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Γεια σας αστέρια μου!!! Εύχομαι όλοι να είστε μέσα στο σπίτι, υγιείς, χαρούμενοι, να ακούτε 

τους γονείς σας και να προσέχετε ώστε να μην αρρωστήσετε!!! 

Αυτές τις βδομάδες που είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μακριά από το αγαπημένο μας 

σχολείο, ελπίζω να συνειδητοποιήσατε πόσο σημαντική είναι η πληροφορική και οι νέες 

τεχνολογίες όχι μόνο στην καθημερινότητά μας (επικοινωνία, διασκέδαση, …) αλλά και στη μάχη 

κατά του κορονοϊού!!! Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να γνωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε κι έναν 

άλλο εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για πολλούς είναι 

πρωτόγνωρη, έχει δυσκολίες, χρειάζεται αυτοέλεγχο, αναζήτηση και λίγη προσπάθεια. Για όποια 

απορία έχετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο fg.1gymkalam@gmail.com Παρακαλώ όμως να 

γράφετε το ονοματεπώνυμό σας στο θέμα του μηνύματος, αλλιώς δεν θα απαντώ.  

Θυμάστε, ελπίζω, ότι τον τελευταίο καιρό ασχοληθήκαμε με την Επεξεργασία Κειμένου 

χρησιμοποιώντας το Open Office. Στα φυλλάδια εργασίας που θα ακολουθήσουν μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε όποιον επεξεργαστή κειμένου έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας 

(Microsoft Word, OpenOffice, LibreOffice) ή ακόμη και τοWordPad (παλιά Writer) το οποίο 

υπάρχει σε όλους τους υπολογιστές με Windows. Αν έχετε λειτουργικό MacOS ή Linux θα 

υπάρχει κάποιος ίδιος ή ανάλογος επεξεργαστής κειμένου. Όποιος έχει δυσκολίες, όπως είπαμε 

και παραπάνω, email!!! 

 Όλο το υλικό για το μάθημα θα το βρείτε στο blog που έχω στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο (ΠΣΔ), όπου εκτός από τα μαθήματα υπάρχουν νέα για τις νέες τεχνολογίες, οδηγίες και 

συμβουλές για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, πολλοί σύνδεσμοι για ενδιαφέρουσες σελίδες, 

παιχνίδια και άλλα πολλά… Καλό είναι να το παρακολουθείτε, όταν δεν έχετε κάτι 

εποικοδομητικότερο να ασχοληθείτε. Ο σύνδεσμος είναι: 

http://blogs.sch.gr/fmarg 

Σε λίγες μέρες θα έρθουν και οδηγίες για την σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση που θα εφαρμόσει το σχολείο μας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου 

Παιδείας. Σε κάποιες εφαρμογές θα μπορείτε να μπαίνετε και από το smartphone που ίσως 

έχετε, για να καταλάβετε ότι είναι κι αυτές χρήσιμες συσκευές αρκεί να τις χρησιμοποιούμε 

σωστά και με «μέτρο» (!!! Ακούτε τις συμβουλές των γονιών σας !!!). Υπομονή λοιπόν, 

παρακολουθούμε τον ιστότοπο του σχολείου, ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, ακούμε τους 

γονείς μας και Μένουμε σπίτι!!!  

 

  

mailto:fg.1gymkalam@gmail.com
http://www.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/fmarg
http://blogs.sch.gr/fmarg
http://1gym-kalam.thess.sch.gr/wordpress/


1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς «Φροντιστήριον Τραπεζούντος»   2019-2020 

2 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ» 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Φ.Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Επεξεργασία Κειμένου 

Το πιο διαδεδομένο είδος λογισμικού στον κόσμο είναι οι επεξεργαστές κειμένου. Με αυτούς 

μπορείτε να δημιουργήσετε εργασίες για τα μαθήματα του σχολείου, επιστολές, διαφημιστικά φυλλάδια 

και άλλα έγγραφα. 

 

Αναλυτικές οδηγίες για το Writer του Open Office που χρησιμοποιούμε στο σχολείο θα βρείτε στη 

διεύθυνση http://www.it.uom.gr/teaching/open/ell/writer_win.pdf. Αν χρησιμοποιείτε το Word της Microsoft, 

οδηγίες θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.ekoletsou.gr/pdfFiles/Word.pdf. Οι εκδόσεις των λογισμικών 

μπορεί να μην ταιριάζουν αλλά με λίγη έρευνα θα βρείτε τη λύση!!! 

Για να εξοικειωθείτε περισσότερο με το πληκτρολόγιο για την επεξεργασία κειμένου μπορείτε να κάνετε 

την παρακάτω άσκηση από το Φωτόδεντρο του ΥΠΠΑΙΘ: Μαθαίνω το πληκτρολόγιο. Μια άλλη άσκηση, που θα σας 

φανεί ίσως ευκολότερη, είναι για τον Χειρισμό του πληκτρολογίου. Και μια τελευταία άσκηση – παιχνίδι για να 

ελέγξετε αν είστε Master του πληκτρολογίου!!! (Ίσως χρειαστεί ο Adobe Flash Player). Και για το τέλος ένα ωραίο 

βίντεο για το πληκτρολόγιο στο διαδίκτυο «Οι λέξεις σας, η γλώσσα σας, παντού».  Προσέξτε την τελευταία λέξη!!! 

Είναι κάτι που έχουμε εμείς στην Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στη ζωή μας!!! 

Τώρα που τελειώσατε με το πληκτρολόγιο μπορείτε να συμπληρώσετε και το παρακάτω φύλλο εργασίας, 

ευκολάρα για όλους φαντάζομαι!!! 

Καλή συνέχεια σε όλους, θα τα πούμε σύντομα ίσως και «ζωντανά»!!! 

http://www.it.uom.gr/teaching/open/ell/writer_win.pdf
http://www.ekoletsou.gr/pdfFiles/Word.pdf
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3103
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2606
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2604
https://youtu.be/2SOMP3Inbf8
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Φύλλο εργασίας 

Γνωριμία με το πληκτρολόγιο 

 

 

Ερωτήσεις για το πληκτρολόγιο 

 

1 Για να γράψουμε ένα μόνο κεφαλαίο γράμμα πατάμε ταυτόχρονα το πλήκτρο 

α) Control β) Alt  γ) Shift  ή  δ) Enter 

 

2 Με ποιο συνδυασμό πλήκτρων ενεργοποιούμε τα ελληνικά;   

3 Για να γράψουμε πολλά κεφαλαία γράμματα πατάμε το πλήκτρο:  

α) Control β) Caps Lock γ) Shift  ή δ) Tab 

 

4 Ποια πλήκτρα θα πατήσετε ταυτόχρονα για να γράψετε το θαυμαστικό (!);  

5 Ποιο πλήκτρο πατάμε για να αλλάξουμε γραμμή;   

6 Ποια πλήκτρα θα πατήσετε για να γράψετε ένα «ό» (τονισμένο όμικρον);   

7 Ποιο πλήκτρο πατάμε για να σβήσουμε δεξιά από τον κέρσορα;   

8 Ποιο πλήκτρο πατάμε για να σβήσουμε αριστερά από τον κέρσορα;   

9 Με τα βελάκια  ,  ,  και  μετακινούμε τον ….  

10 Ποια πλήκτρα θα πατήσετε για να γράψετε ένα «ϋ» (ύψιλον με διαλυτικά );   

11 Ποια πλήκτρα θα πατήσετε για να γράψετε ένα «ΐ» (γιώτα με τόνο και διαλυτικά)  

12 Με ποιο συνδυασμό πλήκτρων αναιρώ  προηγούμενες εντολές;  
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ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ WINDOWS 

Λειτουργία - Πλήκτρα Πώς γίνεται 

Γράμματα και αριθμοί 
Πατώντας μία φορά το αντίστοιχο και επιθυμητό πλήκτρο π.χ. α, β, γ, 1, 
2, 3, a, b, c, ζ. 

Τα σύμβολα (πάνω από αριθμούς 
κλπ) όπως  ?><{}~!@ $%^&()_+"  

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και το αντίστοιχο πλήκτρο π.χ. για 
το @έχω πατημένο το Shift και 2. 

Κεφαλαία – μικρά (πεζά) 
Πατώντας μία φορά το πλήκτρο Caps Lock, γράφω σε κεφαλαία. Μόλις 
το ξαναπατήσω γράφω σε μικρά. Όταν έχω ένα μόνο κεφαλαίο γράμμα 
πατάω το Shift και μια φορά το γράμμα . 

Πως αλλάζω από ελληνικά σε αγγλικά 
Πατάω τα αριστερά Alt και το Shift μαζί. Επίσης από το κάτω δεξιά 
τμήμα της οθόνης, διαλέγω τη γλώσσα Εn ή El  με το ποντίκι (με κλικ) για 
Αγγλικά ή Ελληνικά αντίστοιχα. 

Στα ελληνικά τα  ς, : και ; Το τελικό ς είναι στο w. Το ; στο q, το  : με shift και q. 

Τόνος στα φωνήεντα (ά, ό, ί, ή, έ, ώ, ύ) 

Πατώντας  το πλήκτρο     δίπλα στο λ και μετά ένα φωνήεν 

Διαλυτικά στο υ και στο ι (ϋ, ϊ) 
Όπως και πριν μόνο που κρατάμε Shift πατημένο, μία φορά τον τόνο, 
αφήνουμε και πατάμε ι  ή υ   

Διαλυτικά και τόνο στο υ & το ι (ΰ, ΐ) 
Όπως και πριν μόνο που κρατάμε Alt πατημένο, μία φορά τον τόνο, 
αφήνουμε και πατάμε ι  ή υ   

Για να σβήσουμε ένα χαρακτήρα 
Πλήκτρο BackSpace ( ): σβήνει έναν χαρακτήρα αριστερά. 

Πλήκτρο Delete (Del): σβήνει έναν χαρακτήρα δεξιά. 

Νέα γραμμή 

Πλήκτρο Enter. Δημιουργεί μία νέα γραμμή για εισαγωγή κειμένου. Ο 
κειμενογράφος μας πηγαίνει αυτόματα στην αρχή της νέας γραμμής 
μόλις γεμίσει η προηγούμενη. Το πλήκτρο Enter ουσιαστικά 
χρησιμοποιείται για αλλαγή παραγράφου. 

Κόμματα, τελείες 
Μπαίνουν πάντα κολλητά στην προηγούμενη λέξη και μετά βάζουμε ένα 
κενό. Ένα κενό μπαίνει και ανάμεσα από τις λέξεις. 

Ακύρωση τελευταίας εντολής Επιλέγω Επεξεργασία  Αναίρεση ή πατάω Ctrl-Z. 

Αποθήκευση κειμένου 

 Αν θέλω να αποθηκεύσω τις αλλαγές σε ένα παλιό αρχείο επιλέγω 
Αρχείο  Αποθήκευση.  

 Αν είναι η πρώτη φορά που αποθηκεύω το αρχείο μου τότε επιλέγω 
Αρχείο Αποθήκευση Ως και πρέπει να ορίσω το όνομα και το που 
θα το αποθηκεύσω. 

Άνοιγμα κειμένου 
Επιλέγω Αρχείο Άνοιγμα και διαλέγω που το έχω αποθηκεύσει και με 
ποιο όνομα. 

 

 


