Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος

Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε.
2 ώρες /εβδοµάδα

Αθήνα, Απρίλιος 2001

Μάθηµα: « Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι».

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις εφαρµογές τους στον τοµέα της ένδυσης. Στην
Α' τάξη ΤΕΕ 1ου κύκλου οι µαθητές θα εισαχθούν σε βασικές αρχές του λειτουργικού συστήµατος, ώστε να µπορούν να εκτελέσουν βασικές λειτουργίες του
που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω χρήση περισσότερο ειδικευµένων προγραµµάτων. Θα ακολουθήσει εκµάθηση επεξεργασίας κειµένου, λογιστικών
φύλλων εργασίας και δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων. Οι µαθητές αναµένεται να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισµού Η/Υ, ενώ στο πέρας της τάξης θα πρέπει να
έχουν και την κριτική ικανότητα του να αποφασίζουν για το ποια δοµή και ποια εφαρµογή είναι κατάλληλη για να εκφράσουν και να επεξεργαστούν δεδοµένα
και προβλήµατα της εργασίας τους χρησιµοποιώντας Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ:


Βιβλίο µαθήµατος



Ηλεκτρονικός υπολογιστής (1 ανά 2 µαθητές)



Λογισµικό λειτουργικού συστήµατος



Λογισµικό επεξεργαστή κειµένου



Λογισµικό λογιστικών φύλλων εργασίας



Λογισµικό βάσεων δεδοµένων

Ώρες ∆ιδασκαλίας: 2 ώρες/ εβδοµάδα (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Σελίδα 2 από 6

ΣΤΟΧΟΙ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

Η αξιολόγηση περιλαµβάνει
πρακτική δοκιµασία. Οι
µαθητές καλούνται να
υλοποιήσουν µε τη βοήθεια
του ηλεκτρονικού υπολογιστή
ένα θέµα παραπλήσιου
περιεχοµένου µε αυτό των
εργαστηριακών ασκήσεων.
Βαθµολογείται η συγκρότηση
και η πληρότητα της λύσης.

4

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:

1.1 Βασικά µέρη Η/Υ

Εργαστηριακή άσκηση 1

- να αναφέρουν τα βασικά µέρη του Η/Υ

1.2 Χρήση πληκτρολογίου,
ποντικιού

Χρήση εντολών µε πληκτρολόγιο
και ποντίκι

1.3 Βασικές αρχές χειρισµού
αρχείων υπολογιστή (file
management)

Εργαστηριακή άσκηση 2

- να κατανοούν το περιβάλλον εργασίας
- να εκτελούν βασικές αρχές χειρισµού
αρχείων

Αντιγραφή, διαγραφή
αποθήκευση και χειρισµός
αρχείων

1.4 Εκτυπώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
- να εκτελούν τις βασικές εντολές του
επεξεργαστη κειµένου
- να επεξεργάζονται κείµενο µε ιδιαίτερο
βάρος στη δηµιουργία τεχνικών
αναφορών σχετικών µε την εργασία
τους
- να συντάσσουν εµπορική αλληλογραφία
- να συντάσσουν ένα απλό βιογραφικό

2.1 Εισαγωγή στον επεξεργαστή
κειµένου
2.2 Βασικές αρχές εισαγωγής
κειµένου
2.3 ∆ιαχείριση κειµένου

Εργαστηριακή άσκηση 3
Εισαγωγή και διαχείριση
κειµένου
Εργαστηριακή άσκηση 4

2.4 ∆ιαµόρφωση κειµένου

Βασικές αρχές µορφοποιήσεως
κειµένου

2.5 Πίνακες
2.6 Εισαγωγή γραφικών
2.7 ∆ηµιουργία επιστολών
εµπορικής αλληλογραφίας

Εργαστηριακή άσκηση 5

2.8 Σύνταξη τεχνικών αναφορών
σχετικών µε τα θέµατα εργασίας

Εργασία σε πίνακες του MS
Word. Εισαγωγή γραφικών.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
2.9 ∆ηµιουργία απλών
διαφηµιστικών φυλλαδίων

Εργαστηριακή άσκηση 6
∆ηµιουργία επιστολής και
σύνταξη εµπορικής
αλληλογραφίας

2.10 Σύνταξη βιογραφικών
σηµειωµάτων

Εργαστηριακή άσκηση 7
Σύνταξη τεχνικών αναφορών
Εργαστηριακή άσκηση 8
Συγγραφή απλού βιογραφικού
σηµειώµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
- να χειρίζονται λογιστικά φύλλα
εργασίας
- να αποτυπώνουν προβλήµατα σε
µορφή πινάκων (π.χ. καταγραφή
παραγωγής µε τους σχετικούς
υπολογισµούς)
- να γνωρίζουν τις βασικές αρχές
επεξεργασίας.
- να κατανοούν απλές αρχές στατιστικής
που θα τις εφαρµόσουν σε επίπεδο
παραγωγής
- να παρουσιάζουν συνολικά
αποτελέσµατα επιλέγοντας από τα
εκτενή γραφικά εργαλεία που

3.1 Εισαγωγή στα λογιστικά φύλλα
εργασίας.
3.2 Εισαγωγή σε πρόγραµµα
διαχείρισης λογιστικών φύλλων,
βασική πλοήγηση
3.3 Επεξεργασία πινάκων στο
πρόγραµµα διαχείρισης λογιστικών
φύλλων
3.4 Μορφοποίηση και διαµόρφωση
σελίδας

Εργαστηριακή άσκηση 9
∆ηµιουργία απλού φύλλου
εργασίας
Εργαστηριακή άσκηση 10
∆ηµιουργία φύλλων εργασίας που
σχετίζονται µε θέµατα παραγωγής
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων.

3.5 ∆ηµιουργία λίστας και
ταξινόµηση

Εργαστηριακή άσκηση 11

3.6 Πράξεις και συναρτήσεις των
προγραµµάτων διαχείρισης
λογιστικών φύλλων

∆ηµιουργία πινάκων που
υπολογίζουν απλά λογιστικά και
στατιστικά µεγέθη (π.χ.
υπολογισµός µέσου όρου,
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
παρέχονται στο πρόγραµµα λογιστικού
φύλλου εργασίας.
- να παρουσιάζουν τα περιεχόµενα
πινάκων (π.χ. καταγραφή παραγωγής,
υπολογισµός ποσοστού
ελαττωµατικότητας, κλπ.) µε
ιστογράµµατα.

3.7 Εισαγωγή στην στατιστική
ανάλυση
3.8 Εφαρµογή στατιστικών
προβληµάτων σε πρόγραµµα
λογιστικού φύλλου

συντελεστή διακύµανσης,
συντελεστή παραλλακτικότητας,
τυπικής απόκλισης κ.α.) µε τη

χρήση τύπων και συναρτήσεων
Εργαστηριακή άσκηση 12

3.9 ∆ηµιουργία απλών γραφηµάτων

∆ηµιουργία απλών γραφηµάτων.
Εργαστηριακή άσκηση 13
Εφαρµογές προβληµάτων
παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου
σε λογιστικό φύλλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Να είναι σε θέση οι µαθητές:
- να κατανοούν την έννοια της βάσης
δεδοµένων
- να αποτυπώνουν µε τη βοήθεια
ηλεκτρονικού υπολογιστή δεδοµένα
της εργασίας τους και να
χρησιµοποιούν εργαλεία βάσεων
δεδοµένων.
- να δηµιουργούν βάσεις δεδοµένων
σχετικών µε θέµατα του τοµέα ένδυσης

4.1 Εισαγωγή στην έννοια της
βάσεως δεδοµένων (Β.∆..)
4.2 ∆οµές βάσεων δεδοµένων
4.3 Αποτύπωση προβληµάτων και
δεδοµένων σε µορφή βάσης
δεδοµένων. Ανάλυση ενός
πελατολογίου.
4.4 Εισαγωγή στο περιβάλλον
εργασίας προγράµµατος βάσεως
δεδοµένων
4.5 ∆ηµιουργία απλών βάσεων.
Πεδία και είδη τους. Εγγραφές.
Εφαρµογή: µεταφορά του
Πελατολογίου σε µορφή Β.∆.

Εργαστηριακή άσκηση 14
∆ηµιουργία απλής βάσης
δεδοµένων.
Εργαστηριακή άσκηση 15
∆ηµιουργία βάσεως
πελατολογίου.
Εργαστηριακή άσκηση 16
Ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων
σχετιζόµενων µε θέµατα ένδυσης
και κατασκευής ετοίµου
ενδύµατος.

4.6 ∆ηµιουργία οθονών εισαγωγής
4.7 Φιλτράρισµα και αναζήτηση
πληροφοριών
Σελίδα 5 από 6
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4.8 ∆ηµιουργία αναφορών και
λιστών
4.9 Εφαρµογές και παραδείγµατα
Βάσεων ∆εδοµένων για χρήση
σχετική µε τον τοµέα των
υφασµάτων και ετοίµων ενδυµάτων
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΩΡΕΣ

