλαο.

349

Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.3

Γεκηνπξγία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΚΑ4

ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
εηθόλαο
 MS Photo Editor
Να εθαξκφδεηο ξπζκίζεηο εηθόλαο ρξεζηκνπνηψληαο ην  SM Paint
ινγηζκηθό γξαθηθώλ θαη εηθόλαο (graphic and  Photoshop
imaging design).
ΠΔ2 Ρπζκίζεηο εηθόλαο
Να επηιέγεηο ηηκή ρξψκαηνο κε ην ζηαγνλφκεηξν  Φσηεηλφηεηα-αληίζεζε
(dropper).
(brightness-contrast)
 Υξνηά -θνξεζκφο (hueΝα ρξεζηκνπνηείο αληηθείκελα 3D.
saturation)
 Ιζνξξφπεζε ρξσκάησλ (colour
Να εθαξκφδεηο θαιιηηερληθά νπηηθά εθθέ.
balance)

ΚΑ5

Να εθαξκφδεηο εθθέ ζακπώκαηνο (blur).

ΚΑ6

Να εθαξκφδεηο εθθέ παξακόξθσζεο (distortion).

ΚΑ7

Να εθαξκφδεηο εθθέ θσηνζθίαζεο (render).

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3

ΚΑ8

ΠΔ3 Καιιηηερληθά νπηηθά εθθέ
 Pixelate
 Αλάγιπθν (emboss)

ΠΔ4 Eθθέ ζακπώκαηνο (blur)
 Φίιηξν Gauss
Να επηιέγεηο αδηαθάλεηα/δηαθάλεηα, ζέζε, πεξηζηξνθή,  Κίλεζε (motion)
θαηεχζπλζε δηαβάζκηζεο, αθηηλσηή (radial), γξακκηθή
(linear) δηαβάζκηζε.
ΠΔ5 Eθθέ παξακόξθσζεο
(distortion)
 Άλεκνο (wind)
 Ρπηίδσκα (ripple)
 ηξνβίιηζκα (twirl)
ΠΔ6 Δθθέ θσηνζθίαζεο
(render)
 Φσηηζκφο (lighting)
 Έθιακςε (flare)
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.3

Γεκηνπξγία ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ εξγαιείσλ επεμεξγαζίαο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη
εηθφλαο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ φξσλ απφρξσζε (hue), θνξεζκφο (saturation), ηζνξξνπία
ρξψκαηνο (colour balance).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ φξσλ θαιιηηερληθά νπηηθά εθθέ, εθθέ ζακπψκαηνο (blur),
εθθέ παξακφξθσζεο (distortion), εθθέ θσηνζθίαζεο (render).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ φξσλ αληίζεζε (contrast), θσηεηλφηεηα (brightness) θαη γάκα
(gamma).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ δηαθάλεηα (transparency).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.4

πλδπαζκφο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
εηθόλαο
 MS Photo Editor
Να ξπζκίδεηο ηηο ηδηόηεηεο ζηξώζεσο (layers)  SM Paint
ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθό γξαθηθώλ θαη εηθόλαο  Photoshop
(graphic and imaging design).
ΠΔ2 Ιδηόηεηεο ζηξώζεσλ
Να δεκηνπξγείο, λα ξπζκίδεηο, λα ζπγρσλεχεηο θαη λα  Ολνκαζία (name)
δηαγξάθεηο ζηξψζεηο (layers).
 Απφθξπςε–επαλεκθάληζε
(hide/unhide)
Να κεηαηξέπεηο ην ζρεδηαζηηθφ αληηθείκελν ζε ζηξψζε  Κιείδσκα (lock)
πιέγκαηνο (raster layer).
 Αδηαθάλεηα (opacity)
 Αλάκεημε (blending mode)
Να ελψλεηο δχν ή πεξηζζφηεξεο εηθφλεο/ζρέδηα κε άιια
αληηθείκελα.

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα
πξέπεη:
ΚΑ1

ΚΑ2
ΚΑ3
ΚΑ4
ΚΑ5

Να δηαρεηξίδεζαη νξζνγξαθηθέο φςεηο.

ΚΑ6

Να ρξεζηκνπνηείο ηo εξγαιείo κνξθν-κεηαηξνπήο.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.4

πλδπαζκφο ζρεδίσλ, γξαθηθψλ θαη εηθφλαο

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο πνηνη είλαη νη θαηνρπξσκέλνη ηχπνη αξρείσλ δεκνθηιψλ εθαξκνγψλ
επεμεξγαζίαο εηθφλαο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηδηφηεηεο ησλ νξζνγξαθηθψλ φςεσλ θαη ηεο πξνβνιήο θαη
παξνπζίαζεο φςεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηδηφηεηεο ηεο κνξθν-κεηαηξνπήο ζρεδίσλ θαη εηθφλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ζηξψζε (layer).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ησλ φξσλ γξαθηθά ςεθηδνπιέγκαηνο (raster) θαη δηαλπζκαηηθά
(vector) γξαθηθά θαη πνηεο νη δηαθνξέο ηνπο.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζηξψζεο.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ βάζνο ρξψκαηνο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.5

Έιεγρνο αθξίβεηαο πεξηερνκέλνπ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά γξαθηθώλ θαη
πξέπεη:
εηθόλαο
 MS Photo Editor
ΚΑ1 Να ειέγρεηο ηε κνξθνπνίεζε, ηε δνκή θαη ην ζηπι ησλ  SM Paint
εηθφλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθό γξαθηθώλ θαη  Photoshop
εηθόλαο (graphic and imaging design).
ΚΑ2

Να ειέγρεηο ηε ζπκβαηφηεηα ησλ εηθφλσλ κε άιια
ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα.

ΚΑ3

Να εθαξκφδεηο νξζνγξαθηθφ έιεγρν.

ΚΑ4

Να ειέγρεηο ηε θσηνκεηξία θαη ην θσηνκνληάδ.

ΚΑ5

Να ειέγρεηο ηελ νπηηθή θαζαξφηεηα, εζηίαζε θαη
εμνκάιπλζε.

ΚΑ6

Να ειέγρεηο ηελ ηζνζηάζκηζε.

ΚΑ7

Να ειέγρεηο ην βάζνο ρξψκαηνο, ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο
θαη ηνλ ηχπν ηνπ γξαθηθνχ.
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.5

Έιεγρνο αθξίβεηαο πεξηερνκέλνπ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηδηφηεηεο ησλ θίιηξσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηδηφηεηεο ησλ νξζνγξαθηθψλ φςεσλ θαη ηεο πξνβνιήο θαη
παξνπζίαζεο φςεσλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε θαη ηδηφηεηεο κνξθν-κεηαηξνπήο ζρεδίσλ θαη εηθφλσλ.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ πεπιεγκέλνο (interlacing).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ γξαθηθψλ θαη εηθφλαο (graphic and imaging design) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.6

Δθηχπσζε γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Δπηινγέο εθηύπσζεο
πξέπεη:
 ειίδεο εθηχπσζεο
 Αξηζκφο αληηγξάθσλ
ΚΑ1 Να εληνπίδεηο θαη λα εθηππψλεηο έλα γξαθηθφ/εηθφλα απφ  Πνηφηεηα εθηππψζεσλ
εγθαηεζηεκέλν εθηππσηή επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο  Μέγεζνο ραξηηνχ
επηινγέο εθηύπσζεο.
 Σχπσκα κπξνζηά θαη πίζσ
 Δπηινγή θαη είδνο ραξηηνχ (tray)
ΚΑ2 Να ξπζκίδεηο ηα ρξψκαηα ηεο εθηχπσζεο θαζψο θαη ηε
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα θαη επθξίλεηα (resolution).
ΚΑ3

Να δηαρεηξίδεζαη θαη λα ξπζκίδεηο εθηππσηέο ηχπνπ
ζρεδηνγξάθνπ (plotters).
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY31.6

Δθηχπσζε γξαθηθψλ θαη εηθφλσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο εθηππσηή.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηα είδε ησλ εθηππσηψλ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο εθηππσκέλεο κνξθήο ελφο γξαθηθνχ/εηθφλαο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο θαη ξπζκίζεηο ησλ ρξσκάησλ, ηεο αλάιπζε, ηεο δηαθξηηηθήο
ηθαλφηεηαο θαη ηεο επθξίλεηαο ησλ εθηππψζεσλ.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙΙ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
Η ηθαλφηεηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ (software) γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ ηζηνζειίδσλ (multiplepage web sites).

ΙΙΙ.

ΔΡΓΑΙΔ:
XHY32.1

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ.

XHY32.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθά, θείκελα θαη εηθφλεο).

XHY32.3

Έιεγρνο γξαθηθψλ θαη εηθφλαο ηζηνζειίδσλ θαη αθξίβεηαο θεηκέλσλ (multiplepage websites).

XHY32.4

Φφξησζε (Upload) θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ.

XHY32.5

ρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ (multiple-page websites).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.1

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ηζηνρώξνπ
πξέπεη:
 MS FrontPage
 Dreamweaver
ΚΑ1 Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο ηα ινγηζκηθά ηζηνρώξνπ  Δπεμεξγαζηέο HTML
(website software).
 MS Silverlight
ΚΑ2

Να απνζεθεχεηο έλα αξρείν (file) ηζηνζειίδαο ζην ηνπηθφ
δίθηπν.

ΚΑ3

Να δηαρεηξίδεζαη άξζξα.

ΚΑ4

Να δηαρεηξίδεζαη ελφηεηεο.

ΚΑ5

Να
δηαρεηξίδεζαη
πιεξνθνξηψλ.

ΚΑ6

Να δηαρεηξίδεζαη ρξήζηεο θαη επίπεδα πξφζβαζεο.

ΚΑ7

Να δηαρεηξίδεζαη κελνχ (menu).

ΚΑ8

Να εηζάγεηο θαη λα επεμεξγάδεζαη πνιπκέζα.

ΚΑ9

Να νξγαλψλεηο ζειηδνδείθηεο (links) θαη θαθέινπο
(folders).

θαηεγνξίεο

θαη

ΚΑ10 Να δηαηεξείο ηζηνξηθφ επηζθέςεσλ.
ΚΑ11 Να δηαρεηξίδεζαη ζέκαηα πνιπγισζζίαο.

360

ππνθαηεγνξίεο

ΠΔ2 Πνιπκέζα
 Βίληεν
 Ήρνο
 Κηλεηηθφηεηα (animation)
 Μνπζηθή

ΙΙ. ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.1

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο θνηλέο κνξθέο εηθφλσλ θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο εηθφλσλ ζην ρξφλν ιήςεο (download time).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο [ή «αλέβαζκα» ή απνζηνιή] (uploading) κηαο
δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζε έλαλ δηαθνκηζηή Web.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ξπζκίζεηο ελφο θπιινκεηξεηή (browser).
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθά, θείκελα θαη εηθφλεο)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ηζηνρώξνπ
πξέπεη:
 MS FrontPage
 Dreamweaver
ΚΑ1 Να ζπλδπάδεηο κελνχ, θαηεγνξίεο, πίλαθεο, θείκελν,  Δπεμεξγαζηέο HTML
εηθφλεο, θφξκεο θαη πνιπκέζα ρξεζηκνπνηψληαο έλα  MS Silverlight
ινγηζκηθό ηζηνρώξνπ (website software).
ΠΔ2 Πνιπκέζα
ΚΑ2 Να επηιέγεηο πξφηππα κε πιαίζηα θαη λα θαζνξίδεηο ηε  Βίληεν
δηάηαμε ησλ πιαηζίσλ ζε έλα ζχλνιν πιαηζίσλ.
 Ήρνο
 Κηλεηηθφηεηα (animation)
ΚΑ3 Να ζπλδέεηο πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο.
 Μνπζηθή
ΚΑ4
ΚΑ5

Να εηζάγεηο θαη λα εμάγεηο αληηθείκελα απφ δηαθνξεηηθά
ινγηζκηθά.
Να θάλεηο αλαθνξέο ζε εμσηεξηθά αληηθείκελα.

ΚΑ6

Να απνζεθεχεηο κηα εηθφλα απφ ην δηαδίθηπν ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηνλ ηνπηθφ δίζθν.

ΚΑ7

Να νξίδεηο ηα απφιπηα θαη ζρεηηθά κεγέζε ζε έλα ζχλνιν
πιαηζίσλ.

ΚΑ8

Να δεκηνπξγείο
framesets).

ΚΑ9

Να ζπκπεξηιακβάλεηο ζειίδεο πιαηζίσλ ζε έλα ζχλνιν
πιαηζίσλ.

έλζεηα

ζχλνια

πιαηζίσλ
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(nested

ΠΔ3 Δμσηεξηθά δεδνκέλα
 Hyperlinks
 Object linking
 Embedding

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.2

πλδπαζκφο πιεξνθνξηψλ (γξαθηθά, θείκελα θαη εηθφλεο)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο ησλ γξαθηθψλ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πνιπκέζσλ.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο [ή «αλέβαζκα» ή απνζηνιή] (uploading) κηαο
δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζε έλαλ δηαθνκηζηή Web.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.3

Έιεγρνο γξαθηθψλ θαη εηθφλαο ηζηνζειίδσλ θαη αθξίβεηαο θεηκέλσλ (multiple-page
websites)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ηζηνρώξνπ
πξέπεη:
 MS FrontPage
 Dreamweaver
ΚΑ1 Να ειέγρεηο ηελ νξζφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κηαο  Δπεμεξγαζηέο HTML
ηζηνζειίδαο κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ινγηζκηθώλ  MS Silverlight
ηζηνρώξνπ (website software).
ΚΑ2

Να ειέγρεηο θαη λα αλαιχεηο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ηζηνρψξνπ.

ΚΑ3

Να ειέγρεηο ηε δνκή, ηα κελνχ θαη ηελ πινήγεζε.

ΚΑ4

Να ειέγρεηο ηηο ππεξζπλδέζεηο (hyperlinks).

ΚΑ5

Να θαζνξίδεηο ηνλ φγθν θαη ηελ απφδνζε (performance)
ηνπ πεξηερνκέλνπ.

ΚΑ6

Να ειέγρεηο ηα θιεηδηά αλαδήηεζεο κηαο ηζηνζειίδαο.

ΚΑ7

Να ειέγρεηο
ηζηνζειίδαο.

ΚΑ8

Να παξαθνινπζείο ηηο ζηαηηζηηθέο επηζθεςηκφηεηαο κηαο
ηζηνζειίδαο.

ΚΑ9

Να ειέγρεηο ηελ εκθάληζε κηαο ηζηνζειίδαο κε έκθαζε
ζην ζπλδπαζκφ
ρξσκάησλ, ζηελ επαγγεικαηηθή
παξνπζίαζε, ζην θχξνο, ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ζηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρξεζηψλ.

ηελ

νξζνγξαθία

ησλ

θεηκέλσλ

ΚΑ10 Να ειέγρεηο ηελ αζθάιεηα κηαο ηζηνζειίδαο.
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ηεο

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.3

Έιεγρνο γξαθηθψλ θαη εηθφλαο ηζηνζειίδσλ θαη αθξίβεηαο θεηκέλσλ (multiple-page
websites)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηηο θνηλέο κνξθέο εηθφλσλ θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο ησλ εηθφλσλ ζην ρξφλν ιήςεο (download time).

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο [ή «αλέβαζκα» ή απνζηνιή] (uploading) κηαο
δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζε έλαλ δηαθνκηζηή Web.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηηο ηερληθέο ηδηφηεηεο παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ θπιινκεηξεηή θαη
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηηο παξακέηξνπο αλαδήηεζεο ηζηνζειίδσλ θαη ρξήζεο θιεηδηψλ.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηα εξγαιεία ζηαηηζηηθψλ επηζθέςεσλ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο βαζηθέο αλάγθεο αζθαινχο πξφζβαζεο ζε ηζηνζειίδεο.

ΑΓ8

Να γλσξίδεηο ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο εξγνλνκίαο κηαο ηζηνζειίδαο.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.4

Φφξησζε (Upload) θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ηζηνρώξνπ
πξέπεη:
 MS FrontPage
 Dreamweaver
ΚΑ1 Να ρξεζηκνπνηείο ηα ινγηζκηθά ηζηνρώξνπ (website  Δπεμεξγαζηέο HTML
software) γηα ηε θφξησζε θαη δηαρείξηζε ηνπ  MS Silverlight
πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ.
ΠΔ2 Αξρεία
ΚΑ2 Να θνξηψλεηο αξρεία (files) ζε κηα ηζηνζειίδα.
 Φσηνγξαθία
 Δηθφλα
ΚΑ3 Να ελεκεξψλεηο ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο.
 Αξρείν pdf
 Φφξκα
ΚΑ4 Να ρξεζηκνπνηείο πξόγξακκα αληαιιαγήο αξρείσλ
(file exchange programme) γηα θφξησζε θαη δεκνζίεπζε ΠΔ3 Πξόγξακκα αληαιιαγήο
αξρείσλ ζε κηα ηζηνζειίδα.
αξρείσλ
 FTP
 HTTP
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ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.4

Φφξησζε (Upload) θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηε ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ θαη λα ηα δηαρσξίδεηο κεηαμχ πξσηαξρηθψλ
πξσηνθφιισλ (primary protocols) θαη πφηε ρξεζηκνπνηνχληαη.

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηηο θνηλέο κνξθέο εηθφλσλ θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο εηθφλσλ ζην ρξφλν ιήςεο (download time).

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο [ή «αλέβαζκα» ή απνζηνιή] (uploading) κηαο
δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζε έλαλ δηαθνκηζηή Web.
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Ι.

ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32

ΙΙ.

Λνγηζκηθφ ηζηνρψξνπ (website software) ΙΙΙ

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.5

ρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ (multiple-page websites)

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ)

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ)

Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα ΠΔ1 Λνγηζκηθά ηζηνρώξνπ
πξέπεη:
 MS FrontPage
 Dreamweaver
ΚΑ1 Να αλνίγεηο θαη λα θιείλεηο έλα ινγηζκηθό ηζηνρώξνπ  Δπεμεξγαζηέο HTML
(website software) γηα ην ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ.
 MS Silverlight
ΚΑ2

Να εηζάγεηο, λα δηαγξάθεηο θαη λα ζηνηρίδεηο έλα πίλαθα.

ΚΑ3

Να ρξεζηκνπνηείο πίλαθεο θαη πιαίζηα γηα ην ζρεδηαζκφ
κηαο ηζηνζειίδαο.

ΚΑ4

Να εθαξκφδεηο ην θαηάιιειν ζηπι παξαγξάθσλ θαη
γξακκαηνζεηξάο.

ΚΑ5

Να εηζάγεηο θφξκα (form) ζε κηα ηζηνζειίδα.

ΚΑ6

Να δεκηνπξγείο
γξακκψλ.

ΚΑ7

Να εηζάγεηο
ηζηνζειίδεο.

ΚΑ8

Να θαζνξίδεηο ηδηφηεηεο πεδίσλ θόξκαο.

ΚΑ9

Να θαζνξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο ή ελέξγεηεο ησλ θνπκπηψλ
εληνιψλ ππνβνιή (submit) θαη επαλαθνξά (reset).

πεδία

(field)

ππεξζπλδέζεηο

θεηκέλνπ
(hyperlink)

πνιιαπιψλ
ζε

άιιεο

ΚΑ10 Να δεκηνπξγείο ζπλδέζκνπο ζε έλα ζειηδνδείθηε (link).
ΚΑ11 Να νξίδεηο νλφκαηα γηα ηα ζηνηρεία ελφο πιαηζίνπ.
ΚΑ12 Να θαζνξίδεηο ηα πεξηζψξηα θαη ηα πεξηγξάκκαηα.
ΚΑ13 Να εηζάγεηο πνιπκέζα.
ΚΑ14 Να δεκηνπξγείο κελνχ, θαηεγνξίεο θαη νξγαλφγξακκα
ηζηνζειίδσλ.
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ΠΔ2 Πεδία θόξκαο
 Αλαπηπζζφκελε ιίζηα (dropdown)
 Πιαίζην ειέγρνπ (check box)
 Κνπκπί επηινγήο (radio
button)
ΠΔ3 Πνιπκέζα
 Βίληεν
 Ήρνο
 Κηλεηηθφηεηα (animation)

ΙΙ.

ΔΡΓΑΙΑ:
XHY32.5

ρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ (multiple-page websites)

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΩΔΙ (ΑΓ)
Καηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο:
ΑΓ1

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ππεξ-ζχλδεζε ή δεζκφο (hyperlink).

ΑΓ2

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ HTML θαη λα θαηαλνείο φηη ν θψδηθαο HTML είλαη
αλεμάξηεηνο ινγηζκηθνχ θαη γξάθεηαη ζε κνξθή απινχ θεηκέλνπ.

ΑΓ3

Να γλσξίδεηο ηηο θνηλέο κνξθέο εηθφλσλ θαη λα αλαγλσξίδεηο ηα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο.

ΑΓ4

Να γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο εηθφλσλ ζην ρξφλν ιήςεο (download time).

ΑΓ5

Να γλσξίδεηο ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο [ή «αλέβαζκα» ή απνζηνιή] (uploading) κηαο
δηθηπαθήο ηνπνζεζίαο ζε έλα δηαθνκηζηή Web.

ΑΓ6

Να γλσξίδεηο ηηο ιεηηνπξγίεο κνξθνπνίεζεο θεηκέλνπ.

ΑΓ7

Να γλσξίδεηο ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πνιπκέζσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ:

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΙΠΔΓΩΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΟΝΣΩΝ

Σα Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ,
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ επζχλεο, δηαβαζκίδνληαη ζε πέληε επίπεδα. Οη
πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ απνηεινχλ έλα πιαίζην γηα ην θάζε επίπεδν μερσξηζηά θαζψο θαη ηελ
πξφνδν απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο:
ΔΠΙΠΔΓΑ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Δπίπεδν 1

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζηθνχ
επηπέδνπ ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ
επαλαιακβαλφκελεο θαη πξνβιεπηέο.

Δπίπεδν 2

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ζεκαληηθνχ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ,
ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο. Οξηζκέλεο απφ ηηο εξγαζίεο είλαη πεξίπινθεο
ή κε επαλαιακβαλφκελεο θαη απαηηείηαη θάπνηνο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη
απηνλνκίαο. πρλά απαηηείηαη ζπλεξγαζία κε άιινπο, ίζσο κέζσ ηεο
ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο.

Δπίπεδν 3

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζηελ δηεθπεξαίσζε κεγάινπ θάζκαηνο δηαθφξσλ εξγαζηψλ ζε
δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο, πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη πεξίπινθεο θαη
κε επαλαιακβαλφκελεο. Απαηηείηαη κεγάινο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη
απηνλνκίαο θαη ζπρλά επίβιεςε ή θαζνδήγεζε άιισλ.

Δπίπεδν 4

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή γλψζεσλ ζε έλα κεγάιν θάζκα
δηαθφξσλ πεξίπινθσλ ηερληθψλ ή επαγγεικαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
εθηεινχληαη ζε δηάθνξα πεδία εθαξκνγήο θαη κε ζεκαληηθφ βαζκφ
πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απηνλνκίαο. πρλά αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα
ηελ εξγαζία άιισλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ.

Δπίπεδν 5

Ιθαλφηεηα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ελφο θάζκαηνο βαζηθψλ αξρψλ κέζα
ζε δηαθνξεηηθά θαη ζπρλά απξφβιεπηα πιαίζηα. Απαηηείηαη πνιχ ζεκαληηθή
πξνζσπηθή απηνλνκία θαη ζπρλά πνιχ κεγάινο βαζκφο επζχλεο γηα ηελ
εξγαζία άιισλ θαη γηα ηελ θαηαλνκή νπζηαζηηθνχ κέξνπο ησλ πφξσλ θαζψο
επίζεο ππεπζπλφηεηα γηα αλάιπζε, δηάγλσζε, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ,
εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε.
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