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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1.1.

Θέμα ενότητας

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην ικανότητα των ενηλίκων να συμμετέχουν πλήρως στην
ψηφιακή εποχή, στην εποχή δηλαδή της χρήσης των νέων τεχνολογιών για επικοινωνία ή
αναζήτηση πληροφοριών. Ο ψηφιακός γραμματισμός είναι σημαντικός, επειδή η τεχνολογία
αλλάζει πιο γρήγορα από την κοινωνία. Ο γραμματισμός αφορά την αντίληψη και κατανόηση
της γνώσης, ενώ η τεχνολογία βοηθά στην βοηθά στην ενίσχυση του γραμματισμού. Ο
γραμματισμός δείχνει πώς ένα άτομο ζει, μαθαίνει, εργάζεται και λειτουργεί σε μια ψηφιακή
κοινωνία, και περιλαμβάνει την αναζήτηση, αξιολόγηση, δημιουργία και μετάδοση
πληροφοριών. Επιπλέον, είναι συστατικό στοιχείο της ψηφιακής πολιτότητας, η οποία έχει
να κάνει με το πώς κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία αλληλεπιδρά με τον κόσμο
γύρω του. Ο ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να αφορά δραστηριότητες τόσο εντός όσο και
εκτός διαδικτύου.
Ο ψηφιακός γραμματισμός έχει εδώ και καιρό αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως μία από τις ικανότητες τις οποίες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό οι Ευρωπαίοι
πολίτες, καθώς ανοίγει πολλές προοπτικές για ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, για
εκπαιδευτικές ευκαιρίες, για επέκταση των γνώσεων και για την επικοινωνία. Επιπρόσθετα,
αυτοί που μπορούν να επιδείξουν ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες είναι σε θέση να
προσαρμοστούν στις πραγματικότητες της καθημερινής ζωής, κάτι που είναι εξαιρετικά
σημαντικό σήμερα εξαιτίας της ολοκληρωτικής παρουσίας της τεχνολογίας στο περιβάλλον
μας. Παρόλο που κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι ο ψηφιακός γραμματισμός δεν είναι
απολύτως απαραίτητος, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι δίνει την ευκαιρία και ενδυναμώνει
όλους τους ανθρώπους ώστε να ζουν τη ζωή τους όπως θέλουν, χωρίς να πρέπει να
θυσιάσουν κάτι λόγω του ότι δεν έχουν αυτές τις θεμελιώδεις δεξιότητες. Ένα από τα καυτά
θέματα τα τελευταία χρόνια είναι αυτό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία επιτρέπει
στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες της κυβέρνησης.
Ωστόσο, μόνο όσοι είναι ψηφιακά εγγράμματοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν
απρόσκοπτα.

Σελίδα

Η παρούσα ενότητα θα εστιάσει στο να εξοπλίσει τα άτομα με βασικά στοιχεία ψηφιακού
γραμματισμού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ενότητα αυτή να θεωρηθεί ως μια
ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Αντίθετα, δεδομένου ότι παρουσιάζει κάποιες γενικές και
βασικές πτυχές, πρέπει να θεωρηθεί ως σημείο αφετηρίας για περαιτέρω προσωπική
ανάπτυξη.
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Υπό το πρίσμα των πιο πάνω, ο ψηφιακός γραμματισμός πρέπει να θεωρηθεί ως μια από τις
πιο βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα άτομο ώστε να μπορεί να συμβαδίσει με το
ψηφιακό τοπίο στο οποίο ζούμε σήμερα. Επιπλέον, αυτές οι δεξιότητες πρέπει να
αναθεωρούνται και να αναβαθμίζονται συνεχώς, αφού η τεχνολογία αναπτύσσεται με
γοργούς ρυθμούς.

1.2.

Ανάλυση αναγκών εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ

Λόγω του ότι ο ψηφιακός γραμματισμός είναι ένα πολύ ευρύ θέμα αποτελούμενο από πολλά
άλλα μικρότερα θέματα, δεν είναι πολύ εύκολο να προσδιορίσουμε τις ανάγκες των
εκπαιδευμένων λεπτομερώς. Επομένως, προτείνουμε να εστιάσετε σε διάφορους βασικούς
τομείς του ψηφιακού γραμματισμού, να εντοπίσετε πιθανά κενά στις γνώσεις και δεξιότητες
μέσω του αρχικού τεστ και στη συνέχεια να προσπαθήσετε να καλύψετε αυτά τα κενά κατά
τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Έχει δημιουργηθεί ένα δείγμα αρχικού τεστ, το οποίο μπορεί ο
εκπαιδευτής να τροποποιήσει ανάλογα. Η ολοκλήρωση του τεστ χρειάζεται 10 λεπτά.

1.3.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει:

Σελίδα
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1. Να γνωρίζουν πώς να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο.
• Να διακρίνουν ανάμεσα σε φυλλομετρητές ιστού.
• Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μερικών μηχανών
αναζήτησης, όπως Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo.
• Να γνωρίζουν πώς να αναζητούν πληροφορίες αποτελεσματικά.
• Να γνωρίζουν πώς να αποθηκεύουν και να κατεβάζουν αρχεία από το
διαδίκτυο.
2. Να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν περιεχόμενο.
• Να γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει το Microsoft Word.
o Να γνωρίζουν τι είναι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου.
o Να γνωρίζουν πώς να γράφουν σωστά.
o Να δημιουργούν το δικό τους βιογραφικό σημείωμα
• Να γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει το Microsoft Excel.
o Να γνωρίζουν σε ποιες δουλειές χρησιμοποιείται το Εxcel.
• Να γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει το Microsoft PowerPoint.
o Να γνωρίζουν πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό τους καλά.
o Να γνωρίζουν και άλλα προγράμματα εκτός από το PowerPoint με τα
οποία μπορούν να δημιουργήσουν παρουσιάσεις.
3. Να γνωρίζουν πώς να επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου
4. Να φροντίζουν για την ασφάλεια του υπολογιστή
5. Να αντιμετωπίζουν απλά προβλήματα που αφορούν τους υπολογιστές.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
2.1.

Επεξεργασία πληροφοριών

Η επεξεργασία πληροφοριών είναι μια από τις βασικές δεξιότητες όσον αφορά τον ψηφιακό
γραμματισμό. Μπορεί να είναι τόσο απλός όσο η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών
στο διαδίκτυο ή κάπως πιο προχωρημένος όσο η αποθήκευση συγκεκριμένου υλικού για
περαιτέρω χρήση. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, πληροφορίες θεωρούνται οι
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες στο διαδίκτυο.

Η μεγάλη πλειοψηφία των πληροφοριών σήμερα αποθηκεύεται, τυγχάνει επεξεργασίας και
μεταφέρεται μέσω της χρήσης ιστοσελίδων, οι οποίες είναι ένα από τα πιο σημαντικά
διαδικτυακά μέσα. Όλες οι ιστοσελίδες είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρο τον κόσμο και
βρίσκονται σε ειδικά σχεδιασμένους υπολογιστές που ονομάζονται διακομιστές (servers).
Όταν ο επισκέπτης προσπαθεί να ανοίξει μια ιστοσελίδα, το κάνει μέσω ενός προγράμματος
που ονομάζεται φυλλομετρητής ιστού. Ο φυλλομετρητής γνωρίζει με ποιον διακομιστή θα
πρέπει να συνδεθεί, ενώ είναι επίσης υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των ειδών
αλληλεπιδράσεων μεταξύ του επισκέπτη και του διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα.
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Για να αναζητήσουμε αποτελεσματικά πληροφορίες, το σημείο αφετηρίας είναι ο
φυλλομετρητής ιστού. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, το ταξίδι ξεκινά με το
Google, που είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μηχανής αναζήτησης. Οι μηχανές
αναζήτησης είναι πολύπλοκοι μηχανισμοί που «επισκέπτονται» το διαδίκτυο και
ανακαλύπτουν όλων των ειδών τις ιστοσελίδες. Επίσης, κατηγοριοποιούν το διαθέσιμο
περιεχόμενο, ώστε να καθορίσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τι είδους
πληροφορίες υπάρχουν σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτή η διαδικασία συχνά
ονομάζεται «ανίχνευση». Όλες οι πληροφορίες που μπόρεσε να βρει η μηχανή αναζήτησης
τυγχάνουν επεξεργασίας και οργανώνονται, έτσι το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο
επισκέπτης είναι να πληκτρολογήσει το θέμα ενδιαφέροντός του και θα του εμφανιστούν
χιλιάδες διαφορετικές ιστοσελίδες που μπορεί να επισκεφθεί. Για παράδειγμα, αν κάποιος
ενδιαφέρεται για τη δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι αρκετό να πληκτρολογήσει στη
μηχανή αναζήτησης την ακόλουθη φράση: «Δομή Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ή «Δομή Ευρωπαϊκή
Επιτροπή». Επί του παρόντος, η εν λόγω φράση επιστρέφει περίπου 150 εκατομμύρια

5

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί φυλλομετρητές ιστού διαθέσιμοι για χρήση. Τα δύο πιο
δημοφιλή λειτουργικά συστήματα προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους χρήστες τους να
χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους φυλλομετρητές. Αυτοί είναι το πρόγραμμα Edge για τα
Windows και τη Microsoft, ενώ για την Apple και τα macOS είναι το Safari. Σύμφωνα με τα
στατιστικά, ωστόσο, τα ηνία στην αγορά των φυλλομετρητών ιστού κατέχει αναμφισβήτητα
ο φυλλομετρητής ιστού Chrome της Google – του γίγαντα στον κόσμο του διαδικτύου. Άλλοι
φυλλομετρητές που χρησιμοποιούνται συχνά είναι ο Firefox, ο Internet Explorer και ο Opera.
Ανεξαρτήτως του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται, η εμπειρία του επισκέπτη είναι
παρόμοια.

αποτελέσματα. Αυτό τονίζει το τεράστιο μέγεθος του διαδικτύου. Παρόλο που το Google
είναι η πιο συνηθισμένη μηχανή αναζήτησης, υπάρχουν και άλλες που έχουν μερίδιο.
Σύμφωνα με τρέχοντα στατιστικά, το Google έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, ενώ η δεύτερη θέση
ανήκει στο Bing και η τρίτη θέση στο Yahoo. Ανεξάρτητα από τη μηχανή αναζήτησης που
χρησιμοποιεί κάποιος, η λειτουργία τους είναι παρόμοια. Εμφανίζουν όλες τις σελίδες και
δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να βρουν αυτό που ψάχνουν στο διαδίκτυο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μηχανή αναζήτησης είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να
αρχίσει κάποιος, αν δεν ξέρει τη διεύθυνση της συγκεκριμένης σελίδας που ψάχνει. Υπάρχει
κάτι εξαιρετικά σημαντικό που πρέπει να τονιστεί: οποιονδήποτε τύπο πληροφοριών
χρειάζεται να βρούμε, αυτός είναι διαθέσιμος κάπου στο διαδίκτυο με τη μορφή ιστοσελίδας.
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει μερικά μόνο παραδείγματα του πόσο ισχυρές μπορούν
να είναι οι μηχανές αναζήτησης.
Πληροφορίες που ψάχνετε

Παράδειγμα φράσης στη μηχανή
αναζήτησης

Ενδιαφέρεστε για τις τιμές των μέσων
Τιμές δημόσιας συγκοινωνίας Βρυξέλλες
δημόσιας συγκοινωνίας στις Βρυξέλλες
Θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι δημόσιες
Ιταλία δημόσιες αργίες
αργίες στην Ιταλία
Αναρωτιέστε ποια είναι η απόσταση από
Γη Σελήνη απόσταση
τη Γη στη Σελήνη

Δεν είστε σίγουροι για το ωράριο
Ωράριο λειτουργίας ενυδρείο
λειτουργίας του διάσημου ενυδρείου
Βαλένσια
στη Βαλένσια.

Υπάρχει, επίσης, μια άλλη πτυχή που αξίζει να τονιστεί. Όλα τα πιο πάνω παραδείγματα
περιγράφουν μηχανές αναζήτησης για γενική χρήση. Υπάρχουν, ωστόσο, διαφορετικές

Σελίδα

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φράσεις της αναζήτησης δε σχηματίζονται όπως θα τις
ρωτούσαμε στην κανονική μας ομιλία, αφού αποτελούνται κυρίως από ουσιαστικά. Αφού
κάνουμε την αναζήτησή μας, επαφίεται στη μηχανή αναζήτησης να βρει τις πιο σχετικές
ιστοσελίδες και να τις παρουσιάσει σε μια λίστα. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο από πληροφορίες
και η επιλογή να αναζητήσετε οτιδήποτε μπορεί να σας ενδιαφέρει ανήκει αποκλειστικά σε
εσάς.
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Θέλετε να φτιάξετε ένα χορτοφαγικό
μπιφτέκι, αλλά δεν έχετε ιδέα για τα Χορτοφαγικό μπιφτέκι συνταγή
υλικά

μηχανές αναζήτησης που εστιάζουν σε έναν συγκεκριμένο τύπο πληροφοριών και τις
περισσότερες φορές αυτές είναι ενσωματωμένες ως μέρος μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
Ένα καλό παράδειγμα που σχετίζεται με τον προηγούμενο πίνακα είναι η
ιστοσελίδα www.allrecipes.com, η οποία περιλαμβάνει πολλές συνταγές, τις οποίες μπορούμε
να αναζητήσουμε και να βρούμε εύκολα στην ιστοσελίδα. Εξειδικευμένες ως προς το θέμα
μηχανές αναζήτησης είναι διαθέσιμες για σχεδόν οποιοδήποτε θέμα. Για παράδειγμα, αν
ενδιαφέρεστε για τη φωτογραφία, υπάρχουν πολλές καλές φωτογραφίες που αναρτούν οι
άνθρωποι στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες όπως το pixabay.com ή το unsplash.com.

Μέχρι τώρα, έχουμε δείξει πώς μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες. Κάποιες φορές, μπορεί
να ενδιαφέρεστε να αποθηκεύσετε συγκεκριμένες πληροφορίες για περαιτέρω χρήση.
Ευτυχώς, αυτό μπορεί να γίνει με έναν πολύ απλό τρόπο.

Η πρώτη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε
οποιονδήποτε φυλλομετρητή ιστού. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ απλή, απλά πατήστε
«αποθήκευση σελίδας» στο μενού εργασίας του φυλλομετρητή. Αυτό που γίνεται είναι ότι
παίρνει το περιεχόμενο της σελίδας που βλέπετε στην οθόνη και σας επιτρέπει να το
αποθηκεύσετε στη συσκευή σας για περαιτέρω χρήση. Προσοχή όμως: μην περιμένετε οι
αποθηκευμένες ιστοσελίδες να είναι πλήρως λειτουργικές. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο
είναι δομημένες οι ιστοσελίδες, το περιεχόμενο θα αποθηκευτεί, αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι
η διάταξη της σελίδας θα καταστραφεί. Ακόμη, η αποθήκευση της ιστοσελίδας δε θα σας
παρέχει την ίδια εμπειρία με την αντίστοιχη διαδικτυακή προβολή, αφού οι σύνδεσμοι δε θα
δουλεύουν και οι περισσότερες εικόνες δε θα εμφανίζονται. Επομένως, μην εκπλαγείτε.

Μια άλλη επιλογή είναι να αποθηκεύσετε τη σελίδα σε μορφή PDF, το οποίο μπορεί να
δουλέψει κάπως καλύτερα. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει είτε να ψάξετε για την επιλογή
«Αποθήκευση ως PDF» είτε να κάνετε τις ίδιες ενέργειες που θα κάνατε αν θα τυπώνατε την
ιστοσελίδα, αλλά αντί για εκτυπωτή, επιλέξτε την επιλογή «Αποθήκευση ως PDF».

Σελίδα

Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να αποφύγετε να
αποθηκεύετε όλα τα αρχεία σε ένα μόνο μέρος, είτε αυτό είναι η επιφάνεια εργασίας σας είτε
ο φάκελος λήψεων. Μετά από λίγο, δε θα μπορείτε πλέον να ξεχωρίσετε ποιο είναι το αρχείο
που ψάχνετε. Επομένως, είναι πάντα καλή ιδέα να οργανώνετε τα αρχεία σας σε
συγκεκριμένους φακέλους, αντί να τα έχετε όλα σε ένα μέρος. Ακόμη και μια τόσο απλή δομή
όπως η πιο κάτω, θα σας επιτρέψει να βρίσκετε γρήγορα αυτό που ψάχνετε.
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Αν ψάχνετε για έναν τρόπο να αποθηκεύσετε συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας για
περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να πατήσετε δεξί κλικ στον σύνδεσμο (ή στοιχείο) και να ψάξετε
για τις σχετικές επιλογές στο μενού που εμφανίζεται. Αυτές ποικίλουν από φυλλομετρητή σε
φυλλομετρητή, αλλά συνήθως είναι παρόμοιες με φράσεις όπως «Αποθήκευση συνδέσμου
ως» ή «Αποθήκευση εικόνας ως». Διαλέγοντας αυτή την επιλογή, ο φυλλομετρητής σας θα
σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε το στοιχείο στον υπολογιστή σας.

Έγγραφα

Φάκελοι

Βιβλία
Τιμολόγια

Χόμπι

Συνταγές

Μουσική

Ζώα

Φωτογραφίες

Οικογένεια
Τοπία

Το τελευταίο θέμα που πρέπει να τονιστεί σε αυτή την ενότητα είναι ότι δεν είναι όλες οι
πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο αξιόπιστες και έγκυρες. Να έχετε πάντα ως
κανόνα να μην εμπιστεύεστε τυφλά ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, υπάρχει τεράστια
ποσότητα ψευδών ειδήσεων σε πολλές ιστοσελίδες και το διαδίκτυο συχνά χρησιμοποιείται
ως εργαλείο προπαγάνδας και χειραγώγησης. Χρησιμοποιήστε την κοινή σας λογική, ώστε να
μην εμπιστεύεστε όλες τις πηγές απλά και μόνο επειδή τις βρήκατε κάπου στο διαδίκτυο.

2.1.

Δημιουργία περιεχομένου

Σήμερα, η ικανότητα χρήσης βασικών προγραμμάτων είναι απαραίτητη, ειδικά όταν μιλάμε
για γραφειακή εργασία. Τέτοιου είδους προγράμματα περιλαμβάνουν εργαλεία του MS Office
και συγκεκριμένα το Word και το Excel. Αξίζει να γνωρίζουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματά
τους και πού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.

Σελίδα

Το Microsoft Word χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφουν κειμένου.
Χάρη σε αυτό το εργαλείο, μπορούμε να ετοιμάσουμε, μεταξύ άλλων, έγγραφα για αιτήσεις σε
δουλειές, όπως για παράδειγμα βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή. Αν θέλετε
να δημιουργήσετε ένα κείμενο που να φαίνεται επαγγελματικό, πρέπει να προσέξετε την
εμφάνισή του. Μπορείτε να αρχίσετε, επιλέγοντας πλήρη στοίχιση, με την οποία
ευθυγραμμίζετε τις σειρές του κειμένου. Με αυτό τον τρόπο, κάνετε το κείμενο πιο
ευανάγνωστο και πιο ευχάριστο αισθητικά. Το επόμενο βήμα για την καλή εμφάνιση του
κειμένου σας είναι φροντίσετε τα άρθρα των λέξεων να βρίσκονται πάντα στην ίδια γραμμή
με τις λέξεις που συνοδεύουν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη λειτουργία «hard space». Για να τη
χρησιμοποιήσετε, πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα Ctrl + Shift + Space ταυτόχρονα. Βέβαια, η
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Το πρώτο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε εδώ είναι το Microsoft Word.

βάση για τη σωστή συγγραφή ή επεξεργασία κειμένων είναι να εφαρμόζετε τους κανόνες
στίξης και ορθογραφίας. Ένα από τα συχνά λάθη που γίνονται είναι η χρήση κενού μεταξύ
μιας λέξης και ενός σημείου στίξης.
Η πρόταση πρέπει να έχει αυτή τη μορφή: Πώς είσαι Αντώνη;

Η πρόταση δεν πρέπει να έχει αυτή τη μορφή: Πώς είσαι Αντώνη ;

Αυτό είναι ένα συχνό λάθος που μπορεί να συναντήσουμε σε κείμενα που είναι γραμμένα από
αρχάριους, το οποίο πρέπει να αποφεύγεται, αν θέλουμε να δημιουργούμε επαγγελματικά
κείμενα. Ένα άλλο συχνό λάθος είναι η χρήση κενών για τη μετακίνηση κειμένου ή το να
χρησιμοποιούμε περισσότερα κενά από ό,τι χρειάζεται. Όταν γράφουμε κείμενο, πρέπει να
χρησιμοποιούμε συντομεύσεις πληκτρολογίου. Χάρη σε αυτές, η δουλειά θα γίνει πολύ πιο
γρήγορα. Πιο κάτω, είναι ένας πίνακας όπου μπορείτε να δείτε τις πιο δημοφιλείς
συντομεύσεις.
Πίνακας: Συντομεύσεις πληκτρολογίου και η λειτουργία τους
Πατήστε
Για να κάνετε αυτό
CTRL + C
Αντιγραφή
CTRL + V
Επικόλληση
CTRL + A
Επιλογή όλων
CTRL + B
Έντονα γράμματα
CTRL + I
Πλάγια γράμματα
CTRL + U
Υπογράμμιση
CTRL + Z
Αναίρεση

Πηγή: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd7142-4b50-afb2-f762f663ceb2

Το Microsoft Word παρέχει μια σειρά λειτουργιών τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε, αν θέλετε
να εργαστείτε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
Μπορούμε να εισάγουμε εικόνες, φωτογραφίες ή πίνακες και να τους επεξεργαστούμε.
Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε το κείμενο αλλάζοντας τη γραμματοσειρά, το χρώμα
και το μέγεθός της.

Σελίδα

Το Excel είναι ένα εργαλείο για τη δημιουργία λογιστικών φύλλων, πινάκων, αναφορών και
για εκτέλεση υπολογισμών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τόσες πολλές λειτουργίες, ώστε
χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από εργαζόμενους σε διαφορετικούς
τομείς. Το Excel είναι ένα βασικό εργαλείο για λογιστές, οικονομολόγους και για πολλούς
υπαλλήλους γραφείου. Είναι πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία αναφορών, συνοπτικών
εκθέσεων ή γραφικών παραστάσεων. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο καινούρια
έκδοση του προγράμματος. Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πιθανά προβλήματα. Το Excel
σάς δίνει πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές λειτουργίες. Χάρη σε αυτές, οι υπολογισμοί θα
είναι πολύ γρήγοροι.
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Ένα άλλο πρόγραμμα στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε είναι το Microsoft Excel.

Μια πολύ καλή επιλογή που παρέχει το Excel είναι η δυνατότητα ομαδικής επεξεργασίας ενός
λογιστικού φύλλου. Χάρη σε αυτή, εσείς και οι φίλοι/συνάδελφοί σας μπορείτε να κάνετε
αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειαστεί να στέλνετε έγγραφα ο ένας στον άλλο.

Η πλήρης κατανόηση του εν λόγω προγράμματος απαιτεί πολύ χρόνο από τον χρήστη. Αυτό
συμβαίνει επειδή το Excel είναι ένα πρόγραμμα με πολλές δυνατότητες. Πολλές φορές, άτομα
που κάνουν αίτηση για δουλειά βάζουν στο βιογραφικό τους τη γνώση του Excel. Δυστυχώς,
λόγω των πολλών χρήσεων του προγράμματος, μπορεί να διαπιστώσετε ότι δε γνωρίζετε για
διάφορα καθήκοντα που ζητά ο εργοδότης σας να φέρετε εις πέρας μέσω του Excel. Είναι
καλή ιδέα να εγγραφείτε σε μια εξειδικευμένη εκπαίδευση για εκμάθηση του προγράμματος,
η οποία μπορεί να αφορά το επάγγελμά σας. Μπορείτε, επίσης, να μάθετε μόνοι σας να
χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα, μέσω διαδικτυακών μαθημάτων ή βιβλίων.
Το πρόγραμμα για δημιουργία παρουσιάσεων είναι το PowerPoint.

Σελίδα

Μια παρουσίαση θα πρέπει να αρχίζει με τη διαφάνεια τίτλου. Σε αυτή, θα πρέπει να
περιλαμβάνονται πληροφορίες για το θέμα της ομιλίας και για αυτόν που την έχει ετοιμάσει.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας περιεχομένων, ο οποίος θα δείξει τι θα
ακολουθήσει στην παρουσίαση. Κάθε διαφάνεια είναι καλό να περιλαμβάνει μόνο τις πιο
σημαντικές πληροφορίες· η υπερβολική ποσότητα περιεχομένου δε συνιστάται, αφού το
κάνει δύσκολο να θυμόμαστε πληροφορίες και αποθαρρύνει το ακροατήριο με το μέγεθός
του. Αξίζει στις διαφάνειες να συμπεριλάβετε τα πιο σημαντικά δεδομένα ή να τα
παρουσιάσετε χρησιμοποιώντας γραφικές παραστάσεις ή πίνακες. Αυτό τραβά το
ενδιαφέρον του ακροατηρίου. Η επιλογή προτύπου θα πρέπει, επίσης, να γίνει με προσοχή.
Τα χρώματα και το σχέδιο θα πρέπει να προσαρμοστούν στο θέμα και τον χαρακτήρα της
παρουσίασης. Ένα συχνό λάθος που κάνουν οι αρχάριοι χρήστες του εν λόγω προγράμματος
είναι ότι βαρυφορτώνουν τις διαφάνειές τους. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν διαφορετικές
μεταβάσεις μεταξύ των διαφανειών ή εξεζητημένες γραμματοσειρές, με αποτέλεσμα η
παρουσίαση να μην είναι καλαίσθητη. Αξίζει ωστόσο να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες που
προσφέρει το PowerPoint, για παράδειγμα την ενσωμάτωση εικόνων ή βίντεο. Όπως και στα
άλλα προγράμματα που έχουν αναφερθεί, πρέπει να ελέγχετε την ορθογραφία και τα σημεία
στίξης προσεκτικά. Το PowerPoint δίνει επίσης τη δυνατότητα χρονοδιάγραμμα, ώστε να
μπορείτε να ολοκληρώνετε την παρουσίασή σας εντός του προκαθορισμένου χρόνου.
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Το PowerPoint εξακολουθεί να είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα για
δημιουργία παρουσιάσεων πολυμέσων. Οφείλει τη δημοφιλία του στο γεγονός ότι είναι απλό
και εύκολο στη χρήση. Φυσικά, για να κάνουμε καλές παρουσιάσεις δημόσια, δεν επαρκεί μια
καλή παρουσίαση, αλλά ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά, μια
καλή παρουσίαση είναι σίγουρα προς όφελος του ομιλητή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι
ιδανικό για άτομα που ξεκινούν την ενασχόλησή τους με τον δημόσιο λόγο. Καταρχάς, επειδή
είναι εύκολο στη χρήση και κατά δεύτερον εξαιτίας της τεράστιας δημοτικότητάς του.

Φυσικά, το PowerPoint δεν είναι το μόνο πρόγραμμα για δημιουργία παρουσιάσεων
πολυμέσων. Άλλα δημοφιλή εργαλεία είναι, για παράδειγμα, το Prezi ή το Emaze. Αξίζει να τα
δοκιμάσετε όλα και να χρησιμοποιήσετε αυτό που είναι το καλύτερο για σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πακέτο Office για το σπίτι, αφού αγοράσετε την
κατάλληλη άδεια.
Να θυμάστε! Όταν κάνετε αναφορά στη δουλειά ενός συγγραφέα, πρέπει να συμπεριλάβετε
την πηγή στη βιβλιογραφική αναφορά. Αλλιώς, πρόκειται για κλοπή πνευματικής
ιδιοκτησίας. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τους κανόνες βιβλιογραφικής αναφοράς και με το
πώς να κάνετε παραπομπές. Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτή τη διαδικασία από το
διαδίκτυο.

2.2.

Επικοινωνία

Ο 21ος αιώνας μάς προσφέρει εκπληκτικές δυνατότητες επικοινωνίας, αφού μπορούμε να
επικοινωνήσουμε μεταξύ μας σχεδόν σε όποιο σημείο του κόσμου βρισκόμαστε. Σήμερα, η
απόσταση δεν αποτελεί πλέον ζήτημα· η επικοινωνία είναι δυνατή χάρη σε διάφορες
εφαρμογές και προγράμματα. Μεταξύ των πιο δημοφιλών είναι:
•
•
•
•

Skype,
Messenger,
WhatsApp,
Telegram.

Χάρη σε αυτά, μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας,
χωρίς η απόσταση ανάμεσά σας να αποτελεί εμπόδιο. Μέσω του Skype μπορείτε όχι μόνο να
ανταλλάξετε μηνύματα, αλλά και να κάνετε βιντεοκλήσεις, κάτι που το έχει κάνει πολύ
δημοφιλές. Επιπλέον, μπορείτε να μοιραστείτε με άλλους την επιφάνεια εργασίας σας. Είναι
μια πολύ καλή λύση που σας επιτρέπει να εξηγήσετε σε κάποιον πώς να κάνει κάτι στον
υπολογιστή του χωρίς να χρειάζεται να είστε στον ίδιο χώρο μαζί του. Για τους χρήστες που
αγοράζουν συνδρομή παρέχονται περισσότερες δυνατότητες, αν και αυτό θεωρείται
μειονέκτημα από κάποιους.

•
•
•

Facebook
Twitter
Instagram

Σελίδα

Η επικοινωνία μπορεί επίσης να λάβει χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μερικά από τα
πιο γνωστά είναι:
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Μια άλλη δυνατότητα που μας προσφέρει η τεχνολογία είναι ο περιορισμός των γλωσσικών
εμποδίων. Το Google Translator και άλλες παρόμοιες εφαρμογές μας βοηθούν στη
μετάφραση εγγράφων και μηνυμάτων. Βέβαια, δεν έχουν ακόμη τελειοποιηθεί ως εργαλεία,
αν και δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε την μεγάλη εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια.

•

Snapchat

Το κάθε ένα από αυτά προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες. Στο διαδίκτυο, παράλληλα με
τη δυνατότητα συνομιλίας, οι άνθρωποι μπορούν να γράψουν ιστολόγια ή φτιάξουν
βιντεοϊστολόγια (vlogs), που αποτελούν επίσης μια μορφή διαδικτυακής επικοινωνίας.

Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου έχει συμβάλει στο να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά. Τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να γίνονται παγκόσμια και οι
χρήστες του διαδικτύου ενώνονται για να υποστηρίξουν διάφορες δράσεις σε όλο τον κόσμο.
Το διαδίκτυο, ως ένα μη λογοκρινόμενο και ανεξάρτητο μέσο, προσφέρει μια μεγάλη δόση
ελευθερίας της έκφρασης. Παρόλα αυτά, η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δεν έχει μόνο
θετικές πτυχές. Τα άτομα που επικοινωνούν στο διαδίκτυο δε δίνουν σημασία στο πώς
χρησιμοποιούν τη γλώσσα ή στο ύφος τους· φτιάχνουν τις δικές τους λέξεις, ενώ πολλές
φορές χρησιμοποιούν χυδαίες εκφράσεις. Αυτού του είδους η γλώσσα διεισδύει και στην
καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα και τη συναντάμε στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση ή σε
διαφημίσεις.

2.3.

Επίλυση προβλημάτων

Ο πρώτος κανόνας είναι ότι πρέπει να έχετε πάντα ενημερωμένα όλα σας τα προγράμματα.
Αυτό αφορά τόσο το λειτουργικό σύστημα, όσο και τα επιμέρους προγράμματα. Μερικά
χρόνια πριν, δεν ήταν τόσο εύκολο ή προφανές πώς να γίνει η ενημέρωση, σήμερα όμως είναι

Σελίδα

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική. Το λογισμικό (προγράμματα) περιέχει
σφάλματα και το υλικό ενίοτε παρουσιάζει βλάβες. Η διάκριση ανάμεσα σε λογισμικό και
υλικό είναι μια βασική διάκριση στον τομέα του ψηφιακού γραμματισμού, όσον αφορά στην
επίλυση προβλημάτων. Τα λεγόμενα προβλήματα λογισμικού έχουν να κάνουν με τις
εφαρμογές/προγράμματα που χρησιμοποιούμε (για παράδειγμα το Microsoft Word ή το
Pages), καθώς και με τα λειτουργικά συστήματα (για παράδειγμα τα Windows ή τα macOS).
Τα προβλήματα υλικού, από την άλλη, έχουν να κάνουν με τον σκληρό δίσκο ή με τα
τροφοδοτικά ισχύος. Όλος ο υλικός εξοπλισμός μπορεί να χαλάσει μετά από κάποιο καιρό και
αυτό εξαρτάται από το πόσο εντατική ήταν η χρήση του. Ευτυχώς, αυτά τα προβλήματα δεν
εμφανίζονται τόσο συχνά στην καθημερινή μας αλληλεπίδραση με τις διάφορες τεχνολογίες.
Στην όχι και τόσο πιθανή περίπτωση να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, θα πρέπει να
γνωρίζετε τι μπορείτε να κάνετε και αυτό δε χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις.
Ακολουθώντας κάποιες απλές βασικές αρχές, θα νιώθετε περισσότερη αυτοπεποίθηση στη
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Εξάλλου, δεν είστε μόνοι. Όταν αντιμετωπίζετε ένα
σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να ξέρετε πού να απευθυνθείτε για βοήθεια.
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Πολλοί από τους χρήστες των ψηφιακών τεχνολογιών πανικοβάλλονται, όταν συμβαίνει ένα
πρόβλημα. Η πιο πιθανή αιτία για αυτό είναι ότι είμαστε, σε γενικές γραμμές, συνηθισμένοι
να αλληλεπιδρούμε με αναπτυγμένες τεχνολογίες, οι οποίες, τουλάχιστον στη θεωρία, είναι
εύκολες στη χρήση και δεν παρουσιάζουν λάθη.

τόσο απλό όσο το πάτημα ενός κουμπιού. Τα δύο πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα
(Windows και macOS) σας δίνουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις μόλις
κυκλοφορήσουν. Τις περισσότερες φορές, αυτές μπορούν να εγκατασταθούν αυτόματα,
χωρίς επομένως να δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή σας εργασία. Αν δεν είστε
σίγουροι πώς να ενημερώσετε το λογισμικό σας, μπορείτε να βρείτε εύκολα πληροφορίες
μέσω μιας μηχανής αναζήτησης, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «ενημέρωση windows» ή
«ενημέρωση macOS». Θα βρείτε πολλές πηγές που θα σας καθοδηγήσουν βήμα προς βήμα
στη διαδικασία.

Σελίδα

Ο δεύτερος κανόνας είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες
τις περισσότερες φορές βασίζονται στην κοινή λογική. Κάθε φορά που εμφανίζεται ένα
πρόβλημα σε ένα πρόγραμμα, το πρώτο βήμα είναι να το κλείσετε και να προσπαθήσετε να
το ανοίξετε ξανά. Είναι πιθανόν μια σειρά δράσεων να έχει κάνει το πρόγραμμα να είναι
ασταθές, επομένως η επανεκκίνηση είναι μια καλή ιδέα. Όταν το πρόβλημα εμφανιστεί στο
λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να προσπαθήσετε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας
και να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα. Όσον αφορά τα προβλήματα υλικού, θα πρέπει και εδώ
να μπορείτε να εφαρμόσετε κάποιες βασικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Αν, για
παράδειγμα, δεν εμφανίζεται κάτι στην οθόνη, τι πρέπει να κάνετε; Το πρώτο πράγμα που
πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε αν ο υπολογιστής σας είναι αναμμένος. Παρόλο που αυτό
μπορεί να ακούγεται κάπως χαζό, ίσως να έχει σβήσει για διάφορους λόγους, όπως για
παράδειγμα διακοπή ρεύματος. Μόλις βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι όντως
αναμμένος, ελέγξτε το καλώδιο σήματος. Μπορεί να έχει αποσυνδεθεί, όταν για παράδειγμα
κάνατε τις δουλειές. Αν το πληκτρολόγιό σας έχει ξαφνικά σταματήσει να δουλεύει, μπορείτε
εύκολα να επιβεβαιώσετε αν έχει σπάσει προσπαθώντας να το συνδέσετε με έναν άλλο
υπολογιστή. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα πρόβλημα, είναι καλό να σκεφτείτε τις τελευταίες
κινήσεις που έχετε κάνει. Έχετε προσπαθήσει να κάνετε κάτι συγκεκριμένο; Έχετε μήπως
συνδέσει μια καινούρια συσκευή, όπως ένα στικάκι usb; Όσο πιο πολλές πληροφορίες
μπορείτε να μαζέψετε για ό,τι έγινε ακριβώς πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα τόσο το
καλύτερο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να καταλάβετε
ενδεχομένως πού οφείλεται το πρόβλημα.
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Εκτός από το λειτουργικό σύστημα, συγκεκριμένους μηχανισμούς ενημέρωσης έχουν και τα
προγράμματα που χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές σας
ενημερώνουν ότι χρειάζονται αναβάθμιση. Μην αναβάλλετε την εγκατάσταση των
ενημερώσεων και βεβαιωθείτε ότι τις αξιοποιείτε όσο το δυνατόν συντομότερα. Μη
ενημερωμένο λογισμικό μπορεί όχι μόνο να παρεμποδίσει την εμπειρία του χρήστη, αλλά και
να επιφυλάσσει πολλούς κινδύνους. Αξίζει να τονιστεί ότι, ακόμη και αν το πρόγραμμα που
χρησιμοποιείται λειτουργεί μια χαρά, ενδέχεται να υπάρχει ένα κενό ασφαλείας που να σας
εκθέτει σε διάφορους κινδύνους, Για να συνοψίσουμε, συνιστάται θερμά να έχετε
ενημερωμένα όλα σας το προγράμματα.

Ο τρίτος κανόνας είναι να μπορείτε να κρίνετε κατά πόσο το πρόβλημα που έχετε μπορεί να
λυθεί από εσάς ή αν είναι πέραν των ικανοτήτων σας. Αν ισχύει το τελευταίο, θα πρέπει να
μπορείτε να βρείτε κάποιον που να μπορεί να σας βοηθήσει. Για παράδειγμα, αν χαλάσει ο
σκληρός σας δίσκος, συνήθως δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά χωρίς εξειδικευμένη γνώση
και πρόσβαση σε ειδικά εργαλεία και πολύπλοκα μηχανήματα. Πρέπει να μπορείτε να βρείτε
την κατάλληλη βοήθεια για την περίπτωσή σας.

Ο τέταρτος κανόνας είναι να μπορείτε να προσδιορίσετε τις πιθανές αιτίες του προβλήματος
με βάση τα συμπτώματα. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση μιας μηχανής αναζήτησης,
όπως έχουμε δει προηγουμένως σε αυτή την ενότητα. Για παράδειγμα, μια γενική
παρατήρηση μπορεί να είναι ότι ο υπολογιστής σας κάνει δυνατό θόρυβο κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του. Αυτή η παρατήρηση/σύμπτωμα μπορεί στην πραγματικότητα να
σημαίνει πολλά πράγματα. Μόλις εισάγετε μια σχετική φράση στη μηχανή αναζήτησης (για
παράδειγμα «υπολογιστής θόρυβος»), θα βρείτε πολλές πληροφορίες, ιστοσελίδες ή ακόμη
και βίντεο για τον λόγο που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μπορεί, τελικά, να οφείλεται στο ότι
ένας από τους ανεμιστήρες ίσως έχει αρπάξει σκόνη και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι
να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνετε τη σκόνη.

Ο πέμπτος κανόνας είναι ο τελευταίος, αλλά σίγουρα όχι ο λιγότερο σημαντικός. Έχει να
κάνει με εσάς και τις ψηφιακές σας δεξιότητες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να
βεβαιώνεστε ότι αναβαθμίζετε συνεχώς τις δεξιότητές σας. Η τεχνολογία αλλάζει με τόσο
γρήγορο ρυθμό, που ακόμα και οι βασικές δεξιότητές σας πρέπει να αναβαθμίζονται τακτικά.
Ως ένα καλό παράδειγμα, ας σκεφτούμε το πρόβλημα με τον θόρυβο που αναφέραμε πιο
πάνω. Κάποια χρόνια πριν, αυτό μπορεί να σήμαινε ότι ο σκληρός σας δίσκος είχε χαλάσει.
Αυτό γιατί στο παρελθόν όλοι οι σκληροί δίσκοι περιείχαν μηχανικά μέρη που για να
δουλέψουν έπρεπε να περιστρέφονται με γρήγορο ρυθμό. Η τεχνολογία έχει αλλάξει και όλο
και πιο πολλοί υπολογιστές είναι σήμερα εξοπλισμένοι με τους λεγόμενους δίσκους SSD, οι
οποίοι όχι μόνο είναι πιο αποτελεσματικοί, αλλά δεν περιέχουν ούτε μηχανικά μέρη, με
αποτέλεσμα να είναι εντελώς αθόρυβοι. Αν έχετε έναν τέτοιο δίσκο, δε θα ακούσετε αυτό τον
θόρυβο σε περίπτωση που χαλάσει ο δίσκος σας. Και πάλι, δε χρειάζεται να έχετε
εξειδικευμένες γνώσεις αλλά μια γενικότερη αντίληψη για την τεχνολογία, η οποία θα σας
είναι πολύ χρήσιμη για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσετε.

Η ασφάλεια είναι αναμφισβήτητα ένα πολύ ευρύ θέμα όσον αφορά την τεχνολογία. Όλο και
περισσότεροι κίνδυνοι παραμονεύουν για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, ενώ το ακόμη πιο
τρομακτικό είναι ότι οι διάφορες επιθέσεις που γίνονται είναι πιο πολύπλοκες και
εξελιγμένες από ποτέ. Μερικές από τις επιθέσεις προετοιμάζονται κυριολεκτικά μήνες πριν
γίνουν. Αυτοί που κάνουν τις επιθέσεις μελετούν, για παράδειγμα, τον τρόπο που σας μιλούν
οι φίλοι σας, ώστε να κλέψουν τους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς και να σας
εξαπατήσουν.
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Ασφάλεια
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2.4.

Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουμε μια λίστα η οποία να περιλαμβάνει όλα τα σημεία εκείνα
που, αν εφαρμοστούν, θα σας εγγυηθούν ότι θα είστε ασφαλείς στο διαδίκτυο. Αυτό είναι
απλά αδύνατον και πρέπει να το γνωρίζετε. Υπάρχουν κάποιες ιδέες που θα σας βοηθήσουν
να είστε πιο ασφαλείς, αλλά αυτό απαιτεί συνεχή προσπάθεια από μέρους σας.

Πρώτα από όλα, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το λειτουργικό σας σύστημα και όλα τα
προγράμματά σας ενημερωμένα, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο να περιλαμβάνουν κάποια
κενά ασφαλείας. Αυτό έχει συζητηθεί προηγουμένως στην ενότητα. Πρέπει επίσης να
αποφεύγετε να εγκαθιστάτε προγράμματα που προέρχονται από μη έμπιστες πηγές, αφού
αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν επικίνδυνους ιούς που μπορούν να βλάψουν τον
υπολογιστή σας.

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τους οποίους πρέπει να γνωρίζετε, αλλά οι περισσότεροι
σχετίζονται με τα οφέλη που έχει το άτομο που κάνει την επίθεση. Ο πρώτος ιός
δημιουργήθηκε απλά για να αποδειχθεί ότι μπορεί να γίνει, σήμερα όμως το άτομο που κάνει
την επίθεση αποσκοπεί, τις περισσότερες φορές, να κλέψει την ταυτότητα ή τα χρήματά σας.
Μπορεί να είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή για τον καιρό που έχετε εγκαταστήσει, στην
πραγματικότητα όμως στέλνει όλα όσα πληκτρολογείτε σε αυτόν που κάνει την επίθεση. Ως
αποτέλεσμα, αν έχετε διαδικτυακό λογαριασμό στην τράπεζα, μπορεί να σας υποκλέψει τα
στοιχεία σας και να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Σελίδα

Υπάρχει επίσης μια σχετικά καινούρια απειλή, το «λυτρισμικό» (ransomware). Ως
αποτέλεσμα της προσβολής από αυτόν τον ιό, όλα σας τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και
θα πρέπει να πληρώσετε αν θέλετε να σας δοθεί ο κωδικός αποκρυπτογράφησης και να
μπορέσετε να πάρετε πίσω τα δεδομένα σας. Η κρυπτογράφηση γίνεται μέσω πολύ ισχυρών
αλγορίθμων, κάνοντας αδύνατο να αποκρυπτογραφήσετε τα δεδομένα σας χωρίς τον
κωδικό, αν λάβουμε υπόψη την ισχύ των υπολογιστών που διαθέτουμε σήμερα. Σε αυτή την
περίπτωση, η μόνη λογική λύση θα ήταν να αποθηκεύετε εφεδρικά τα δεδομένα σας σε
τακτική βάση. Υπάρχουν δωρεάν λύσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν με αυτό, με την πιο
δημοφιλή να είναι το Aomei Backupper (www.aomei.com) και το Veeam Endpoint Backup
(www.veeam.com). Αν ο υπολογιστής σας μολυνθεί από ιό και τα δεδομένα σας
κρυπτογραφηθούν, μπορείτε να επαναφέρετε όλα τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει
εφεδρικά. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να έχετε τα εφεδρικά δεδομένα σε μη προσβάσιμη
τοποθεσία. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι πολύ σοφό να αποθηκεύετε εφεδρικά τα δεδομένα σε
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Για να αποτρέψετε και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να προσβληθείτε από ιούς, πρέπει
να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας προστατεύεται από ένα καλό και ενημερωμένο
πρόγραμμα κατά των ιών. Τα εν λόγω προγράμματα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο,
ώστε να τρέχουν συνέχεια στο υπόβαθρο προσπαθώντας να εντοπίσουν πιθανές απειλές και
αποτρέποντάς σας από το να ανοίξετε ύποπτα αρχεία. Επίσης, το λογισμικό προστασίας από
ιούς ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να σας προστατεύει από καινούριους
κινδύνους. Παρόλο που το λογισμικό προστασίας από τους ιούς δεν είναι εγγύηση ότι θα
είστε ασφαλείς, είναι σίγουρα ένα πολύ καλό μέτρο ασφαλείας που μπορείτε να πάρετε.

έναν ξεχωριστό σκληρό δίσκο ο οποίος είναι πάντα συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας,
αφού το λυτρισμικό θα κρυπτογραφήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των
εφεδρικών. Αυτό, αντιθέτως, που θα πρέπει να κάνετε είναι να αποθηκεύσετε τα δεδομένα
σας εφεδρικά σε έναν φορητό σκληρό δίσκο, ο οποίος, αφού γίνει η αποθήκευση, μπορεί να
αποσυνδεθεί και να αποθηκευτεί ξεχωριστά. Μια άλλη λύση είναι να κρατήσετε τα πολύτιμα
δεδομένα σας αποθηκευμένα σε άλλα μέσα. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε τις
φωτογραφίες σας σε δίσκους DVD ή να τις αποθηκεύσετε ξεχωριστά σε έναν άλλο φορητό
σκληρό δίσκο. Γενικά μιλώντας, είναι καλύτερα να έχετε τα σημαντικά σας δεδομένα σε
εναλλακτικές τοποθεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση.

Έχοντας πει όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Προφανώς, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι
εκεί έξω, αλλά αν είστε προσεκτικοί, θα είστε ασφαλείς.

Σελίδα

Όταν μιλάμε για ψηφιακό γραμματισμό όσον αφορά την ασφάλεια, δε μιλάμε πάντα για τον
υπολογιστή. Απλά κοιτάξτε γύρω σας. Σήμερα έχουμε αυτοκίνητα που δε χρειάζονται το
παραδοσιακό κλειδί για να ξεκινήσουν. Παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα αυτά κλειδιά
χρησιμοποιούν σύνθετους μηχανισμούς κρυπτογράφησης, μπορεί κάποιος να υποκλέψει το
σήμα που εκπέμπει το κλειδί του αυτοκινήτου σας, να ξεκινήσει το αυτοκίνητό σας και,
αναπαράγοντας το σήμα, να φύγει. Ένα άλλο απλό παράδειγμα είναι η κράτηση στο
ξενοδοχείο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας
με τον κωδικό ασφαλείας, ούτε και να την φωτοτυπείτε. Ακόμη και αν το ξενοδοχείο δε θα
κλέψει από εσάς, τέτοια δεδομένα μπορούν εύκολα να υποκλαπούν από έναν θυμωμένο
υπάλληλο που φεύγει από το ξενοδοχείο, βάζοντάς σας σε κίνδυνο να χάσετε τα λεφτά σας.
Πολύ προσεκτικοί θα πρέπει να είστε επίσης όταν χρησιμοποιείτε ATM. Κάποιος μπορεί να
δει τον κωδικό ΡΙΝ σας και στη συνέχεια μαζί με την κάρτα σας να αποκτήσει πρόσβαση στον
λογαριασμό σας.
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Κάτι άλλο που πρέπει πάντα να θυμάστε είναι η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πλοήγησής
σας στο διαδίκτυο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μοιράζεστε τα προσωπικά σας
στοιχεία με τον οποιονδήποτε. Στην πραγματικότητα με κανέναν. Ακόμη και αν αυτό το
άτομο είναι ένα μέλος της οικογένειάς σας που εμπιστεύεστε, τα στοιχεία σας πρέπει να είναι
γνωστά μόνο σε εσάς. Δεν είναι ότι κάποιος από την οικογένειά σας μπορεί να έχει κακές
προθέσεις, αλλά αν δεν είναι τόσο προσεκτικός όσο εσείς, ίσως κάποιος τρίτος να υποκλέψει
τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω αυτού. Σε περίπτωση που έχετε μεγάλο αριθμό κωδικών
που πρέπει να θυμάστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά λογισμικά διαχείρισης κωδικών
για να τους κρατάτε ασφαλείς. Ιδανικά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό για
περισσότερα από ένα πράγματα. Και αυτό επειδή ακόμη και οι μεγάλες εταιρείες που
επενδύουν πολλά χρήματα στις υποδομές ασφαλείας τους ενίοτε πέφτουν θύματα διαρροής
δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, αν ο κωδικός που χρησιμοποιείτε σε μια υπηρεσία διαρρεύσει
και τον χρησιμοποιείτε και σε άλλες υπηρεσίες, τότε διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο.

3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ
1. Excel
Αυτή η άσκηση είναι για να δείξει στους εκπαιδευόμενους γιατί είναι τόσο σημαντικό το Excel
και γιατί θα πρέπει να μάθουν πώς να το χρησιμοποιούν.
•

•

•

Δώστε σε κάθε εκπαιδευόμενο ένα κομμάτι χαρτί και ένα στυλό. Πείτε τους να
καταγράψουν επαγγέλματα στα οποία πιστεύουν ότι χρησιμοποιείται το Excel.
Γράψτε όλα τα επαγγέλματα στον πίνακα και συζητήστε κατά πόσο είναι σωστά.
Μετά τη συζήτηση, δώστε στους εκπαιδευόμενους 3-5 επαγγέλματα και πείτε τους να
σκεφτούν όλοι μαζί κατά πόσο αυτά χρησιμοποιούν το Excel. Επιλέξτε μερικά
επαγγέλματα στο οποία χρησιμοποιείται το Excel και κάποια που δε χρησιμοποιείται.
Σκεφτείτε όλοι μαζί σε ποια επαγγέλματα θα μπορούσε να είναι χρήσιμο το Excel.
Σκεφτείτε πώς θα μπορούσε το Excel να βοηθήσει σε αυτά τα επαγγέλματα.

2. PowerPoint

Αυτή η άσκηση αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη
δημιουργία παρουσιάσεων.
Αρχικά, πείτε στους εκπαιδευόμενους γιατί είναι σημαντικές οι παρουσιάσεις.

Στη συνέχεια δώστε στους συμμετέχοντες μια παρουσίαση που έχει λάθη και ζητήστε τους να
πουν ποια είναι τα λάθη.

Μετά την άσκηση, συζητήστε μαζί τους ποια είναι τα λάθη και εισηγηθείτε τρόπους να
διορθωθούν. Αν οι συμμετέχοντες δε βρουν όλα τα λάθη, τότε παρουσιάστε τα εσείς.

3. Word

Η άσκηση αποσκοπεί στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τις συντομεύσεις
πληκτρολογίου του Microsoft Word.

Στα φύλλα εργασίας που θα τους δώσετε οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αντιστοιχήσουν τις
συντομεύσεις με τις λειτουργίες τους.

4. Αναζήτηση στο διαδίκτυο

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση της μηχανής αναζήτησής της.
Ακολούθως, θα πρέπει να βρείτε όλοι μαζί τις διαφορές τους και να επιλέξετε την καλύτερη.
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Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με μια μηχανή
αναζήτησης: Google, Bing, Yahoo and DuckDuckGo.
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Αυτή η άσκηση αποσκοπεί στο να δείξει τη σημασία του να αναζητούμε πληροφορίες σωστά
στο διαδίκτυο.

Ακολούθως, θα πρέπει να παρουσιάσετε τρόπους για αποτελεσματική αναζήτηση
πληροφοριών.

5. Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Η άσκηση αποσκοπεί στο να πληροφορήσει τους εκπαιδευόμενους για τους κινδύνους που
υπάρχουν στη χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πείτε στους συμμετέχοντες να γράψουν σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί τις πληροφορίες που
δημοσιοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: φωτογραφίες, κείμενα, αγαπημένα μέρη,
ταινίες, κ.λπ. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να φανταστούν ότι βάζουν αυτές τις πληροφορίες
σε μια κολώνα στην αγορά της πόλης τους και πείτε τους να φανταστούν ότι δε θα ξαναδούν
αυτές τις κάρτες και ό,τι έχουν γράψει πάνω σε αυτές. Στο τέλος, συζητήστε πώς μπορεί να
τους επηρεάσει το γεγονός ότι μοιράζονται πληροφορίες στις οποίες μπορεί οποιοσδήποτε
να έχει πρόσβαση.

Σελίδα
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Πηγή: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Εκπαιδευτικές
δραστηριότητες

60 λεπτά

15 λεπτά

Πόροι

•

Χαρτί και στυλό

PowerPoint

•

Word

•

Παρουσίαση
PowerPoint
Προβολέας
Υπολογιστής με το
κατάλληλο
λογισμικό

Υποενότητα 2.2
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 1α
Υποενότητα 2.2
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 2α

•
•

•
20 λεπτά

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

•

30 λεπτά

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

•

Αξιολόγηση (για επιβεβαίωση της αύξησης των
γνώσεων)
Ανατροφοδότηση από εκπαιδευόμενους

Φύλλα εργασίας με
συντομεύσεις
πληκτρολογίου
Στυλό

Υποενότητα 2.2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 3α

Χαρτί και στυλό

Υποενότητα 2.5
Κεφάλαιο 5

Υπολογιστής με το
κατάλληλο
λογισμικό και
σύνδεση στο
διαδίκτυο

Υποενότητα 2.2
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 4α

Χρησιμοποιήστε το Κεφάλαιο 6

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι
εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να
κάνουν ερωτήσεις.
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Excel

Υλικά

Σελίδα

Προτεινόμενη
διάρκεια
25 λεπτά

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Τα θέματα που συζητήθηκαν στην παρούσα ενότητα είναι επίκαιρα. Ωστόσο, είναι μόνο η
κορυφή του παγόβουνου. Η ενότητα είναι σχεδιασμένη ώστε να παρουσιάσει σε ανθρώπους
που δεν είχαν μέχρι τώρα καμιά επαφή με το διαδίκτυο τα πιο βασικά προγράμματα
υπολογιστών και κάποια βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Στόχος της ενότητας
είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο θέμα, ώστε να τους
κινητοποιήσει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους μέσω του υλικού που παρέχεται στα
μαθήματα ή μέσω των διαθέσιμων πηγών στο διαδίκτυο.
Παραδείγματα διαδικτυακών μαθημάτων (δεν είναι όλα δωρεάν!):
•
•
•

https://www.goskills.com/Course/Excel - excel, word κ.ά.
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46afa5b3-d7c22f6990bb - δωρεάν οδηγός για το Excel
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c – δωρεάν οδηγός για το PowerPoint

Δωρεάν προγράμματα για τη δημιουργία παρουσιάσεων:
•
•
•

https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com

Σελίδα
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Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα· μπορείτε να βρείτε πολλά περισσότερα στο διαδίκτυο.
Η γνώση που αποκτήθηκε σε αυτή την ενότητα σχετικά με την ασφαλή χρήση του
διαδικτύου μπορεί τώρα να εφαρμοστεί στην πράξη. Ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας
και εξερευνήστε τη γνώση του διαδικτύου.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σελίδα
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Ενότητα 5-Κεφάλαιο 1
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 1α – Άσκηση: Χρησιμοποιούν το Excel;
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 2 – Κοραλλιογενείς ύφαλοι και κλιματική αλλαγή
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 2α – Λάθη στις διαφάνειες μιας παρουσίασης
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 3
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 3a – Συντομεύσεις πληκτρολογίου Word
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 4
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 4α – Αναζήτηση στο διαδίκτυο
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 5
Ενότητα 5-Κεφάλαιο 6 – Τεστ
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Excel

Σύνοψη:
 Τι είναι το Excel;
 Επιχειρηματικές χρήσεις

του Excel

 Πού χρησιμοποιείται το

Excel;
 Περίληψη

Τι είναι το Excel;
• To Excel είναι ένα εργαλείο για δημιουργία λογιστικών
φύλλων, δημιουργία πινάκων, αναφορών και για διενέργεια
υπολογισμών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει πάρα
πολλές λειτουργίες και χρησιμοποιείται διαφορετικά από
διάφορους επαγγελματίες. Το Excel είναι ένα βασικό
εργαλείο για λογιστές, οικονομολόγους και για ένα μεγάλο
ποσοστό υπαλλήλων γραφείου. Είναι πολύτιμο εργαλείο για
δημιουργία
αναφορών,
περιλήψεων
ή
γραφικών
παραστάσεων.

Τι είναι το Excel;

Τι είναι το Excel;
• Το Excel δεν είναι χρήσιμο μόνο για επιχειρήσεις.
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να
προγραμματίσετε τη μέρα σας, τα οικονομικά
σας, για να ετοιμάσετε τη λίστα για τα ψώνια σας,
ακόμα και για να προγραμματίσετε τα γεύματα
όλης της εβδομάδας. Είναι ένα πρόγραμμα που
χρησιμοποιείται ευρέως.

Επιχειρηματικές χρήσεις του Excel
1. Επιχειρηματική ανάλυση
2. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
3. Διαχείριση λειτουργιών
4. Εκθέσεις επίδοσης
5. Διοίκηση γραφείου
6. Στρατηγική ανάλυση
7. Διαχείριση έργων
8. Διαχείριση προγραμμάτων
9. Διαχείριση επαφών
10. Διαχείριση λογαριασμών

Άσκηση: Σε ποιες δουλειές
χρησιμοποιείται το Excel;

Παραδείγματα επιχειρηματικών
χρήσεων του Excel

Άσκηση:
Χρησιμοποιούν το
Εxcel;
Οδηγίες:
1. Αξιολογήστε κατά πόσο το
κάθε επάγγελμα χρησιμοποιεί
ή όχι το excel.
2. Περιγράψτε πώς το κάθε
επάγγελμα χρησιμοποιεί το
excel.
3. Σκεφτείτε κατά πόσο τα
επαγγέλματα που δε
χρησιμοποιούν το excel
μπορούν να βρουν κάποια
χρήση για αυτό.

Άσκηση: Πώς μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το Excel στην
προσωπική σας ζωή;

Περίληψη
1.

Το Excel είναι ένα εργαλείο για δημιουργία λογιστικών φύλλων, δημιουργία πινάκων,
αναφορών και για διενέργεια υπολογισμών.

2.

Είναι μέρος του Microsoft Office.

3.

Είναι ένα βασικό πρόγραμμα για εργασίες γραφείου.

4.

Επιτρέπει την ταυτόχρονη εργασία πολλών χρηστών σε ένα λογιστικό φύλλο.

5.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δουλειά αλλά και στην προσωπική ζωή.

6.

Το Excel αυξάνει την παραγωγικότητα αποτελεσματικά, ειδικά στον τομέα της οικονομίας.

7.

Η γνώση του προγράμματος αυξάνει τις πιθανότητές σας να βρείτε δουλειά.

Έχετε ερωτήσεις;

Βιβλιογραφία:
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-businessworkplace/
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzaniacodziennym-zyciem/
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410
-7-ideal-jobs-for-excel-users.html

Ενότητα 5-Κεφάλαιο 1α – Άσκηση: Χρησιμοποιούν το Excel;

Επάγγελμα

1.

2.

3.

4.

5.

Χρησιμοποιεί το Excel;

Πώς;

Κοραλλιογενείς ύφαλοι και
κλιματική αλλαγή
Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από: John Smith

Τι είναι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι;;;

∗ «Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι μεγάλες
υποθαλάσσιες δομές που αποτελούνται από τους
σκελετούς θαλάσσιων ασπόνδυλων που ζουν σε
αποικίες, οι οποίοι ονομάζονται κοράλλια» https://www.livescience.com/40276-coral-reefs.html

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της
αύξησης της θερμοκρασίας
των υδάτων στους
κοραλλιογενείς υφάλους;

Κοραλλιογενείς ύφαλοι

Μετά

ΠΡΙΝ

∗

Πηγή:
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoaBefore_RichardVevers.jpg?format=500w

∗

Πηγή:
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoaAfter_RichardVevers.jpg?format=500w

Τι μπορώ να κάνω για την
προστασία των
κοραλλιογενών υφάλων;

Οργανισμοί που
δραστηριοποιούνται
στον τομέα των
κοραλλιογενών
υφάλων:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Coral Cay
∗
Counterpart International[1]
∗
U.S. Coral Reef Task Force (CRTF)
∗
National Coral Reef Institute (NCRI)
∗
US Department of Commerce’s National Oceanic ∗
and Atmospheric Administration (NOAA): Coral ∗
Reef Conservation Program (CRCP)
∗
National Center for Coral Reef Research (NCORE) ∗
Reef Ball
∗
Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) ∗
Foundation of the peoples of the South Pacific ∗
WorldFishCenter: promotes
∗
sustainable mariculture techniques to grow
∗
reef organismsas tridacnidae
Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a
∗
Coral
Organizations which promote interest, provide ∗
knowledge bases about coral reef survival, and ∗
promote activities to protect and restore coral ∗
reefs:
∗
Coral Triangle Knowledge Network
∗
Australian Coral Reef Society
∗
Biosphere Foundation[2]
∗
Chagos Conservation Trust
∗
Conservation Society of Pohnpei
∗
Coral Cay Conservation
∗
Coral Reef Care
∗
Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance ∗
(CORAL)
∗
Coral Reef Targeted Research and Capacity
∗
Building for Management
∗
Coral Restoration Foundation
∗
Coral Triangle Initiative
∗
Cousteau Society
∗
Crusoe Reef Society
CEDAM International
Earthwatch
Environmental Defense Fund
Environmental Solutions International
Friends of Saba Marine Park
Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral
Reef Alliance (GCRA)
Global Coral Reef Monitoring Network[3]

Great Barrier Reef Marine Park Authority
Green Fins
ICRAN Mesoamerican Reef Alliance
International Coral Reef Initiative (ICRI)[4]
International Marinelife Alliance
International Society for Reef Studies
Intercoast Network
Japanese Coral Reef Society [5]
Kosrae Conservation and Safety Organization
Marine Conservation Group
Marine Conservation Society
Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI)
NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological
Research site[6]
Nature Conservancy
Ocean Voice International
Project AWARE
Planetary Coral Reef Foundation[7]
Practical Action[8]
Project Reefkeeper
ReefBase
Reef Check
Reef Relief[9]
Reefwatch
Save Our Seas Foundation[10]
Seacology
Seamarc Pvt. Ltd.[11]
SECORE
Singapore Underwater Federation
Society for Andaman and Nicobar Ecology
Tubbataha Foundation
Wildlife Conservation International
WWF

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ενότητα 5-Κεφάλαιο 2α– Λάθη στις διαφάνειες της παρουσίασης
Διαφάνεια 1 – Η γραμματοσειρά δε φαίνεται. Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μόνο μια γραμματοσειρά.
Διαφάνεια 2 – Πολλά ερωτηματικά. Το κείμενο δε διαβάζεται με φόντο τη συγκεκριμένη εικόνα.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε άλλο χρώμα γραμματοσειράς.
Διαφάνεια 3 – Μέρος του κειμένου εξαφανίζεται στο άσπρο φόντο. Συμβουλή: Μετακινήστε το
κείμενο, ώστε να φαίνονται όλες οι λέξεις.
Διαφάνεια 4 – Διαφορετικό μέγεθος γραμματοσειράς, στη μια περίπτωση η γραμματοσειρά είναι σε
πλάγια γράμματα και στην άλλη όχι, στη λέξη «ΠΡΙΝ» όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία, ενώ στη
λέξη «Μετά» όχι. Διαφορετικό μέγεθος εικόνων. Μη βάζετε εικονίδια σε διαφάνειες με σοβαρά
θέματα.
Διαφάνεια 5 – Διαφορετικό φόντο σε σχέση με τις άλλες διαφάνειες. Συμβουλή: Κάντε το φόντο
όμοιο με τις άλλες διαφάνειες.
Διαφάνεια 6 – Πρέπει να εφαρμόσετε μια διαφορετική διάταξη διαφάνειας, ώστε να φαίνονται τα
ονόματα των οργανισμών. Μπορείτε επίσης να χωρίσετε το περιεχόμενο σε δύο διαφάνειες.
Διαφάνεια 7 – Χωρίς λάθη.
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Word

Σύνοψη:
• Τι είναι οι συντομεύσεις;
• Παραδείγματα των πιο συνηθισμένων
συντομεύσεων πληκτρολογίου
• Άσκηση: Αντιστοιχήστε τις συντομεύσεις με
τους ορισμούς

Τι είναι οι «συντομεύσεις»;
• Οι συντομεύσεις είναι συνδυασμοί δύο ή περισσότερων
πλήκτρων, οι οποίοι πραγματοποιούν συγκεκριμένες
λειτουργίες, με σκοπό να επιταχύνουν τη διαδικασία
συγγραφής
κειμένου.
Υπάρχουν
διαφορετικές
συντομεύσεις στα διάφορα προγράμματα. Η
παρουσίαση αυτή αφορά τις πιο κοινές συντομεύσεις
που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Microsoft Word.

Ctrl + A
• Ctrl + A – επιλογή όλων
• Η συντόμευση αυτή σας επιτρέπει να
επιλέξετε όλο το κείμενο σε ένα έγγραφο
• Θα καταλάβετε ότι την έχετε χρησιμοποιήσει
σωστά, όταν το κείμενο ‘χρωματιστεί’

Ctrl + A

Ctrl + C
• Ctrl + C – αντιγραφή
• Με αυτή τη συντόμευση, μπορείτε να
αντιγράψετε γρήγορα το επιλεγμένο κείμενο
• Για να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση,
επιλέξτε το κείμενο που θέλετε και πατήστε
Ctrl + C

Ctrl + V
• Ctrl + V – επικόλληση
• Χρησιμοποιώντας αυτή τη συντόμευση, μπορείτε να
επικολλήσετε
το
κείμενο
που
αντιγράψατε
προηγουμένως
• Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη συντόμευση μαζί
με τη συντόμευση Ctrl + C, μπορείτε να αντιγράψετε
και να επικολλήσετε ένα τμήμα του κειμένου

Ctrl + C
• Επιλέξτε το κείμενο και
πατήστε Ctrl + C

Ctrl + V
• Επιλέξτε το σημείο που
θέλετε να επικολλήσετε το
κείμενο και πατήστε Ctrl + V

Ctrl + S
• Ctrl + S – αποθήκευση
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση,
όταν θέλετε να αποθηκεύσετε γρήγορα το αρχείο
• Όταν αποθηκεύετε το αρχείο για πρώτη φορά, θα
πρέπει να επιλέξετε την τοποθεσία στην οποία θέλετε
να το αποθηκεύσετε (επιφάνεια εργασίας, έγγραφα,
κ.λπ.).

Ctrl + Z
• Ctrl + Z – αναίρεση (undo)
• Χρησιμοποιώντας αυτή τη συντόμευση, θα
είστε σε θέση να αναιρέσετε τις τελευταίες
αλλαγές που κάνατε στο κείμενο

Ctrl + B
• Ctrl + B – έντονα γράμματα (bold)
• Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να κάνουμε τα γράμματα του
κειμένου έντονα

Ctrl + I
• Ctrl + I – πλάγια γράμματα (italic)
• Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να γράψουμε πλάγια γράμματα

Ctrl + U
• Ctrl + U – υπογράμμιση
• Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να υπογραμμίσουμε ένα κομμάτι του
κειμένου

Ctrl + E
• Ctrl + E – στοίχιση στο κέντρο
• Χρησιμοποιώντας αυτή τη συντόμευση
μετακινούμε το κείμενο στο κέντρο της
οθόνης.

Ctrl + P
• Ctrl + P – εκτύπωση
• Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιείται όταν
θέλουμε να εκτυπώσουμε το κείμενο

Άσκηση:
Αντιστοιχήστε τις συντομεύσεις
με τη λειτουργία τους

Βιβλιογραφία:
• https://support.office.com/en-us/article/keyboardshortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
• https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm

Annex3a_shortcuts_Word

Ctrl + A

αναίρεση

Ctrl + C

έντονα γράμματα

Ctrl + V

επικόλληση

Ctrl + S

επιλογή όλων

Ctrl + Z

αποθήκευση

Ctrl + B

υπογράμμιση

Ctrl + I

στοίχιση στο κέντρο

Ctrl + U

αντιγραφή

Ctrl + E

εκτύπωση

Ctrl + P

πλάγια γράμματα
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Αναζήτηση στο
διαδίκτυο

Σύνοψη:
• Άσκηση 1: Περιγράψτε τη μηχανή αναζήτησης σας.
• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:
–
–
–
–

Google
Yahoo
Bing
DuckDuckGo

• Πώς να κάνετε αποτελεσματική αναζήτηση στο
διαδίκτυο.

Άσκηση 1: Περιγράψτε τη μηχανή
αναζήτησης σας
1.
2.

3.

Ψάξτε για πληροφορίες για τη μηχανή αναζήτησής σας (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα)
Παραδείγματα χαρακτηριστικών:
α) Ασφάλεια
β) Εμφάνιση
γ) Ταχύτητα
δ) Αριθμός αποτελεσμάτων
ε) Εύκολη στη χρήση
στ) Βοήθεια στη διατύπωση του ερωτήματος
ζ) Πολιτική απορρήτου
η) Διαθέσιμο σε έκδοση για το κινητό
θ) Άλλο (πότε ιδρύθηκε, από ποιον, κ.λπ.)
Καταγράψτε τα χαρακτηριστικά στο φύλλο εργασίας που σας δόθηκε

Άσκηση 1: Περιγράψτε τη μηχανή
αναζήτησης σας
4. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά
της
5. Επιλογή της καλύτερης μηχανής
αναζήτησης

Πώς να κάνετε αποτελεσματική
αναζήτηση στο διαδίκτυο – GOOGLE
• Ένας σύντομος οδηγός
για το πώς να
αξιοποιήσετε τις
δυνατότητες της πιο
δημοφιλούς μηχανής
αναζήτησης - Google.

Πώς να βρω πληροφορίες πιο
αποτελεσματικά;
Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες
αναζήτησης της Google!

Δημοφιλείς λειτουργίες αναζήτησης της
Google
• Αν ψάχνετε για μια φράση που αποτελείται από λίγες λέξεις,
χρησιμοποιήστε τα εισαγωγικά (π.χ. “αγγλικό πρόγευμα”)
• Αν ψάχνετε για μια λέξη που έχει πολλές διαφορετικές έννοιες, βάλτε «-»
μπροστά από την έννοια που θέλετε να εξαιρέσετε (π.χ. Καζαμπλάνκα –
ταινία)
• Αν θέλετε να περιορίσετε την αναζήτηση σε έναν συγκεκριμένο τομέα
(domain), πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «site» (π.χ. Decent
site:cwep.eu)

Δημοφιλείς λειτουργίες αναζήτησης
της Google
• Η λειτουργία «filetype:» σας επιτρέπει να αναζητήσετε αρχεία που
βρίσκονται σε συγκεκριμένη μορφή, π.χ. PDF. Μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε με άλλες λειτουργίες, π.χ. «site:», για να αυξήσετε
την ακρίβεια της αναζήτησης (π.χ. site:cwep.eu filetype:pdf)
• Η λειτουργία «define:» σας επιτρέπει να αναζητήσετε για τον
ορισμό μιας λέξης ή μιας φράσης (π.χ. define:κλιματική αλλαγή)
• Μια τελευταία λειτουργία είναι το «weather», το οποίο παρουσιάζει
τον καιρό αυτή τη στιγμή (π.χ. καιρός:Λάρνακα)

Δημοφιλείς λειτουργίες αναζήτησης
της Google
• Αν σας ενδιαφέρει το θέμα των λειτουργιών
αναζήτησης και της επαγγελματικής αναζήτησης
στο Google, μπορείτε να βρείτε πολλές
πληροφορίες και άλλες λειτουργίες στην πιο κάτω
σελίδα:
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators/

Βιβλιογραφία:
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators/
• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skuteczniewyszukiwac-w-google/
• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacjew-google

Google
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Yahoo
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Bing
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

DuckDuckGo
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα
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ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΑΣ –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Σύνοψη:
• Άσκηση 1: Ποιες πληροφορίες κάνω δημόσιες;
• Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο;
• Συζήτηση

Άσκηση 1: Ποιες πληροφορίες
κάνω δημόσιες;
• Καταγράψτε σε ένα χαρτί:
– Τη φωτογραφία που ανεβάσατε τελευταία στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Τι είδους πληροφορίες κάνετε δημόσιες;

Τι θα γινόταν, αν αυτές
οι πληροφορίες βρίσκονταν εδώ;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
στο διαδίκτυο;
• Ιοί υπολογιστών
• Κωδικοί που είναι αποθηκευμένοι στο πρόγραμμα
πλοήγησης
• Παρακολούθηση από αγνώστους
• Ηλεκτρονικοί πειρατές (hackers)
• Κλοπή προσωπικών δεδομένων

Πώς μπορείτε να αυξήσετε
την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο;
• Κρατήστε το λογισμικό σας ενημερωμένο
• Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα προστασίας από
τους ιούς
• Μη μοιράζεστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
• Χρησιμοποιείται πολύπλοκους κωδικούς που δεν
έχουν νόημα

Συζήτηση
Τι θα πρέπει να αλλάξω στη
συμπεριφορά μου στο διαδίκτυο,
για να είμαι πιο ασφαλής;

Βιβλιογραφία:
• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozeninternetowych-poznaj-je/kbke4kb

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΡΧΙΚΟ ΤΕΣΤ
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ΤΕΣΤ:
1. Ποιοι είναι φυλλομετρητές ιστού (προγράμματα πλοήγησης);
α. Firefox
β. Google Chrome
γ. Excel
δ. PowerPoint
2. Bing, Yahoo, Google είναι παραδείγματα:
α. Μηχανών αναζήτησης
β. Φυλλομετρητών ιστού
γ. Προγράμματα του Microsoft Office
δ. Παιχνίδια
3. Είναι ασφαλές να κατεβάζουμε αρχεία από το διαδίκτυο χωρίς να γνωρίζουμε την
πηγή της προέλευσής τους;
α. Ναι
β. Όχι
4. Ποια συντόμευση θα χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε να αντιγράψετε κάτι;
α. CTRL + V
β. CTRL + A
γ. CTRL + C
δ. Alt + F4
5. Πώς θα γράψετε ένα κεφαλαίο γράμμα στο Microsoft Word;
α. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Caps Lock
β. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Shift
γ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Alt
δ. Δεν μπορούμε να γράψουμε κεφαλαία στο Word
6. H καλή γνώση του Microsoft Word θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε:
α. Βιογραφικό σημείωμα
β. Παρουσίαση
γ. Κείμενο για βιβλίο
δ. Έγγραφο κειμένου
7. Σε ποιο επάγγελμα θα βρείτε σίγουρα τη χρήση του Microsoft Excel;
α. Υπάλληλος γραφείου
β. Αεροσυνοδός
γ. Επιχειρηματικός αναλυτής
δ. Εργάτης οικοδομής

1

Αυτό είναι ένα τεστ πολλαπλής επιλογής για αξιολόγηση της γνώσης που αποκτήθηκε στην
παρούσα ενότητα. Καλή τύχη!
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8. Τι μορφή έχουν τα αρχεία του Microsoft Excel;
α. xlsx
β. docx
γ. xls
δ. pptx
9. Το ΡowerPoint είναι ένα πρόγραμμα για:
α. Εκμάθηση προγραμματισμού
β. Δημιουργία εγγράφων κειμένου
γ. Δημιουργία παρουσιάσεων
δ. Μετάφραση λέξεων
10. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με το:
α. Emaze
β. Prezi
γ. PowerPoint
δ. Excel
11. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο διαδίκτυο μέσω του:
α. Messenger
β. Skype
γ. Word
δ. Excel
12. Ποια είναι η λέξη που περιγράφει τα διάφορα είδη προγραμμάτων που
χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία υπολογιστών και σχετικών συσκευών;
α. Υλικό
β. Λογισμικό
γ. Windows
δ. Microsoft Word
13. Για να αυξήσετε την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο, θα πρέπει:
α. Να έχετε τα προγράμματα/εφαρμογές σας ενημερωμένα
β. Να έχετε λογισμικό για προστασία από ιούς
γ. Να χρησιμοποιείτε εύκολους κωδικούς για να τους θυμάστε, π.χ.: το όνομά
σας + την ημερομηνία γέννησής σας ή το όνομα του σκύλου σας
δ. Να μην ανοίγετε email από άγνωστες πηγές

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.

α, β

3.

β

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

γ

α, β
α, δ
α, γ
α, γ
γ

α, β, γ
α, β
β

α, β, δ
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