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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003-2004 

 

Η µέχρι τώρα εµπειρία  των στελεχών και συνεργατών του ΚΣΕ του ΤΕΙ από την άτυπη, συ-
νεχιζόµενη και ενδοεπιχειρησιακή, κατάρτιση, καθώς και την χρηµατοδοτούµενη µέσω ΟΑΕ∆ ή 
άλλων φορέων, έχει καταδείξει ορισµένα φαινόµενα αναποτελεσµατικότητας και ελλιπούς κατάρ-
τισης, τα οποία εντοπίζονται στην  έκταση και στην ανταπόκριση του πληθυσµού και ιδίως των νέ-
ων αποφοίτων που πρέπει να αποτελούν την αιχµή του δόρατος στο πλαίσιο που ονοµάζουµε συνε-
χή και δια βίου κατάρτιση. 

Η χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής σε βασικό και προχωρηµένο επίπεδο, παρά 
το ότι προσφέρθηκαν υπό µορφή σεµιναρίων δεν κάλυψαν τις ανάγκες τόσο των αποφοίτων ΑΕΙ – 
ΤΕΙ που είναι συνεχείς, όσο και των αποφοίτων Λυκείου - ΙΕΚ. Οδεύοντας στον εικοστό πρώτο 
αιώνα σε µια εποχή συνεχών εξελίξεων  στο παγκόσµιο στερέωµα µε καταιγισµό πληροφόρησης, ο 
απόφοιτος ή ο φοιτητής συχνά βρίσκεται σε αδυναµία να αξιολογήσει τι είναι χρήσιµο γι αυτόν και 
τι όχι. Παράλληλα, είναι εύκολο κανείς να διακρίνει µια κόπωση η οποία εν πολλοίς έχει να κάνει 
µε την αδυναµία διαχείρισης της πληροφορίας. Τα διάφορα ΚΠΣ δυστυχώς δεν καταφέρανε στον 
τοµέα της κατάρτισης να δώσουν λύσεις σ’ αυτά τα προβλήµατα. Έτσι στις κατά καιρούς προκηρύ-
ξεις διακρίνει κανείς εύκολα την απουσία βαθύτερου προβληµατισµού σ’ αυτό που ονοµάζουµε 
Ανθρώπινοι Πόροι. 

Όλα τα παραπάνω πιστεύουµε ότι είναι γνωστά, αλλά όχι απαραίτητα και συνειδητοποιηµέ-
να, στο κάθε υπεύθυνο στέλεχος. Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι η συνεχής κατάρτιση εξακολουθεί 
να είναι υψίστης προτεραιότητας επένδυση για κάθε Οργανισµό ή επιχείρηση. Αλλά οποιαδήποτε 
σκέψη χρηµατοδότησης της κατάρτισης πρέπει να περνά µέσα από µια τεκµηρίωση του αναµενό-
µενου οφέλους.  

Η παρούσα πρόταση, παίρνοντας υπόψη το παραπάνω σκεπτικό, περιλαµβάνει ένα σύνολο 
προγραµµάτων κατάρτισης από το χώρο της Εφαρµοσµένης Πληροφορικής για τα οποία εκτιµούµε 
ότι υπάρχει πραγµατική ανάγκη παρακολούθησης σε ένα µεγάλο αριθµό αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ και 
φοιτητών καθώς και των αποφοίτων Λυκείου - ΙΕΚ. Για κάθε ένα από αυτά υπάρχει επαρκής τεκ-
µηρίωση της σκοπιµότητας  παρακολούθησης, το αναµενόµενο όφελος, αναλυτικό πρόγραµµα, και 
κόστος παρακολούθησης. Ιδιαίτερη έµφαση όµως δίνεται στη µεθοδολογία και στις τεχνικές διδα-
σκαλίας που διαφοροποιούνται σηµαντικά από την κλασσική διδασκαλία και εστιάζουν στην αύ-
ξηση της συµµετοχικότητας και κατ’ επέκταση στην πλήρη και εξασφαλισµένη αφοµοίωση της δι-
δαχθείσας ύλης.  
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Απευθύνονται σε: 

Πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ φοιτητές και Αποφοίτους Λυκείου - ΙΕΚ 

Το ΚΣΕ του ΤΕΙ Πειραιά πραγµατοποιεί Σεµινάρια Πληροφορικής τα οποία µπορούν να πα-
ρακολουθούν 1) Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και φοιτητές και 2) Απόφοιτοι Λυκείου - ΙΕΚ. Τα σεµινά-
ρια αυτά είναι υψηλού επιπέδου στα οποία διδάσκουν µέλη του ΕΠ του ΤΕΙ και συνεργάτες. 

Τα σεµινάρια κατανέµονται σε δύο προγράµµατα που αφορούν το ένα το βασικό επίπεδο, και 
το άλλο το προχωρηµένο επίπεδο πληροφορικής. 

Η διάρκεια των προγραµµάτων εξαρτάται από τα θέµατα που επιλέγει να παρακολουθήσει ο 
ενδιαφερόµενος. Μπορεί ο ενδιαφερόµενος είτε να επιλέξει να παρακολουθήσει ολοκληρωµένο το 
κάθε πρόγραµµα (όλες τις θεµατικές ενότητες) ή µεµονωµένες θεµατικές ενότητες. 

Μετά το πέρας των µαθηµάτων χορηγείται επίσηµη βεβαίωση από το ΤΕΙ που αναφέρει την 
διάρκεια του προγράµµατος, τα αντικείµενα που διδάχθηκαν, καθώς και τον γενικό βαθµό επίδο-
σης. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 (Κανονισµός Λειτουργίας των Σεµιναρίων) 

• Τα µαθήµατα διεξάγονται στο εκπαιδευτικό κέντρο Μεθώνης 8-10 (πρώην σχολή Αναστα-
σιάδη) στο κέντρο της Αθήνας. 

• Σε κάθε τµήµα συµµετέχουν 10 – 12 άτοµα. 
• Με το τέλος κάθε θέµατος του σεµιναρίου ακολουθεί εξέταση για την λήψη βεβαίωσης επι-

τυχούς παρακολούθησης.  
• Το ωριαίο κόστος παρακολούθησης είναι 4,5 ευρώ για άνεργους και φοιτητές και 5 ευρώ για 

εργαζόµενους όσον αφορά το βασικό επίπεδο, και 6 ευρώ για το προχωρηµένο επίπεδο. 
• Τα δίδακτρα καταβάλλονται 40% µε την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 60% σε δύο 

ισόποσες δόσεις. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

1) Τεχνολογία Η/Υ, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Publisher. Συνολική διάρκεια του 
σεµιναρίου: 150 ώρες. 

2) Ανάλυση Συστηµάτων, Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων µε Access - SQL. Συνολική διάρκεια 
του σεµιναρίου: 100 ώρες. 

3) Επικοινωνία Η/Υ, Χρήση Τοπικών ∆ικτύων Υπολογιστών, Βασικές Υπηρεσίες Internet. 
Συνολική διάρκεια του σεµιναρίου: 50 ώρες. 

4) Προγραµµατισµός µε Visual Basic. Συνολική διάρκεια του σεµιναρίου: 100 ώρες. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

5) Κατασκευή ιστοσελίδων. Συνολική διάρκεια του σεµιναρίου: 200 ώρες. 
6) Επεξεργασία Βάσεων ∆εδοµένων µέσω Internet. Συνολική διάρκεια του σεµιναρίου: 200 

ώρες. 
7) ∆ιαχείριση και διοίκηση έργων. Συνολική διάρκεια του σεµιναρίου: 100 ώρες. 
8) Προχωρηµένα θέµατα στο Office. Συνολική διάρκεια του σεµιναρίου: 200 ώρες. 
9) ∆ηµοσκοπήσεις – Έρευνες Αγοράς και  Ανάλυσης ∆εδοµένων µε Στατιστικά Πακέτα Συ-

νολική διάρκεια του σεµιναρίου: 200 ώρες 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ  
ΚΣΕ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μεθώνης 8-10 Αθήνα Τηλ. 2103641078, 2103644013, Fax. 2103644013 
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

Το πρόγραµµα θα εκτελεσθεί στο σύνολό του προσανατολισµένο εργαστηριακά µε σύµπλεξη 
θεωρίας και πράξης. Θα πραγµατοποιείται θεωρητική παρουσίαση ενός θέµατος και αµέσως θα ε-
πακολουθεί υλοποίησή της στον Η/Υ υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών. Η µέθοδος αυτή, συν-
δυάζοντας την θεωρητική κατάρτιση µε την άµεση εργαστηριακή εµπέδωσή της, έχει αποδειχθεί 
για τα προγράµµατα βασικής και εφαρµοσµένης πληροφορικής, µετά από παρατηρήσεις επί δεκά-
δων προγραµµάτων και εκατοντάδων εκπαιδευθέντων εύληπτη, ελκυστική και αποτελεσµατική. 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Ο φάκελος µε το διδακτικό υλικό που θα χορηγηθεί στους εκπαιδευόµενους θα περιλαµβάνει: 
-Στυλό διαρκείας 
-Μπλοκ σηµειώσεων 
-Ενηµερωτικά φυλλάδια του προγράµµατος 
-Σενάρια ασκήσεων κατά την πρόοδο του σεµιναρίου 
-Σηµειώσεις ή/και βιβλία του εµπορίου 
-∆ισκέτα εργασίας και διαφύλαξης ασκήσεων  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κατά την πάγια τακτική που εφαρµόζεται στα επιµορφωτικά προγράµµατα του ΚΣΕ του ΤΕΙ 
Πειραιά, η αξιολόγηση του προγράµµατος περιλαµβάνει την αξιολόγηση των εκπαιδευοµένων από 
τους εκπαιδευτές. Στο τέλος του προγράµµατος θα διανεµηθεί σενάριο άσκησης-test που θα διεξέλ-
θουν µόνοι τους οι εκπαιδευόµενοι. 

Στους εκπαιδευθέντες θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης υπό όρους ανελλι-
πούς παρακολούθησης και ικανοποιητικής επίδοσης στο test. 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 

Θα είναι µέλη του ΕΠ του ΤΕΙ Πειραιά και συνεργάτες. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος,  
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
Αντικείµενο του παρόντος προγράµµατος είναι να εισάγει τους εκπαιδευόµενους, µε στοι-

χειώδη ή µικρή γνώση του υπολογιστή, στην τεχνολογία της πληροφορικής και να τους παράσχει 
τις θεµελιώδεις αρχές και τις βασικές τεχνικές χειρισµού των προσωπικών υπολογιστών µε την βο-
ήθεια σύγχρονων λειτουργικών συστηµάτων, εξειδικευµένων πακέτων λογισµικού, όσο και σε προ-
γραµµατισµό σε γραφικό-παραθυρικό περιβάλλον εργασίας. 

Η συνεχώς διευρυνόµενη διείσδυση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ολόκληρο το φάσµα 
των δραστηριοτήτων της σύγχρονης κοινωνίας είναι γεγονός. Όλο και νέες δραστηριότητες κάνουν 
χρήση του υπολογιστή και βασίζονται σε αυτόν. Η ραγδαία αυτή εξάπλωση των προσωπικών υπο-
λογιστών οδήγησε τις επιστηµονικές και επαγγελµατικές ειδικότητες, ακόµη και αυτές που δεν α-
νήκαν στις παραδοσιακά σχετισµένες µε τον υπολογιστή, στην “εποχή της πληροφορίας”. Ταυτό-
χρονα όµως ήγειραν την ανάγκη αυτόνοµου χειρισµού του προσωπικού υπολογιστή από τον ίδιο 
τον χρήστη. 

Απώτερος στόχος του προγράµµατος είναι ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να υποστηρίξει απο-
τελεσµατικά την εργασία του µε την πληροφορική. Επίσης αναµένεται να είναι σε θέση να τηρεί, 
ως ένα βαθµό, τους υπολογιστές σε λειτουργικότητα, επαναφέροντάς τους στο επιθυµητό περιβάλ-
λον εργασίας τους µετά από αστοχίες χειρισµών. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Το πρόγραµµα εξελίσσεται στις τέσσαρες µεγάλες αυτοτελείς θεµατικές ενότητες που ακολουθούν 
πιο κάτω. Λεπτοµερής ανάλυσή τους γίνεται στο επισυναπτόµενο αναλυτικό πρόγραµµα. 

1.  Τεχνολογία Η/Υ, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Publisher. Ώρες 150 (θεωρητική 
και εργαστηριακή διδασκαλία) 

2.  Ανάλυση Συστηµάτων, Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων µε Access - SQL. Ώρες 100 (θεω-
ρητική και εργαστηριακή διδασκαλία) 

3. Επικοινωνία Η/Υ, Χρήση Τοπικών ∆ικτύων Υπολογιστών, Βασικές Υπηρεσίες Internet. 
Ώρες 50 (θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία) 

4.  Προγραµµατισµός µε Visual Basic. Ώρες 100 (θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία) 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 400 

1η θεµατική ενότητα 
Τεχνολογία Η/Υ, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Publisher 

Το πρόγραµµα του αντικειµένου αυτού έχει σαν βασικό σκοπό την κατάρτιση των εκπαιδευ-
οµένων στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στην εφαρµογή πακέτων λογισµικού στο χώρο 
του γραφείου, σε επίπεδο δηµιουργίας µέσω των πακέτων εφαρµογών για την παροχή επεξεργα-
σµένων πληροφοριών υποστηρικτικών της ∆ιοίκησης. Επίσης µε την εµπέδωση και εξειδίκευση 
της χρησιµοποίησης των πακέτων λογισµικού σε προχωρηµένο επίπεδο την δυνατότητα διασύνδε-
σης (linking) µεταξύ των πακέτων και αξιοποίησης τους στη δηµιουργία σύνθετων παρουσιάσεων 
και εφαρµογών. 

Οι εκπαιδευόµενοι θα µάθουν τη χρήση των πλέον δηµοφιλών πακέτων λογισµικού, που χρη-
σιµοποιούνται τόσο  για τη διοικητική  και διαχειριστική υποστήριξη, όσο και στην παραγωγική 
διαδικασία των σύγχρονων επιχειρήσεων  (εµπορικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
κ.λ.π.). 
Η  ενέργεια θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους: 

 να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην πληροφορική 
 να µάθουν τις διαδικασίες  και λειτουργίες που απαιτούνται για τη διοικητική υποστήριξη µίας 
επιχείρησης και να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους Η/Υ στο χώρο εργασίας 
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 να οργανώνουν τις διαδικασίες σε επίπεδο γραφείου µε τη βοήθεια Η/Υ, µε αποτέλεσµα την αυ-
τοµατοποίηση και απλούστευσή τους 

 Η αξιοποίηση του επεξεργαστή κειµένου WORD τόσο σε επίπεδο δηµιουργίας εντύπων και βι-
βλίων όσο και στην παρουσίαση και ενσωµάτωση µέσα στα κείµενα στοιχείων των άλλων πακέ-
των. 

 Η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση του EXCEL στην επεξεργασία δεδοµένων τόσο για δηµιουρ-
γία σύνθετων στατιστικών στοιχείων ή συναρτησιακών αναλύσεων όσο και στην επίλυση επι-
χειρηµατικών προβληµάτων µέσω και της συνεργασίας του µε άλλες εφαρµογές και κυρίως βά-
σεων δεδοµένων. 

 Η εκµετάλλευση του POWERPOINT για τη δηµιουργία ικανοποιητικών παρουσιάσεων και 
προβολών, καθώς και ανάπτυξη δυνατοτήτων προβολής µιας συγκεκριµένης ύλης. 

 Το PUBLISHER είναι ένα βασικό πρόγραµµα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, δίνοντας στον κα-
ταρτιζόµενο όλα τα εφόδια για την συνάρµοση κειµένων, επιλογή γραµµατοσειρών, στήσιµο 
σελίδων, εισαγωγή εικόνων από άλλα προγράµµατα γραφικών έως και τη σελιδοποίηση ενός 
απλού ολιγοσέλιδου φυλλαδίου µέχρι και πολυσέλιδου βιβλίου. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
• Εισαγωγή στους Η/Υ, Λειτουργικό Σύστηµα  
• Λειτουργικό Περιβάλλον Windows, Τα παρεχόµενα προγράµµατα 
• Word  
• Ανασκόπηση Βασικών Λειτουργιών του Word  
• Εφαρµογή σε σύνταξη εγγράφου, Σχεδιασµός Επεξεργασία µεγάλων εγγράφων. 
• ∆ιαχείριση Αρχείων-Εγγράφων, Χρήση του Word από Οµάδα Εργασίας. 
• Συνδυασµός Word µε άλλα πακέτα, Σύζευξη Εγγράφων µέσω Ηλεκτρονικού - Ταχυδροµείου. 
• Αυτοµατοποίηση εργασίας στο Word, Χρήση Μακρο-εντολών 
• Excel  
• Ανασκόπηση των βασικών  λειτουργιών Excel. 
• Ανάπτυξη εφαρµογής µε βάση  τις απλές λειτουργίες του Excel, Έννοια του πίνακα. 
• Microsoft Query, Επίλυση Επιχειρηµατικών Προβληµάτων.  
• Χρήση Solver, Στατιστική Ανάλυση.  
• Ειδικά Θέµατα, Επικοινωνία µε άλλα πακέτα 
• PowerPoint  
• Ανασκόπηση Βασικών Λειτουργιών του PowerPoint.  
• Εργασία µε διαφάνειες, Εργαλεία επεξεργασίας.  
• Προσθήκη ήχων και ταινιών.  
• Σύνδεση και Ενσωµάτωση Αντικειµένων (OLE).  
• Εναλλαγές και κίνηση, Προβολές.  
• ∆ηµιουργία αυτοεκτελούµενων ή αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων.  
• Σχεδιασµός παρουσίασης για το Internet.  
• Publisher 
• Ανασκόπηση Βασικών Λειτουργιών του Publisher. 
• ∆ηµιουργία εκδόσεων διπλής όψης. Χρήση του Επεξεργαστή Ιστοριών.  
• ∆ηµιουργία Φυλλαδίου.  
• ∆ηµιουργία Ειδικών Εφέ.  
• Σχεδίαση Γραφικών, Εργασία µε χρώµα.  
• Καθορισµός Πρότυπης Σελίδας, Προσθήκη Κεφαλίδων και Σελιδαρίθµησης.  
• Χρήση µε το OLE (Object Link Embending) 
 

2η θεµατική ενότητα 
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Ανάλυση Συστηµάτων, Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων µε Access - SQL. 
Το πρόγραµµα του αντικειµένου αυτού έχει σα σκοπό του την ειδίκευση των εκπαιδευοµένων 

σε σύγχρονες δοµηµένες και ευρέως διαδεδοµένες διαδικασίες ολοκληρωµένης Ανάλυσης και Σχε-
διασµού Πληροφοριακών Συστηµάτων για την κάλυψη αναγκών ενός Οργανισµού ή µιας επιχείρη-
σης. ∆ίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους µέσα από την θεωρητική κατάρτιση να γνωρί-
σουν τις µεθόδους ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων και µε τη  πρακτική εφαρµογή µέσα 
από επιλεγµένα CASE STUDY να αποκτήσουν την εµπειρία την υλοποίησης πληροφοριακών συ-
στηµάτων τόσο για µικρές επιχειρήσεις όσο και στα πλαίσια Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών 
Συστηµάτων σε µεγάλες επιχειρήσεις ή Οργανισµούς, ώστε να µπορούν να εργασθούν σαν αναλυ-
τές στα αντίστοιχα τµήµατα αναλυτών. 

Η πλήρης εκµετάλλευση της ACCESS και µάλιστα σε επίπεδο σχεσιακής βάσης δεδοµένων 
και η ανταλλαγή µε τα υπόλοιπα πακέτα δεδοµένων στην οικοδόµηση σύνθετων εφαρµογών µε τε-
λικό στόχο την απλούστευση και αυτοµατοποίηση διαδικασιών γραφείου. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
• Εισαγωγή - Πληροφοριακά Συστήµατα  
• ∆ηµιουργία Συστήµατος 
• Προκαταρκτική φάση Ανάλυσης 
• Γλώσσες Προγραµµατισµού 3ης και 4ης γενιάς 
• Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης 
• Καθορισµός απαιτήσεων 
• Τα βήµατα του Σχεδιασµού 
• Σχεδιασµός Εξόδων 
• Σχεδιασµός εισόδων και διαλόγων 
• Σχεδιασµός Αρχείων και Βάσεων ∆εδοµένων 
• Access 
• Γρήγορη Περιήγηση στο Περιβάλλον της Access 
• Σχεδιαστική Χρήση Πίνακα 
• Ερωτηµατολόγια - Ταξινόµηση ∆εδοµένων 
• Φόρµες ∆ιαγράµµατα - Reports 
• Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων 
• Σχεδιασµός µη Τυποποιηµένων Φορµών- Εκφράσεις 
• Σχεδιασµός µη Τυποποιηµένων Reports 
• Εξειδικευµένες Μορφές Ερωτηµατολογίων 
• Macros και η Χρήση τους Χρήσιµα Εργαλεία και Ειδικές Τεχνικές στην ACCESS 
• Σχεδιασµός Επεξεργασίας 
• Σχεδιασµός Τηλεπεξεργασίας 
• Υλοποίηση Συστήµατος 
• Πρακτική Εφαρµογή (CASE STUDY) 
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3η θεµατική ενότητα 
Επικοινωνία Η/Υ, Χρήση Τοπικών ∆ικτύων Υπολογιστών, 

Βασικές Υπηρεσίες Internet 

Η διαρκής και αλµατώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο 
διακίνησης των πληροφοριών αλλά και στη µορφή των δεδοµένων που τις µεταφέρουν. Ταυτόχρο-
να οι νέες δοµές οργάνωσης των σύγχρονων οργανισµών και εταιρειών επιβάλλουν υψηλές απαι-
τήσεις, για την ικανοποίηση των οποίων είναι καθοριστική η χρήση των εργαλείων της σύγχρονης 
τεχνολογίας. 
Πιο συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες ενός οργανισµού ή µιας µεγάλης εταιρείας απαιτούν: 
• γρήγορη ενηµέρωση των στελεχών τους 
• έλεγχο πρόσβασης και εξασφάλιση της ροής της πληροφόρησης σε βαθµό που αυτός καθορίζε-

ται από την οργάνωση, την πολιτική και τον τρόπο διοίκησης τους 
• αξιοπιστία στην διακίνηση της πληροφορίας 
• αποτελεσµατικότητα στην λήψη αποφάσεων 
• δυνατότητα εύκολης διαχείρισης όπως εµπλουτισµό και αλλαγή της δοµής της πληροφορίας 
• παροχή δυνατότητας εκδήλωσης πρωτοβουλιών από τους συµµετέχοντες στην παραγωγική δια-

δικασία µε απώτερο στόχο την συµβολή στη βελτίωση της αποδοτικότητας του οργανισµού 
Το πρόγραµµα του αντικειµένου αυτού έχει σκοπό να επιµορφώσει τους εκπαιδευόµενους στα σύγ-
χρονα συστήµατα και τοµείς διδασκαλίας για την κάλυψη του διδακτικού περιεχοµένου των µαθη-
µάτων : 
• Χρήση Τοπικών ∆ικτύων Υπολογιστών 
• Βασικές Υπηρεσίες Internet 

Το περιβάλλον αποθήκευσης, διακίνησης και διαχείρισης πληροφοριών που έχει αρχίσει να ξεπρο-
βάλλει, και το οποίο είναι προσανατολισµένο ποσοτικά και ποιοτικά στα πεδία δράσης των µοντέρ-
νων οργανισµών και εταιρειών, είναι αυτό του Intranet. Υλοποιείται πάνω σε µια πλατφόρµα υπο-
λογιστικών συστηµάτων τοπικών (LAN) ή και αποµακρυσµένων (WAN) δικτύων, βασίζεται στο 
πρότυπο Client-Server και απαρτίζει τον µηχανισµό διακίνησης δεδοµένων στις µορφές που, όπως 
αναφέρθηκε προηγουµένως, επιβάλουν οι απαιτήσεις µιας σύγχρονα οργανωµένης µορφής οργανι-
σµών και επιχειρήσεων. Αυτό σηµαίνει ότι πέρα από τις κλασικές µορφές δεδοµένων (που αυτές 
τελικά ανάγονται σε µεταφορά απλών κειµένων (χαρακτήρες asccii) ο µηχανισµός του Intranet εί-
ναι σε θέση να διακινήσει εικόνα, ήχο, video κτλ. Και όλα αυτά µε χαµηλό σχετικά κόστος ένταξης 
για καθένα που επιθυµεί να λάβει µέρος στην διασπορά αυτή της πληροφορίας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
• Τι είναι ένα δίκτυο. Τεχνολογίες δικτύωσης. Παρουσίαση και τρόποι προσέγγισης. 
• Λειτουργικά Συστήµατα δικτύων. Υπολογιστικά συστήµατα που υλοποιούν τις πλατφόρµες. Πα-

ρουσίαση και τρόποι προσέγγισης 
• (Workstations, servers, δικτυακή υποδοµή κτλ) και απαιτήσεις για επίτευξη του ρόλου τους 
• Τρόποι δικτύωσης και συστήµατα επικοινωνιών. Θέµατα ασφαλείας δεδοµένων και πρόσβαση στα 

δίκτυα 
• Οργάνωση δικτύων, Windows NT, Πόροι δικτύου - διαχείριση αποθηκευτικών µέσων. 
• Αρχιτεκτονικές - Πρωτόκολλα Επικοινωνιών. Τηλεφωνία και Τηλεφωνικά Συστήµατα -  ISDN, 

frame relay, Χ.25, κλπ. 
• Internet - Το Παγκόσµιο ∆ίκτυο, Λειτουργία του ∆ιαδικτύου 
• Τρόποι Σύνδεσης, Εξοπλισµός, Σύνδεση µε το modem, Σύνδεση µε τον παροχέα 
• Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο, Αναζήτηση, Αγαπηµένα, Ιστορικό, Μηχανές Αναζήτησης  
• DOWNLOADS (Λήψη αρχείων), e-mail µέσω ιστοσελίδας, Συνοµιλίες (Chat) 
• Ειδησεογραφικές Οµάδες 
• Τι είναι το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο 
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• Κεντρική Οθόνη Τρόπος Λειτουργίας  
• Αποστολή Μηνύµατος, Αποστολή Συνηµµένων Αρχείων 
• Αποστολή Μηνυµάτων από Εφαρµογές Office  
• Βιβλίο ∆ιευθύνσεων 
• Θέµατα ασφαλείας, Κρυπτογράφηση, Προστασία από τους Ιούς Υπολογιστών 
• Ασφάλεια e-mail, Cookies, Προγράµµατα Παρακολούθησης Internet  

4η θεµατική ενότητα 
Προγραµµατισµός µε Visual Basic 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας λογισµικού έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο σχεδίασης 
και ανάπτυξης εφαρµογών, στις προγραµµατιστικές τεχνικές, στα προγραµµατιστικά εργαλεία κα-
θώς και στην ανάπτυξη αυτόνοµων πακέτων λογισµικού. 

 Οι εκπαιδευόµενοι θα γνωρίσουν σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας και παρουσίασης µιας µοντέρ-
νας γλώσσας προγραµµατισµού (Visual Basic) και προγραµµατιστικών τεχνικών (event driven, 
object-oriented), της ανάπτυξης εφαρµογών και θα εφοδιαστούν µε εµπειρία για την αποτελεσµατι-
κή αξιοποίηση των νέων τεχνικών προγραµµατισµού.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
• Εισαγωγικές Έννοιες. Projects, Forms, Controls,  Objects,  Classes, properties, methods,  events. 

Αναγνώριση και χρήση ολοκληρωµένου περιβάλλοντος 
• ∆ηµιουργία project  µε χρήση των controls command button, text box και label box 
• ∆ιασύνδεση εφαρµογής µε χρήστη. Τεχνικές σχεδίασης φόρµας. Οµαδοποιήσεις των controls. O 

κώδικας φόρµας και των controls. 
•  ∆ηµιουργία project  µε χρήση των controls option, check box και Scroll Bar 
• Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic. Μεταβλητές, Συναρτήσεις, ∆ιαδικασίες, Έλεγχος ροής 

κώδικα. 
• Εικόνες σε φόρµα. Χρονοπρογραµµατισµός  µε χρήση του Timer control. 
• ∆ηµιουργία και χρήση µενού. ∆ιαλογικά παράθυρα. 
• Παρουσίαση γραφικών σχηµάτων σε Φόρµα. 
• Λίστες και Σύνθετα πλαίσια στην φόρµα. Εισαγωγή νέων  εργαλείων στην  εργαλειοθήκη 

(Toolbar) 
• Αναζητήσεις και παγιδεύσεις σφαλµάτων. 
• Χρησιµοποίηση  άµεσου παραθύρου. ∆ιασύνδεση µε  Clipboard των Windows. 
• Προσπέλαση και επεξεργασία αρχείων και βάσεων δεδοµένων. 
• ∆ηµιουργία και χρήση µεταβλητών (early και later binding) για αντικείµενα. 
• Πίνακες από controls και δηµιουργία controls κατά τον  χρόνο εκτέλεσης (run time) 
• Τα σχετικά µε τα OCX ActiveX controls. 
• ∆ιασύνδεση µε πολλαπλές  φόρµες. (Multiple Document Interface) 
• Χρήση συναρτήσεων των windows από Visual Basic. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  
Αντικείµενο του παρόντος προγράµµατος είναι να εισάγει τους εκπαιδευόµενους, µε ικανο-

ποιητική γνώση του υπολογιστή, στην τεχνολογία της πληροφορικής και να τους παράσχει τόσο τις 
τεχνικές χειρισµού των προσωπικών υπολογιστών σε προχωρηµένο επίπεδο, όσο και σε προγραµ-
µατισµό πάνω σε σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα  και  εξειδικευµένα πακέτα λογισµικού. 

Όπως είπαµε η συνεχώς διευρυνόµενη διείσδυση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ολόκληρο 
το φάσµα των δραστηριοτήτων της σύγχρονης κοινωνίας είναι γεγονός. Οι νέες δραστηριότητες 
επιβάλουν την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοποίηση του υπολογιστή και βασίζονται στην πλήρη 
εκµετάλλευση του. Εποµένως η όσο το δυνατόν καλύτερη και σε βάθος γνώση, των δυνατοτήτων 
των διαφόρων προγραµµάτων  καθιστά τον χρήστη των προσωπικών υπολογιστών όχι µόνο παρα-
γωγικότερο, αλλά και του δίνει την δυνατότητα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και εκµετάλλευσης 
περισσότερων ευκαιριών. 

Απώτερος στόχος του προγράµµατος είναι ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να υποστηρίξει προ-
χωρηµένα συστήµατα πληροφορικής. Επίσης αναµένεται να είναι σε θέση να αξιοποιεί, ως ένα 
βαθµό, τους υπολογιστές σε περιβάλλοντα δικτύων και ∆ιαδικτύου. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το πρόγραµµα εξελίσσεται στις τέσσαρες µεγάλες αυτοτελείς θεµατικές ενότητες που ακολουθούν 
πιο κάτω. Λεπτοµερής ανάλυσή τους γίνεται στο επισυναπτόµενο αναλυτικό πρόγραµµα. 

5. Κατασκευή ιστοσελίδων. Ώρες 200 (θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία) 

6. Επεξεργασία Βάσεων ∆εδοµένων µέσω Internet. Ώρες 200 (θεωρητική και εργαστηριακή 
διδασκαλία) 

7. ∆ιαχείριση και διοίκηση έργων. Ώρες 100 (θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία) 

8. Προχωρηµένα θέµατα στο Office. Ώρες 200 (θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία) 

9. ∆ηµοσκοπήσεις – Έρευνες Αγοράς και  Ανάλυσης ∆εδοµένων µε Στατιστικά Πακέτα 
Ώρες 200 (θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία) 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 900 
 

5η θεµατική ενότητα 
Κατασκευή ιστοσελίδων 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Εισαγωγή στο διαδίκτυο 
Βασικές αρχές δικτύων 
Προγράµµατα επεξεργασίας εικόνων (Adobe Photoshop) 
 Επιλογή και εργαλεία επιλογής 
 Εργαλεία χρωµατισµού 
 Εργαλεία δηµιουργίας ενεργών περιοχών 
 Εργαλεία κειµένου 
 Χρήση στρώσεων  
 Προετοιµασία εικόνων για το διαδίκτυο 
 ∆ηµιουργία κινούµενων εικόνων µε τη βοήθεια του Imageready 
Προγράµµατα δηµιουργίας ιστοσελίδων (Macromedia Dream weaver MX) 

∆ηµιουργία της πρώτης .ιστοσελίδας 
Εισαγωγή εικόνων. 
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Εισαγωγή πινάκων 
Εργασία µε πίνακες 
Εργασία µε εικόνες. 
Προσθήκη κουµπιών πλοήγησης 
Χρησιµοποίηση έτοιµων προτύπων και βιβλιοθηκών 
Χρησιµοποίηση στρώσεων 
∆υναµική HTML. (DHTML). 
∆ηµιουργία φορµών 
Εισαγωγή πλαισίων 
Έλεγχος του δικτυακού τόπου 
Σύνδεση µιας βάσης δεδοµένων  
∆ηµιουργία µιας εφαρµογής 

Πρόγραµµα δηµιουργίας κινούµενων γραφικών στο Internet (Macromedia Flash MX) 
Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας του Flash  
Τεχνολογίες του διαδικτύου.  
Προγραµµατισµός έργων σε Flash  
Σχεδίαση στο Flash.  
∆ηµιουργία κίνησης και εφέ  
Ανάλυση της κίνησης  
Ενσωµάτωση αρχείων γραφικών και ήχου µε το Flash.  
∆ηµιουργία ταινιών σε Flash που θα περιέχουν αλληλεπίδραση µε το χρήστη.  
Ενσωµάτωση ταινιών Flash σε ιστοσελίδες  
∆ηµιουργία κώδικα  HTML και διαµόρφωση κειµένου.  

6η θεµατική ενότητα 
Επεξεργασία Βάσεων ∆εδοµένων µέσω Internet 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Εισαγωγή 
Αλληλεπίδραση µε τον πελάτη 
Τα αντικείµενα Application και Session 
∆ουλεύοντας µε αρχεία 
∆ηµιουργία Καταλόγου Προϊόντων 
Εµφανίζοντας τα Προϊόντα 
Αναζήτηση Προϊόντων 
∆ηµιουργία Βάσεων ∆εδοµένων για Συναλλαγή 
∆ηµιουργία Καλάθι Αγορών 
Πληρωµές 
∆ουλεύοντας µε Πιστωτικές Κάρτες 
Παρακολούθηση Παραγγελιών 
Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 
Φόρµες Επικοινωνίας 

7η θεµατική ενότητα 
∆ιαχείριση και διοίκηση έργων 

Το σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον βασίζεται σε µεθόδους και τεχνικές που στοχεύουν στην 
ποιότητα των παραγόµενου έργου µε ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των παρεχόµε-
νων πόρων και µέσων. Ειδικότερα η διοίκηση ενός έργου µε  ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις (µο-
ναδικότητα, συγκεκριµένο αποτέλεσµα,  χρονικός και οικονοµικός προγραµµατισµός, κ.λ.π.) επι-
βάλλει τη γνώση και χειρισµό συνδυασµού γνώσεων και δεξιοτήτων από το χώρο των επιστη-
µών Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, Επιχειρησιακής Έρευνας, Πληροφορικής κα. Τα παραπάνω 
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είναι περισσότερο έντονα, αν αναλογιστούµε ότι το παραγωγικό περιβάλλον σήµερα σε όλους τους 
τοµείς απαιτεί το συνδυασµό  παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότητας και ποιότητας. 
Η µεθοδολογία και τα Συστήµατα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης Έργων είναι σήµερα 
απαραίτητα εργαλεία σε όλες τις φάσεις της  παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα λειτουρ-
γίας µιας επιχείρησης ή οργανισµού ανεξάρτητα από τον κλάδο. Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης και 
∆ιοίκησης  Έργων που αρχικά χρησιµοποιήθηκαν στα Τεχνικά Έργα σήµερα έχουν βρει εφαρµογή 
σε τοµείς όπως είναι τα έργα πληροφορικής, τα ερευνητικά έργα όπως επίσης σε όλες τις περιπτώ-
σεις που απαιτείται οργάνωση της λειτουργίας σε δραστηριότητας και διαχείρισης των πόρων που 
διατίθενται.  
Μέσα από την αξιοποίηση των µεθοδολογικών εργαλείων και των αντίστοιχων συστηµάτων λογι-
σµικού επιτυγχάνεται η διαχείριση και διοίκηση έργων που εµφανίζουν:: 
• Υψηλό βαθµό πολυπλοκότητα; 
• Μεγάλο αριθµό προσωπικού, πόρων και  µέσων  που διατίθενται και πρέπει να αξιοποιηθούν µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
• Την παράλληλη παρακολούθηση πολλαπλών έργων και των πόρων που κατανέµονται σε αυτά 
• Την ιχνηλάτηση και την υποστήριξη αποφάσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική 

υλοποίηση των έργων 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Το πρόγραµµα χωρίζεται σε 11 ενότητες σύµφωνα µε την παρακάτω ανάλυση 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Ορισµός Έργου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Έργου. Πότε ένα Έργο χαρακτηρίζεται επιτυχηµένο. Αι-
τίες αποτυχίας ενός Έργου. Ορισµός ∆ιοίκησης Έργων. Τεκµηρίωση ανάγκης υιοθέτησης συστηµατικής 
προσέγγισης στη ∆ιοίκηση Έργων. Πλεονεκτήµατα της συστηµατικής προσέγγισης στη ∆ιοίκηση Έρ-
γων. Ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη της ∆ιοίκησης Έργων. 
Β. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ  
Η συµβολή της διαδικασίας Έναρξης Έργου στην επιτυχηµένη ολοκλήρωση του Έργου. Απαιτού-
µενες Ενέργειες για την Έναρξη του Έργου. Η Αναφορά Έναρξης Έργου. Οι στόχοι του Έργου. Οι 
περιορισµοί του Έργου. Οι Κρίσιµοι Παράγοντες επιτυχίας του Έργου. Οι Κίνδυνοι του Έργου. Η 
σύνδεση του Έργου µε άλλα Έργα. Ο προϋπολογισµός του Έργου. 
Γ. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η έννοια της Οργάνωσης του Τεχνικού Έργου. Τα επίπεδα της Οργανωτικής ∆οµής του Τεχνικού Έρ-
γου. Η έννοια των "ρόλων" στην Οργάνωση του Τεχνικού Έργου. Η Επιτροπή Έργου: περιγραφή αρµο-
διοτήτων και υπευθυνοτήτων. Ο Υπεύθυνος Έργου: περιγραφή αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων. Η 
Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου: περιγραφή αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων.Η επικοινωνία µεταξύ 
των διαφορετικών επιπέδων της Οργανωτικής ∆οµής του Τεχνικού Έργου. Παραδείγµατα Οργάνωσης 
Τεχνικού Έργου 
∆. Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σχεδιασµός µε βάση το Επίπεδο Ανάλυσης και το Είδος του Σχεδίου. ∆ιαχωρισµός του Έργου σε Στά-
δια. Τεχνικό Σχέδιο Έργου. Σχέδιο Πόρων Έργου. Τεχνικό Σχέδιο Σταδίου. Σχέδιο Πόρων Σταδίου. Λε-
πτοµερές Σχέδιο Πόρων. Σχέδιο Εξαίρεσης. Σχέδιο Ατοµικών Εργασιών. Γραφική Παράσταση Σχεδίου. 
Περιγραφή Σχεδίου. Παραδοχές Σχεδίου. Εξωτερικές Εξαρτήσεις. Προϋποθέσεις Σχεδίου. Επιχειρησια-
κοί Κίνδυνοι Σχεδίου. 
Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Critical Path Method. Program Evaluation Review Technique. ∆ιαγράµµατα Gantt. ∆ιαγράµµατα Pert 
ΣΤ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ιοικητικό και Τεχνικό Επίπεδο Ελέγχου του Έργου. Έλεγχος Προϊόντων του Έργου. Σηµεία Ελέγχου. 
Αξιολόγηση Ολοκλήρωσης Σταδίου. Αξιολόγηση κατά την διάρκεια του Σταδίου. Αξιολόγηση Ολοκλή-
ρωσης Έργου. Αναφορά Σηµαντικών Γεγονότων. Επιθεώρηση Ποιότητας. ∆ιαδικασία Τεχνικής Εξαίρε-
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σης. Έγγραφα Αποδοχής Προϊόντων του Έργου. Αίτηµα Αλλαγής των Προδιαγραφών του Έργου. Συµ-
µετέχοντες στις διαδικασίες Ελέγχου του Έργου. Εκτίµηση της συνολικής προόδου του Έργου. 
Ζ. ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ιοικητικές ∆ραστηριότητες Έργου. ∆ιοικητικά Προϊόντα Έργου. Τεχνικές ∆ραστηριότητες Έργου. Τε-
χνικά Προϊόντα Έργου. ∆ραστηριότητες Ποιότητας Έργου. Προϊόντα Ποιότητας Έργου. 
Η. ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αρχεία ∆ιοίκησης. Τεχνικό Αρχείο. Αρχείο Ποιότητας. ∆οµή και περιεχόµενο Αρχείων 
Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η/Υ WINDOWS 
Βασικά στοιχεία - Program Manager. Χρήση Control Panel. ∆ιαχείριση αρχείων και δίσκων. Εκτυπώ-
σεις από Windows.  
Ι.  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ MS PROJECT  

1. Εισαγωγή στο MS-Project (∆ιαχείριση έργου µε τη βοήθεια Η/Υ. Εκκίνηση του Project. Όψεις 
του Project). ∆ηµιουργία Έργου (Εισαγωγή Εργασιών. Συσχέτιση Εργασιών. Επόπτευση δια-
γράµµατος Pert. Επόπτευση διαγράµµατος Gantt. Σύνολο Έργου). Επεξεργασία Έργου (Προ-
σθήκη νέων εργασιών. Τροποποίηση υπαρχουσών. ∆ηµιουργία υποεργασιών. Τροποποίηση 
συσχετίσεων εργασιών. ∆ηµιουργία Περίληψης Έργου). Ηµερολόγια - Πόροι (Πρότυπο ηµερο-
λόγιο. ∆ηµιουργία ειδικού ηµερολογίου. Επισύναψη ηµερολογίου στο έργο. Εισαγωγή - Ανά-
θεση πόρων. Ηµερολόγιο Πόρων. Επόπτευση κόστους Έργου - Πόρων). Προγραµµατισµός µε 
περιορισµούς (∆ιευθέτηση χρονικών περιορισµών. ∆ιευθέτηση ανταγωνιστικών πόρων. Προ-
γραµµατισµός και κόστος) 

2. Προχωρηµένος έλεγχος Έργου (∆ιαχείριση συσχετίσεων Εργασιών. Εφαρµογές περιορισµών 
Εργασίας. ∆ηµιουργία ειδικών όψεων ). Εργασία µε ∆ιαγράµµατα Pert (Εξειδίκευση κόµβων. 
Τροποποίηση εργασιών. Λίστα εργασιών. Έλεγχος προόδου έργου. Εισαγωγή πραγµατικών δε-
δοµένων. Εκτύπωση πίνακα ελέγχου). Προσαρµογή χρονοδιαγράµµατος µε την εξέλιξη του έρ-
γου (Επισκόπηση διαδικασίας ελέγχου. ∆ιάγραµµα ελέγχου Gantt. Ενδιάµεσο πλάνο). Προχω-
ρηµένη Επισκόπηση ή σύνταξη εκθέσεων (report) 

8η θεµατική ενότητα 
Προχωρηµένα θέµατα στο Office 

H ενότητα αυτή έχει σαν βασικό σκοπό την κατάρτιση των εκπαιδευοµένων στη χρήση Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών και στην εφαρµογή πακέτων λογισµικού στο χώρο του γραφείου, σε επίπεδο δη-
µιουργίας µέσω των πακέτων εφαρµογών για την παροχή επεξεργασµένων πληροφοριών υποστηρι-
κτικών της ∆ιοίκησης. Επίσης µε την εµπέδωση και εξειδίκευση της χρησιµοποίησης των πακέτων 
λογισµικού σε προχωρηµένο επίπεδο την δυνατότητα διασύνδεσης (linking) µεταξύ των πακέτων και 
αξιοποίησης τους στη δηµιουργία σύνθετων παρουσιάσεων και εφαρµογών 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ  
• Η αξιοποίηση του επεξεργαστή κειµένου WORD τόσο σε επίπεδο δηµιουργίας εντύπων 

και βιβλίων όσο και στην παρουσίαση και ενσωµάτωση µέσα στα κείµενα στοιχείων των 
άλλων πακέτων. 

• Η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση του EXCEL στην επεξεργασία δεδοµένων τόσο για 
δηµιουργία σύνθετων στατιστικών στοιχείων ή συναρτησιακών αναλύσεων όσο και στην 
επίλυση επιχειρηµατικών προβληµάτων µέσω και της συνεργασίας του µε άλλες εφαρµο-
γές και κυρίως βάσεων δεδοµένων. 

• Η πλήρης εκµετάλλευση της ACCESS και µάλιστα σε επίπεδο σχεσιακής βάσης δεδοµέ-
νων και η ανταλλαγή µε τα υπόλοιπα πακέτα δεδοµένων στην οικοδόµηση σύνθετων ε-
φαρµογών µε τελικό στόχο την απλούστευση και αυτοµατοποίηση διαδικασιών γραφείου 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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♦ WORD 
• Ανασκόπηση Βασικών Λειτουργιών του WORD 
• Εφαρµογή σε σύνταξη εγγράφου 
• Σχεδιασµός Επεξεργασία µεγάλων εγγράφων 

- ∆ηµιουργία Επεξεργασία Περιγραµµάτων (Outlines) 
- Αρίθµηση κεφαλαίων σε περιγράµµατα (Outlines) 
- Εκτύπωση περιγραµµάτων (Outlines) 

• Σχεδιασµός Επεξεργασία µεγάλων εγγράφων 
- ∆ηµιουργία, Καταχώρηση Ευρετηρίων 
- Σύνταξη Ευρετηρίων 
- Αυτόµατη Σηµείωση Καταχωρήσεων Ευρετηρίου 
- Καταχώρηση Σηµειώσεων 
- Εµφάνιση Σηµειώσεων 
- Αναζήτηση περιοχής εγγράφου (Bookmark) 

• Σχεδιασµός Επεξεργασία µεγάλων εγγράφων 
- ∆είκτες 
- Πίνακες Περιεχοµένων 
- Πίνακες εικόνων και σχετικών Πινάκων 
- Πίνακες Ειδικών Αναφορών 

• ∆ιαχείριση Αρχείων-Εγγράφων 
- ∆ηµιουργία Αρχείων-Εγγράφων 
- Αποθήκευση Αρχείων - Εγγράφων 
- Επανάκτηση Αρχείων - Εγγράφων 
- Προστασία Αρχείων - Εγγράφων από αλλαγές 
- Αναζήτηση Αρχείων 
- ∆ιαχείριση Αρχείων µέσω Find File 
- Εκτύπωση Αρχείων - Εγγράφων 

• Χρήση του Word από Οµάδα Εργασίας 
- Βασικά κείµενα και Υπο-κείµενα 
- Χρήση Βασικών κειµένων από πολλούς χρήστες 
- ∆ιαµόρφωση Βασικών Κειµένων 
- Πίνακες περιεχοµένων Βασικών Κειµένων 
- Χρήση Αναθεωρήσεων κειµένου 
- Προστασία και σύνθεση Σχολιασµών και Αναθεωρήσεων 
- Αποστολή Εγγράφων µέσω ∆ικτύου 

• Συνδυασµός Word µε άλλα πακέτα 
- Άνοιγµα Αρχείου άλλης εφαρµογής 
- Στήσιµο αρχείου Word σε άλλο πακέτο 
- Σύζευξη αρχείων Word µε άλλα πακέτα 

• Σύζευξη Εγγράφων µέσω Ηλεκτρονικού - Ταχυδροµείου 
- ∆ηµιουργία Σκελετού Εγγράφου 
- Σχεδιασµός Εγγράφων από σύζευξη 
- Επιλογή περιοχών για σύζευξη 

• Αυτοµατοποίηση εργασίας στο Word 
- Προσαρµογή Οθόνης Εργασίας 
- Προσαρµογή Εργαλειοθήκης, Menus, και πλήκτρων 
- Εισαγωγή, ∆ιαµόρφωση,  Επεξεργασία πεδίων 
- Κοινές Χρήσεις Πεδίων  

• Χρήση Μακρο-εντολών 
- Η Έννοια των Μακροεντολών 
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- Παράδειγµα ∆ηµιουργίας µακροεντολών σε   προσαρµοσµένη κολόνα 
- Η εργαλειοθήκη  µάκρο         

• Χρήση Μακρο-εντολών 
- Εγγραφή µακροεντολών 
- Εκτέλεση µακροεντολών 
- Ενσωµάτωση µακροεντολών  σε εργαλειοθήκη, Μenus, ή πλήκτρο 
- Αντιγραφή, Αλλαγή ονοµασίας 
- ∆ιαγραφή µακροεντολής 
- Ανάπτυξη εφαρµογής µε µακροεντολή  

♦ EXCEL 
• EXCEL+ 

- Ανασκόπηση των βασικών  λειτουργιών EXCEL 
- Ανάπτυξη εφαρµογής µε βάση  τις απλές λειτουργίες του EXCEL 

• Έννοια του πίνακα 
- Πως δουλεύει ένας πίνακας  αποτελεσµάτων 
- Σχηµατισµός Pivot Table  
- ∆ηµιουργία ενός Pivot Table 
- Ανανέωση Πίνακα Αποτελεσµάτων 
- ∆ιαµόρφωση Πίνακα Αποτελεσµάτων  

• Microsoft Query 
- Eνεργοποίηση του Microsoft Query 
- ∆ηµιουργώντας ένα Query 
- Αλλάζοντας τον τρόπο εµφάνισης των δεδοµένων  
- ∆ουλεύοντας µε δεδοµένα 
- Επιλογή Εγγράφων µε κριτήρια 
- Κάνοντας Υπολογισµούς µε ∆εδοµένα  
- ∆ηµιουργώντας Queries απο πολλαπλούς πίνακες 
- ∆ηµιουργώντας και σβήνοντας πίνακες 
- ∆ουλεύοντας µε SQL     

• Επίλυση Επιχειρηµατικών Προβληµάτων 
- Επίλυση προβληµάτων τύπου What-If 
- ∆ιαχείριση Σεναρίων σε προβλήµατα τύπου What - If 
- Χρήση του  HELP  

• Χρήση Solver 
- Ανάλυση προβληµάτων µε πολλαπλές µεταβλητές 
- Τρόπος Χρήσης του Solver 
- Παράδειγµα επίλυσης προβληµάτων µε χρήση Solver 

• Στατιστική Ανάλυση 
- Χρήση Εργαλείων Ανάλυσης ∆εδοµένων 
- Ανάλυση Μεταβλητικότητας (ANOVA) 
- Συνµεταβλητικότητα και Συσχέτιση 
- Περιγραφική Στατιστική 
- Προβλέψεις 
- Ιστογράµµατα 
- Τυχαίοι Αριθµοί  

• Στατιστική Ανάλυση 
- Ταξινόµηση και ποσόστωση 
- Έλεγχος και Ερµηνεία Μεταβλητικότητας 
- Ανάλυση Ευαισθησίας 
- Ειδικές Συναρτήσεις (engineering function)   
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• Ειδικά Θέµατα 
- Έλεγχος του τρόπου εκκίνησης 
- Χειρισµός Καλουπιών (Templates) 
- Προσαρµογή Μενού και Εργαλειοθηκών 
- Εσωτερική Παραµετροποίηση (Πλαίσιο διαλόγου Options) 
- Χρήση αρχείων χώρου εργασίας (Workspace) 
- Πίνακες (Arrays) 
- Αλλες περιπτώσεις αναφορών 
- Παρακολούθηση Σχέσεων 
- Επιλογή Κειµένου 

• Επικοινωνία µε άλλα πακέτα 
- Ανταλλαγή ∆εδοµένων µέσω του  Clipboard 
- Σύνθεση µε άλλα πακέτα (Linking) 
- Χρήση Excel Data σε άλλες εφαρµογές 
- ∆ιαχείριση εγγράφων σε διάφορες µορφές αρχείων 
- Μετατροπή κειµένου σε κολώνες 
- Ανταλλαγή Αρχείων Excel µεταξύ Windows και Macintosh 

• Εισαγωγή στη Visual Basic 
- Γενικές Αρχές 
- Καταγραφές Μακροεντολών 
- Αντικείµενα 
- ∆οµή ενός προγράµµατος σε Visual Basic 
- Τύποι ∆εδοµένων 
- Εντολές Ελέγχου Ροής 
- Πρόγραµµα σε Visual Basic 

 
9η θεµατική ενότητα 

∆ηµοσκοπήσεις – Έρευνες Αγοράς και  Ανάλυσης ∆εδοµένων µε Στατιστικά Πακέτα 
 

Ο καθορισµός της πολιτικής Marketing σε µία επιχείρηση αποτελεί κρίσιµο σηµείο της ∆ιοί-
κησης και οι συνέπειες των σχετικών αποφάσεων έχουν επιπτώσεις στην πορεία και τη βιωσιµότη-
τα της. Ένα από τα σηµαντικότερα µέσα υποστήριξης της λήψης αποφάσεων σχετικά µε τις πολιτι-
κές Marketing (σχεδιασµός, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, κλπ) αποτελεί η γνώση της τά-
σης  της συµπεριφοράς των καταναλωτών. Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα εφαρµόζονται 
τεχνικές Έρευνας Αγοράς για να διερευνηθούν και να αναλυθούν οι προτιµήσεις των πελατών όσον 
αφορά προϊόντα αλλά και τις συνέπειες µίας απόφασης ή  ενέργειας, σχετικής µε την πολιτική 
Marketing. Η έρευνα και ανάλυση της αγοράς οδηγεί το σχεδιασµό των προϊόντων, ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις προτιµήσεις των πελατών, προβλέπει το µέγεθος αποδοχής τους και σταθµίζει τα 
χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόφαση των πελατών. Τα θετικά αποτελέσµατα από την ε-
φαρµογή των Ερευνών Αγοράς  έχουν πείσει τις επιχειρήσεις και οργανισµούς και αποτελούν σή-
µερα ένα σηµαντικό µέσο για το µεσοχρόνιο και µακροχρόνιο σχεδιασµό της στρατηγικής των επι-
χειρήσεων-οργανισµών. 

Ένα ακόµη σηµείο το οποίο έχει θετική επίδραση στη διενέργεια και ανάλυση των ερευνών 
αγοράς είναι η εφαρµογή ειδικών συστηµάτων λογισµικού (Βάσεις ∆εδοµένων, Στατιστικά Πακέ-
τα, κλπ) τα οποία υποστηρίζουν και διευκολύνουν την υλοποίησή τους, κάνοντας προσιτό το κό-
στος  ακόµη και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευοµένων αφενός µεν στις σύγχρονες 
µεθόδους Marketing  και στις τεχνικές ∆ηµοσκόπησης και  Έρευνας Αγοράς και αφετέρου στο λογι-
σµικό για τη διαχείριση των δεδοµένων και την στατιστική επεξεργασία (Βάσεις ∆εδοµένων, Στατι-
στικά Πακέτα). Το τελικό αποτέλεσµα είναι οι καταρτιζόµενοι να αποκτήσουν εξειδίκευση και εµπει-
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ρία στη διενέργεια και αξιοποίηση των ερευνών αγοράς. Οι καταρτιζόµενοι µετά το πέρας της κατάρ-
τισης  θα  µπορούν να εργασθούν στα τµήµατα Marketing και δηµοσίων σχέσεων παραγωγικών ή ε-
µπορικών επιχειρήσεων, σε εταιρίες δηµοσκοπήσεων ή ερευνών αγοράς ή ακόµη και σε ερευνητικά 
κέντρα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Εισαγωγή στο Marketing και την Έρευνα Αγοράς 
• Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Marketing 
• Σύγχρονο Marketing 
• Βασικές έννοιες και  Λειτουργίες του Marketing 
• Η τµηµατοποίηση της αγοράς και του ανταγωνισµού 
• Ο κύκλος ζωής του προϊόντος 
• Η Έρευνα Αγοράς 
• Το Marketing Plan και η σηµασία του 
• Η Στρατηγική και οι φάσεις του κύκλου ζωής προϊόντος 
• Το Marketing Plan 
• Το Marketing Mix 
• Προϊόν 
• Η διανοµή  
• Η τιµολογιακή πολιτική 
• Η επικοινωνία 
• Στρατηγικός Προγραµµατισµός 
• Mega Marketing 
• Η σηµασία της καινοτοµίας 
Σχεδιασµός  και Υλοποίηση Ερευνών Αγοράς 
• Οι ∆ιαδικασίες για την υλοποίηση Έρευνας Αγοράς 
• ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έρευνας Αγοράς 
• Αποφάσεις Marketing και Έρευνα Αγοράς 
Κατασκευή Ερωτηµατολογίου 
• Απαιτήσεις - Συµµετέχοντες - Έλεγχος πληρότητας  
• Ανοικτές, και κλειστές ερωτήσεις- Μειονεκτήµατα - Πλεονεκτήµατα 
• ∆οκιµαστική λειτουργία Ερωτηµατολογίου 
• Μελέτη περίπτωση (Case Study) κατασκευής ερωτηµατολογίου 
• Μέθοδοι και τεχνικές συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων - Έλεγχος αξιοπιστίας απαντήσεων - 

Παραδείγµατα 
• ∆ειγµατοληψία 
• Τµηµατοποίηση της Αγοράς 
• Επιλογή ∆είγµατος (µέγεθος και σταθµίσεις)  
• ∆ειγµατοληπτικά Σφάλµατα 
• Περιοδικές Έρευνες Αγοράς 
• Η έρευνα Αγοράς σαν µέσο προώθησης -Παραδείγµατα 
∆ιαχείριση ∆εδοµένων Έρευνας Αγοράς 
• Συλλογή και Καταχώρηση ∆εδοµένων 
• Κωδικοποίηση Ερωτήσεων 
• Εφαρµογές της Πληροφορικής στη διαχείριση των ∆εδοµένων Έρευνας Αγοράς - Βάσεις ∆εδο-

µένων - Στατιστικά Πακέτα 
Επεξεργασία και Στατιστική Ανάλυση ∆εδοµένων 
• Βασικές Έννοιες και Ορισµοί της Στατιστικής Επιχειρήσεων  
• Μεταβλητές  
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• Γραφικές Παρουσιάσεις 
Περιγραφική Στατιστική 
• Ανάλυση Συχνοτήτων 
• Τάξεις - Ταξικές Συχνότητες (συνεχών και διακριτών µεταβλητών) 
• Πινακοποιήσεις 
• Μέτρα Θέσης (Αριθµητικός Μέσος  - ∆ιάµεσος, Γεωµετρικός µέσος και Αρµονικός Μέσος) 
• Μέτρα ∆ιασποράς (Τυπική Απόκλιση, διακύµανση, συντελεστής µεταβλητικότητας) 
• Μέτρα Ασυµµετρίας - Κύρτωσης 
• Ροπές κατανοµής 
• Μέτρα Ασυµµετρίας -Συντελεστής Pearson 
• Μέτρα Κύρτωσης 
• Σφάλµατα Οµαδοποίησης 
• Παραδείγµατα και Ασκήσεις 
Ανάλυση Παλινδρόµησης 
• ∆ιµεταβλητοί Πληθυσµοί 
• Συναρτησιακή εξάρτηση µεταβλητών 
• Γραµµική και µη γραµµική Παλινδρόµηση 
• ∆είκτης Προσδιορισµού  
• Παλινδρόµηση µε ταξινοµηµένα ∆εδοµένα 
• Εφαρµογές 
Ανάλυση Συσχέτισης 
• Συνδιακύµανση δύο µεταβλητών 
• Ανεξάρτητες µεταβλητές 
• Συντελεστής Spearman 
• Συσχέτιση κατηγορικών µεταβλητών 
Ανάλυση Οµάδων 
• Τεχνικές Ανάλυσης Οµάδων 
• Εφαρµογή της Ανάλυσης Οµάδων στις Έρευνες Αγοράς- Παραδείγµατα 
• Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και Παραγοντική Ανάλυση 
• Οι εφαρµογές τους στην Έρευνα Αγοράς 
• Παραδείγµατα 
Αριθµοδείκτες: 
• ∆είκτης τιµών 
• Ατοµικοί τιµάριθµοι 
• Σταθµικοί και Αστάθµιστοι τιµάριθµοι 
• ∆είκτες Αξίας 
• Παραδείγµατα 
Χρονολογικές Σειρές 
• Παρουσίαση ∆εδοµένων Χρονολογικής Σειράς 
• Στατιστική Ανάλυση Χρονολογικής Σειράς 
• Προσδιορισµός τάσης µε υποδείγµατα 
• Μελέτη εποχικότητας σε προϊόντα-υπηρεσίες 
• Παραδείγµατα και Ασκήσεις 
Ο ∆ιαχειριστής Πινάκων EXCEL 
• Εισαγωγή στο  EXCEL 
• Υποσυστήµατα και χειρισµός του EXCEL 
• ∆ιαχείριση δεδοµένων ερωτηµατολογίων στο EXCEL 
• Στατιστικές Συναρτήσεις του EXCEL 
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• Οι Επιλογές (Filter, Sort, Pivot Table, Subtotals) 
• Πινακοποιήσεις στο EXCEL 
• ∆ηµιουργία Γραφικών Απεικονίσεων 
• Εφαρµογές Επεξεργασίας και Ανάλυσης ∆εδοµένων Ερευνών Αγοράς στο EXCEL 
• Ανάλυση ∆εδοµένων (Data Analysis) στο EXCEL 
• Οι επιλογές Scenario, What if, κλπ 
• Παραδείγµατα και Ασκήσεις 
Το Στατιστικό Πακέτο SPSS 
• Εισαγωγή στο SPSS- Υποσυστήµατα του SPSS 
• ∆ιαχείριση ∆εδοµένων στο SPSS 
• Ορισµός Μεταβλητών Ερωτηµατολογίου   
• ∆ιαχείριση Χαµένων Τιµών ερωτηµατολογίων 
• Κωδικοποίηση Μεταβλητών 
• Οι εντολές COMPUTE και RECODE 
• Εφαρµογές µε πραγµατικά Προβλήµατα 
Στατιστική Ανάλυση µε το SPSS 
• Οι εντολές DESCRIPTIVES -FREQUENCIES 
• ∆ηµιουργία και επεξεργασία Γραφηµάτων 
• Ανάλυση Μέσων - (Means) 
• Ανάλυση Απαντήσεων Ερωτηµατολογίων 
• Ανάλυση Συσχετίσεων 
• Ανάλυση Παλινδρόµησης (Γραµµική, Μη Γραµµική, Λογιστική, Probit) 
• Εφαρµογές 
• Ανάλυση Οµάδων και Παραγοντική Ανάλυση 
• Εφαρµογές σε πραγµατικά προβλήµατα Έρευνας Αγοράς 
• Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών στο SPSS 
• Εφαρµογή στη διαχρονική Μελέτη µεταβλητών που αφορούν έρευνες Αγοράς 
Συγγραφή Μελέτης Έρευνας Αγοράς 
• ∆οµή Μελέτης - Τεχνικές Συγγραφής και Παρουσίασης Αποτελεσµάτων 
• Προετοιµασία Παρουσίασης ∆εδοµένων και Αποτελεσµάτων Έρευνας Αγοράς 
• Μελέτη Περίπτωσης 

 
 


