
Θέμα: Βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή με χρήση 
Ανοιχτού Λογισμικού 

Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΛΟΗΓΙΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), η Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανέλαβε τη δημιουργία και 
διεξαγωγή προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με τις βασικές 
δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 3 ενότητες: τον περιηγητή Mozilla Firefox και 
την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Thunderbird, το λειτουργικό σύστημα 
Ubuntu Linux, και την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου OpenOffice.org Writer. Το 
περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί μετάφραση των αντίστοιχων 
ενοτήτων του Open ICDL, που παραχωρήθηκαν από το ICDL Foundation Africa 
στην ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης προς μετάφραση και χρήση. Η όλη 
διαδικασία έγινε στα πλαίσια του Creative Commons Attribution-No Derivs Licence 
 
Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης Moodle, στο περιβάλλον της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
της Βιβλιοθήκης, την Τηλεμάθεια (http://telemathea.uom.gr/). Ως μέρος αυτής της 
προσπάθειας, ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή της ενότητας Mozilla Firefox & 
Thunderbird.  
 
Το περιεχόμενο χωρίζεται σε 6 ενότητες και σε επιμέρους μαθήματα ανάλογα με το 
περιεχόμενο που πραγματεύονται και στοχεύει στην εξοικείωση των συμμετεχόντων 
με τη χρήση τόσο του περιηγητή όσο και της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 
Η διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος θα είναι 4 εβδομάδες Κάθε μάθημα 
περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης και εργασίες, ενώ παράλληλα περιλαμβάνεται 
και μία τελική αξιολόγηση, τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να 
συμπληρώσουν, προκειμένου να διαμορφώσουν τόσο οι ίδιοι, όσο και ο καθηγητής, 
εικόνα της απόδοσής τους. Στο τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες καλούνται να 
συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούν στις διάφορες 
παραμέτρους του μαθήματος. Μέσα από τις απαντήσεις θα μπορέσουμε να 
διεξάγουμε κάποια συμπεράσματα ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο ποιοτικώς 
αποτέλεσμα στο τελικό έργο. 
 
Το διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται από 29/1 - 8/2. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στις εξής 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: annak@uom.gr και mole@uom.gr με θέμα «συμμετοχή 
στο μάθημα Mozilla Firefox & Thunderbird». Το σύνολο των συμμετεχόντων 
ανέρχεται στα 20 άτομα, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που θα 
χρησιμοποιήσουν. 10 άτομα για παρακολούθηση του μαθήματος σε περιβάλλον 
Ubuntu Linux και 10 άτομα για παρακολούθηση του μαθήματος σε περιβάλλον 
Windows. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τον προβλεπόμενο αριθμό, θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
Στις 9/2 θα ειδοποιηθούν οι συμμετέχοντες και στις 12/2 θα γίνουν οι εγγραφές και 
θα διεξαχθεί η 1η δια ζώσης ενημέρωση (εργαστήριο 533, 5ος όροφος, πύργος 
Πληροφορικής, 19:00) 
 

http://www.icdl.org.za/pages/top.htm
http://telemathea.uom.gr/
mailto:annak@uom.gr
mailto:mole@uom.gr


Στο τέλος του μαθήματος θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις 
παρακολούθησης. 
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