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ΕΠΛ 002 
 

Εργαστήριο του Μαθήματος: 

 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής  

 

 
Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15 – Χειμερινό Εξάμηνο 

 

Βοηθός εργαστηρίου : Ειρήνη Κοιλανιώτη  

Email :            ekoila1@cs.ucy.ac.cy 

Ώρες Γραφείου :           Παρασκευή 13.00 – 14.50,  

          Γραφείο 217 (2ος ορ.), Κτήριο ΘΕΕ01,  

          Πανεπιστημιούπολη 
 

Χρονοδιάγραμμα - Σύντομη περιγραφή εργαστηρίων 
 

Εβδομ. Εργαστήριο Σύντομη περιγραφή εργαστηρίου 

1  - Δεν γίνεται εργαστήριο. 

2  Windows  Χρήση και κατανόηση βασικών εντολών. 

Η έννοια των αρχείων και των καταλόγων. 

3  Email/Internet  Εισαγωγή στη χρήση του email & Internet.  

4  Word Εισαγωγή στη χρήση του Word. Γραμματοσειρές, παράγραφοι 

και στυλ κειμένου 

5  Word Εισαγωγή πινάκων και γραφικών αντικειμένων 

6  Excel Εισαγωγή στη χρήση του Excel. 

Σχεδιασμός ενός Λογιστικού Φύλλου. 

7  Excel Χρήση ενσωματωμένων συναρτήσεων.  

Χρήση Γραφικών Παραστάσεων 

8  PowerPoint Εισαγωγή στη χρήση του PowerPoint για οργάνωση και 

σχεδίαση παρουσιάσεων. 

9  PowerPoint Προχωρημένα θέματα χρήσης του PowerPoint. 

10  Ημιεξάμηνη Εξέταση    Αξιολόγηση 

11  Επίλυση Ημιεξάμηνης 

Εξέτασης /  Επανάληψη  

Παρουσίαση λύσεων της ημιεξάμηνης εξέτασης και γενική 

επανάληψη. 

12  LOGO Βασικές αρχές προγραμματισμού μέσα από τη γλώσσα Logo 

13  LOGO Κατανόηση των εντολών και των δομών της γλώσσας Logo 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

mailto:cs95gp1@ucy.ac.cy
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 Βαθμολόγηση Εργαστηρίου 
 

Εργαστηριακές Ασκήσεις:    5% 

Εξέταση Ημιεξαμήνου:   15% 

Τελική Εξέταση:    20% 
      -------- 

      40% 
 

Γενικές οδηγίες 
 

 Η παράδοση των εργαστηριακών ασκήσεων αποτελεί προϋπόθεση για να σας 

επιτραπεί να παρακαθίσετε στην τελική εξέταση του μαθήματος. 

 

 Για να επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτείται στην τελική 

εξέταση του εργαστηρίου να εξασφαλίσετε τουλάχιστον το 30% της 

βαθμολογίας της εξέτασης (για το μέρος του εργαστηρίου ανεξάρτητα από το 

βαθμό του μέρους της θεωρίας). 

 

 Σε περίπτωση υπερπληρών (εργαστηριακών) ακροατηρίων ενθαρρύνεστε 

όπως μεταγραφείτε σε άλλο ακροατήριο. Αν εν τέλει αποφασίσετε να μην το 

πράξετε αυτό αναλαμβάνετε και τις αντίστοιχες ευθύνες, όπως π.χ. να 

υπάρξουν περιπτώσεις όπου κατά την διάρκεια των εργαστηρίων δεν θα έχετε 

το δικό σας υπολογιστή. 

 

 Κάθε φοιτητής δικαιούται να παρακολουθεί τις διαλέξεις και τα εργαστήρια 

χωρίς ενοχλήσεις και αδικαιολόγητες διακοπές. Παρακαλούνται λοιπόν όλοι 

να διαφυλάξουν το δικαίωμα αυτό, σεβόμενοι τον χρόνο ενάρξεως και λήξεως 

των μαθημάτων, την καθαριότητα των αμφιθεάτρων και των εργαστηριακών 

χώρων και γενικώς την ακαδημαϊκή ελευθερία.  

 

 Οι φοιτητές καλούνται να σεβαστούν τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας 

αναφορικά με την αντιγραφή και χρήση λογισμικού και την φωτοαντιγραφή 

βιβλίων.  

 

 Η απουσία από εξέταση και η καθυστέρηση παράδοσης εργασιών γίνονται 

αποδεκτές μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και κατόπιν προηγουμένης 

συνεννοήσεως με τον καθηγητή. Ο καθηγητής δεν υποχρεούται να δώσει 

εξετάσεις σε άτομα που απουσίασαν αδικαιολόγητα από μία εξέταση. Η 

καθυστερημένη παράδοση εργασιών συνεπάγεται βαθμολογική ποινή, 

ασχέτως της ποιότητας της παραδιδόμενης εργασίας.  

 

 Ενστάσεις στα αποτελέσματα εξετάσεων και στην βαθμολογία 

εργαστηριακών ασκήσεων γίνονται δεκτές βάσει των κανονισμών του 

Πανεπιστημίου.  

 

 Η αντιγραφή ή η προσπάθεια αντιγραφής μεταξύ φοιτητών σε εξετάσεις ή 

εργασίες, απαγορεύεται αυστηρά. Τυχούσες αντιγραφές θα συνεπάγονται την 

αποπομπή των αναμεμιγμένων φοιτητών από την τάξη, τον μηδενισμό του 

βαθμού τους στις εν λόγω εξετάσεις ή εργασίες και την καταγγελία τους στο 

Συμβούλιο του Τμήματος για την εφαρμογή περαιτέρω πειθαρχικών κανόνων. 


