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Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Ψηφιακές Δεξιότητες 

Θέμα 3: Διαδικτυακός τόπος αποθήκευσης αρχείων – Google Drive    

Σχέδιο μαθήματος 31 – Επεξεργασία και κοινοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου  

Διάρκεια: 90 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες στους μαθητές σχετικά με το πώς να 
τροποποιούν ένα κείμενο σε ένα Υπολογιστικό Φύλλο και να πως να 
μοιράζονται ένα Υπολογιστικό Φύλλο. 

Ομάδα-Στόχος 
Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  
 

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Άνοιγμα Υπολογιστικού Φύλλου    
1.1 Όλοι οι μαθητές πρέπει να ανοίξουν το Υπολογιστικό Φύλλο με 
όνομα ‘FINE2WORK Training – Spreadsheet exercise 1’ (Φύλλο 1) 
(10 λεπτά) 

 
2. Άσκηση 2: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικού Φύλλου      

 
2.1 Οι εκπαιδευτές πρέπει να δείξουν στους μαθητές πως να 
τροποποιήσουν κείμενο σε ένα Υπολογιστικό Φύλλο (25 λεπτά)  
 
2.2 Οι εκπαιδευτές να δώσουν στους μαθητές ένα φυλλάδιο 
(Φυλλάδιο 1) το οποίο θα περιέχει όλες τις αλλαγές που 
χρειάζονται να κάνουν πάνω στο κείμενο (15 λεπτά) 
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 μορφοποίηση κειμένου: Bold, Italic, Underline, Font size 

 εναλλαγή χρωμάτων  

 μετακίνηση κειμένου  

 περιστροφή κειμένου  
 

2.3 Όλοι οι μαθητές πρέπει να εφαρμόσουν τις αλλαγές αυτές στο 
Υπολογιστικό Φύλλο (25 λεπτά) 
 

1. Άσκηση 3: Κατανοήστε πως να κοινοποιήσετε ένα 
Υπολογιστικό Φύλλο 

 
3.1 Οι εκπαιδευτές πρέπει να δείξουν στους μαθητές πως να 
κοινοποιούν αρχεία (15 λεπτά)  
 
3.2 Όλοι οι μαθητές πρέπει να κοινοποιήσουν ένα αρχείο στον 
εκπαιδευτή τους: chrystalla@emphasyscentre.com  (25 λεπτά)  
 

2. Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 

 

  

mailto:chrystalla@emphasyscentre.com
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Επεξεργασία κειμένου Υπολογιστικού Φύλλου      

 

 

 

Αριθμός 
Συνεργάτη 

Όνομα Συνεργάτη Χώρα 

P1 Project Net Λετονία 

P2 Emphasys Centre Κύπρος 
P3 Descularte Πορτογαλία 

P4 RCCI  Bουλγαρία 
 

 


