
 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ  Α΄ ΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – Εμπορική Δακτυλογραφία με τη χρήση Η/Υ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 4  

 ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΤ, ΙΓ, ΘΥΤ, ΘΥΛ 
 

Διδακτικά εγχειρίδια-Βιβλιογραφία: Βιβλίο Δακτυλογραφίας, Πληκτρολόγηση δι΄αφής σε 
Η/Υ, τρίτη έκδοση ανατύπωση 2011 (πορτοκαλί) 

Υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία του μαθήματος: 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ) 

 
Ο Γενικός σκοπός του μαθήματος της Εμπορικής Δακτυλογραφίας με τη χρήση Η/Υ είναι η 
εφαρμογή ορθής στάσης κατά τη δακτυλογράφηση, η απόκτηση ορθού τρόπου 
δακτυλογράφησης και η άσκηση στη δακτυλογράφηση κειμένων με ακρίβεια. 
 
Ο σκοπός του μαθήματος της Εμπορικής Δακτυλογραφίας με τη χρήση Η/Υ είναι η 
χρησιμοποίηση όλων των πλήκτρων γραμμάτων, τονικών σημείων και σημείων στίξης και η 
δακτυλογράφηση λέξεων, προτάσεων και κειμένων με το «τυφλό» σύστημα.  Επίσης είναι η 
γνώση των στοιχείων της εμπορικής επιστολής και η δακτυλογράφηση απλών επιστολών με όσο 
το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα.  

ANAMENOMENA MΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ) 

Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιούν τους 
Δείκτες Επιτυχίας και να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες και τάσεις όπως 
αυτές περιγράφονται στον προγραμματισμό της Εμπορικής Δακτυλογραφίας Α΄ Τεχνικών 
Σχολών στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ: 
http://oikopm.schools.ac.cy/index.php/el/oikonomiki-paideia/programmatismoi 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 
Συνοπτικά αναφέρεται η διδακτέα ύλη για το Α΄ τετράμηνο: 
 

• Εκμάθηση ελληνικού πληκτρολογίου 

• Ασκήσεις ακριβείας (ελληνικές) και ασκήσεις ταχύτητας 

• Επιστολές – Φάκελοι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://oikopm.schools.ac.cy/index.php/el/oikonomiki-paideia/programmatismoi
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΓΡΑΠΤΗ 
 

40% 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ 
(από τον/τη  διδάσκοντα/ουσα) 

60% 

MΟΡΦΗ ΜΟΡΦΗ 

Γραπτή προειδοποιημένη αξιολόγηση 
που διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 
τετραμήνου.      

i. Συμμετοχή μαθητή/τριας στην τάξη ή/και 
στο εργαστήριο.    

 
ii. Κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από 

τον/την διδάσκοντα/ουσα. 
 

iii. Μικρή γραπτή προειδοποιημένη άσκηση 
στην τάξη.  

 
iv. Ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία 

μελέτης που προετοιμάζεται κατόπιν 
ανάθεσης και με την καθοδήγηση του/της 
καθηγητή/τριας.  

 
v. Δραστηριότητες διάκρισης ή/και 

εθελοντική εργασία που σχετίζονται με το 
συγκεκριμένο μάθημα πέραν της 
διδασκαλίας στην τάξη.   

 


