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Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Η Ρλθροφορικι ωσ αντικείμενο γενικισ παιδείασ  

Στθ ςθμερινι εποχι, οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςυνεχίηουν να αναπτφςςονται με 
εκκετικοφσ ρυκμοφσ, ενϊ ενςωματϊνονται, όλο και περιςςότερο, ςτθ ηωι των ανκρϊπων 
διαπερνϊντασ κάκε πτυχι τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Οι δυναμικζσ ψθφιακζσ 
αλλαγζσ οφείλονται ςτθν αυξανόμενθ ζνταςθ τθσ παρουςίασ καινοτόμων υπολογιςτικϊν 
τεχνολογιϊν, όπωσ είναι θ τεχνθτι νοθμοςφνθ, θ ρομποτικι, το Διαδίκτυο των Ρραγμάτων, 
θ ανάλυςθ μεγάλων δεδομζνων, θ κβαντικι υπολογιςτικι, θ βιοτεχνολογία, θ 
νανοτεχνολογία κ.ά., οι οποίεσ διαμορφϊνουν ζνα ριηικά διαφορετικό κοινωνικό, 
εργαςιακό, εκπαιδευτικό και πολιτιςμικό περιβάλλον. 

Ανταποκρινόμενο ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ τθσ Ψθφιακισ Καινοτομίασ, το Νζο 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΣ), φιλοδοξεί να διαμορφϊςει ζνα ςφγχρονο μάκθμα 
Ρλθροφορικισ, υψθλισ ποιότθτασ, προκειμζνου οι μακθτζσ/-τριεσ που ολοκλθρϊνουν το 
Λφκειο να αναπτφξουν ςτζρεα και ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ των αρχϊν και των πρακτικϊν 
τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν. Ενςωματϊνει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και 
υιοκετεί παιδαγωγικά κεμελιωμζνεσ προςεγγίςεισ για τθν εκπαίδευςθ του 21ου αιϊνα, 
εςτιάηοντασ ςε τζςςερισ άξονεσ: 

− ανάπτυξθ ικανοτιτων υπολογιςτικισ ςκζψθσ, διερεφνθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων με 
υπολογιςτικά εργαλεία 

− ςφνδεςθ υπολογιςτικϊν και ψθφιακϊν ικανοτιτων με τισ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα 
(κριτικι ικανότθτα, επικοινωνία ιδεϊν, ςυνεργαςία, δθμιουργικότθτα, επίλυςθ 
προβλθμάτων, καινοτομία, αυτορρφκμιςθ τθσ μάκθςθσ) 

− υιοκζτθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείο και περιβάλλον μάκθςθσ  

− ανάπτυξθ τθσ ψθφιακισ κουλτοφρασ και πολιτειότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν. 

Κεντρικόσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Ρλθροφορικισ Λυκείου είναι να 
προετοιμάςει αποτελεςματικά τθ νζα γενιά Ελλινων πολιτϊν προκειμζνου α) να 
κατανοιςουν τισ αρχζσ, τισ πρακτικζσ, τθν αξία και τθν επίδραςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτον 
ςφγχρονο κόςμο, β) να οικοδομιςουν ζνα ιςχυρό υπόβακρο που να επιτρζπει τθ ςυνεχι 
ανάπτυξθ των υπολογιςτικϊν ικανοτιτων τουσ και γ) να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν 
παγκόςμια κοινωνία τθσ ψθφιακισ γνϊςθσ και καινοτομίασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ 
και ςτθν πρόοδο τθσ χϊρασ μασ.  

Στο πλαίςιο αυτό, το Νζο ΡΣ Ρλθροφορικισ κζτει ζνα ςθμαντικό ορόςθμο: Μζχρι το 
2030 όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ που κα ολοκλθρϊνουν το Λφκειο να ζχουν αναπτφξει τισ 
ικανότθτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, τθν ψθφιακι κουλτοφρα και τισ υπολογιςτικζσ πρακτικζσ 
που είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ και να 
αξιοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ τθσ Ψθφιακισ Εποχισ.  

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, το Νζο ΡΣ ζχει αναπτυχκεί ςτθ βάςθ ζξι πυλϊνων-
προτεραιοτιτων: 

1. Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν: Υιοκετεί τθ φιλοςοφία του Ενιαίου Ρλαιςίου 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Ρλθροφορικισ, από τθν προςχολικι εκπαίδευςθ μζχρι το Λφκειο.  

2. Συμπερίλθψθ: Είναι ςυμπεριλθπτικό και ζχει ωσ κφριο ςκοπό να ανατραποφν ςτερεότυπα 
ότι θ Ρλθροφορικι αφορά μόνο εκείνουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ που προςανατολίηονται 
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ςτισ κετικζσ και τεχνολογικζσ επιςτιμεσ. Πλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ, ανεξάρτθτα από φφλο, 
εκνικότθτα, ειδικζσ ανάγκεσ και οποιονδιποτε κοινωνικό ι άλλον παράγοντα κα ζχουν τθν 
ευκαιρία να οικοδομιςουν ςθμαντικζσ ικανότθτεσ ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν και ςτισ 
Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ. 

3. Υπολογιςτικι ςκζψθ: Δίνεται ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων υπολογιςτικισ 
ςκζψθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων του 21ου αιϊνα, ϊςτε οι μακθτζσ/-
τριεσ να είναι ικανοί/-ζσ να ςχεδιάηουν, να αναπτφςςουν και να βελτιϊνουν λφςεισ 
αυκεντικϊν προβλθμάτων με χριςθ κατάλλθλων υπολογιςτικϊν εργαλείων.  

4. Διακεματικότθτα: Δίνεται ζμφαςθ ςτθν οριηόντια διαςφνδεςθ τθσ Ρλθροφορικισ με τα 
μακθματικά, τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, τθ μθχανικι αλλά και τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ 
(προςζγγιςθ STEM/STEAM). Οι εκπαιδευτικοί ενκαρρφνονται να υιοκετιςουν διακεματικζσ 
προςεγγίςεισ ενςωματϊνοντασ εργαλεία τθσ Ρλθροφορικισ ςε κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ 
μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν.  

5. Οι Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ ωσ εργαλείο και περιβάλλον μάκθςθσ ςτο ςφγχρονο ςχολείο: 
Οι ψθφιακζσ και διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ αποτελοφν πυλϊνα για τθν εφαρμογι του νζου 
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτο Λφκειο ςτο πλαίςιο ςφγχρονων παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων, 
οι οποίεσ προωκοφν τθ ςυνεργαςία, τθ διερεφνθςθ, τθν κριτικι ςκζψθ και τθ 
δθμιουργικότθτα των μακθτϊν/-τριϊν. 

6. Σφνδεςθ με τθν κοινωνία του 21ου αιϊνα: Είναι ςυνεχισ και εξελιςςόμενθ, ςε 
ςυνδυαςμό με τουσ πζντε προθγοφμενουσ άξονεσ. Ειδικότερα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
επιτάχυνςθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ μετά τθν πανδθμία COVID-19, προτεραιότθτα 
του νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Ρλθροφορικισ είναι να προετοιμάςει αποτελεςματικά 
όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, προκειμζνου α) να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία του 21ου 
αιϊνα ωσ ενεργοί και κριτικά ςκεπτόμενοι πολίτεσ και β) να ανταποκρικοφν και να 
ευθμεριςουν ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ.  

 

Β. ΣΚΟΡΟΘΕΣΙΑ 

Γενικόσ ςκοπόσ του νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Ρλθροφορικισ είναι όλοι/-εσ οι 
μακθτζσ/-τριεσ να ζχουν αυξθμζνεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ να αναπτφξουν τισ ψθφιακζσ 
και υπολογιςτικζσ ικανότθτεσ (δθλαδι γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ) που 
είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία του 21ου αιϊνα ωσ ενεργοί 
και υπεφκυνοι πολίτεσ. Δεν περιορίηεται ςτθν απόκτθςθ τεχνολογικϊν γνϊςεων και 
ψθφιακϊν δεξιοτιτων, αλλά επικεντρϊνεται ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν 
ικανοτιτων, οι οποίεσ ενιςχφουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ϊςτε αυτόνομα να ςχεδιάηουν, να 
αναπτφςςουν και να βελτιϊνουν λφςεισ αυκεντικϊν προβλθμάτων με χριςθ κατάλλθλων 
υπολογιςτικϊν εργαλείων.  

Ειδικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του Λυκείου όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να 
μποροφν:  

− να εξθγοφν, να ερμθνεφουν και να εφαρμόηουν πρακτικζσ χριςθσ των υπολογιςτικϊν 
τεχνολογιϊν για τθ δθμιουργία, αποκικευςθ, οργάνωςθ και ανάλυςθ δεδομζνων 

− να κατανοοφν και να ερμθνεφουν τον ρόλο των αλγορίκμων ςτθν επίλυςθ ςφνκετων 
προβλθμάτων τθσ ςφγχρονθσ εποχισ 

− να αναπτφςςουν προγράμματα ςε μία τουλάχιςτον γλϊςςα προγραμματιςμοφ για να 
επιλφςουν προβλιματα  

− να εφαρμόηουν υπολογιςτικζσ αρχζσ και πρακτικζσ για τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ 
προγραμμάτων και ψθφιακϊν ζργων  
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− να χρθςιμοποιοφν ποικίλα υπολογιςτικά εργαλεία και να δθμιουργοφν τα δικά τουσ 
ψθφιακά τεχνουργιματα  

− να χρθςιμοποιοφν υπολογιςτικζσ και διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ με αποτελεςματικό, 
δθμιουργικό, νοθματοδοτοφμενο και δεοντολογικά ορκό τρόπο 

− να αναπτφςςουν αυτόνομα εξελιγμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και να χρθςιμοποιοφν 
εξειδικευμζνα υπολογιςτικά ςυςτιματα και εργαλεία  

− να εξερευνοφν και να ςκζφτονται κριτικά για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι ψθφιακζσ 
τεχνολογίεσ και θ ςφγχρονθ κοινωνία αλλθλεπιδροφν και εξελίςςονται αμοιβαία.  

 

Γ. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΡΕΔΙΑ 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ του περιεχομζνου τθσ Ρλθροφορικισ είναι ενιαίοσ για 
όλεσ τισ τάξεισ του Λυκείου, ενϊ υιοκετεί τισ αρχζσ τθσ ςυνζχειασ και τθσ ςπειροειδοφσ 
προςζγγιςθσ. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τθσ Αϋ και τθσ Βϋ τάξθσ ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε 
όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ, ανεξάρτθτα από τισ επιλογζσ προςανατολιςμοφ ςτθ Γϋ Λυκείου ι 
ςτισ μελλοντικζσ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ τουσ, να αναπτφξουν τισ κεμελιϊδεισ 
ικανότθτεσ ςτθν Ρλθροφορικι και να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και 
ψθφιακοφ γραμματιςμοφ.  

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ και των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ του αντικειμζνου, το 
περιεχόμενο ςπουδϊν τθσ Ρλθροφορικισ διαρκρϊνεται ςε δφο αλλθλοεξαρτϊμενουσ 
άξονεσ:  

Α. Θεματικά Ρεδία τθσ Ρλθροφορικισ: Ο πρϊτοσ άξονασ περιλαμβάνει πζντε κεμελιϊδθ 
Θεματικά Ρεδία, με τα οποία αναμζνεται να αςχολθκοφν οι μακθτζσ/-τριεσ ϊςτε, με τθν 
ολοκλιρωςθ των λυκειακϊν ςπουδϊν τουσ, να αναπτφξουν τισ προςδοκϊμενεσ ικανότθτεσ 
ςτθν Ρλθροφορικι. 

1. Αλγορικμικι – Ρρογραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων  

2. Υπολογιςτικά ςυςτιματα, Ψθφιακζσ ςυςκευζσ, Δίκτυα  

3. Δεδομζνα – Ανάλυςθ δεδομζνων  

4. Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ  

5. Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ και Κοινωνία. 

Β. Υπολογιςτικζσ πρακτικζσ: Ο δεφτεροσ άξονασ κεμελιϊνεται πάνω ςτθν ζννοια τθσ 
υπολογιςτικισ ςκζψθσ και ςχετίηεται με τισ υπολογιςτικζσ πρακτικζσ, τισ οποίεσ πρζπει να 
αναπτφξουν και να είναι ικανοί/-ζσ να εφαρμόηουν οι μακθτζσ/-τριεσ για τθν επίλυςθ 
υπολογιςτικϊν προβλθμάτων και τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν τεχνουργθμάτων: 

1. Αναγνϊριςθ και οριςμόσ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων 

2. Ανάπτυξθ αφαιρζςεων και μοντελοποίθςθ  

3. Δθμιουργία υπολογιςτικϊν τεχνουργθμάτων 

4. Ζλεγχοσ και βελτίωςθ υπολογιςτικϊν τεχνουργθμάτων 

5. Επικοινωνία – ςυνεργαςία για τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων. 

 

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΡΛΑΙΣΙΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Το Νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν Ρλθροφορικισ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ 
μακθςιακϊν καταςτάςεων που επιτρζπουν τθν ολοκλιρωςθ των υπολογιςτικϊν 
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ικανοτιτων, τθν εμβάκυνςθ ςε ζννοιεσ, αρχζσ και μεκοδολογίεσ τθσ αλγορικμικισ και του 
προγραμματιςμοφ υπολογιςτϊν, τθν καλλιζργεια μακθςιακϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων 
επίλυςθσ προβλθμάτων και, τελικά, τθν αυτόνομθ ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν/-τριϊν 
ςτθν Ρλθροφορικι. Το μάκθμα είναι, κατά βάςθ, εργαςτθριακό, ενϊ θ διδακτικι 
πλαιςίωςθ και ο προτεινόμενοσ ςχεδιαςμόσ τθσ μάκθςθσ διαρκρϊνονται ςε ζνα 
τριςδιάςτατο πλαίςιο, το οποίο κακορίηεται από: 

α) τισ κεματικζσ περιοχζσ τθσ Ρλθροφορικισ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ αναμζνεται να 
αναπτφξουν τισ υπολογιςτικζσ ικανότθτεσ (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ, αξίεσ και 
ςυμπεριφορζσ) 

β) τισ υπολογιςτικζσ πρακτικζσ με τισ οποίεσ εξοικειϊνονται και εφαρμόηουν οι μακθτζσ/-
τριεσ για να αναπτφξουν και να βελτιϊςουν ψθφιακά τεχνουργιματα, να καλλιεργιςουν 
υπολογιςτικζσ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ. 

γ) τισ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και ςτρατθγικζσ μάκθςθσ που υιοκετοφν και 
υποςτθρίηουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίεσ βαςίηονται ςτθ διερεφνθςθ, ςτθ ςυνεργαςία, 
ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ, ςτθ δθμιουργικότθτα-καινοτομία και ςτθ διακεματικότθτα.  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ μάκθςθσ κα πρζπει να διαμορφϊνει ζνα αποτελεςματικό πλαίςιο 
ανάπτυξθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςυνδυάηοντασ πρακτικζσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και 
ψθφιακοφ γραμματιςμοφ μζςω τθσ υλοποίθςθσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ 
ολοκλθρϊνονται με τθν ανάπτυξθ ενόσ τεχνουργιματοσ (προγράμματοσ, ψθφιακοφ ζργου 
κ.λπ.). Ρροτείνεται δε να υιοκετθκεί ο ατομικόσ θλεκτρονικόσ φάκελοσ εργαςιϊν που 
τθρείται ςε ψθφιακι πλατφόρμα τθσ τάξθσ, όπου κάκε μακθτισ/-τρια κα αποκθκεφει τα 
προγράμματα και τα ψθφιακά ζργα που ζχει αναπτφξει ςτο πλαίςιο ατομικϊν και ομαδικϊν 
εργαςιϊν που ανακζτει ο/θ εκπαιδευτικόσ. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν υλοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ενόσ ςχεδίου 
εργαςίασ Ρλθροφορικισ, διάρκειασ 6-8 διδακτικϊν ωρϊν. Το ςχζδιο εργαςίασ δεν αποτελεί 
ανεξάρτθτθ κεματικι ενότθτα, αλλά εντάςςεται ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ πζντε 
κεματικοφσ άξονεσ, με ςτόχο όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ να ζχουν τθν ευκαιρία να 
ολοκλθρϊςουν τισ υπολογιςτικζσ τουσ ικανότθτεσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ 
δθμιουργία ψθφιακϊν τεχνουργθμάτων.  

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Tο νζο ΡΣ Ρλθροφορικισ προτείνει τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν διαμορφωτικισ 
αξιολόγθςθσ των ατομικϊν επιτευγμάτων και του τρόπου ανταπόκριςθσ των μακθτϊν/-
τριϊν ςε ςχζςθ με τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα. Εναλλακτικά, μποροφν να 
ςυνδυαςτοφν με παραδοςιακζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ, όπωσ ψθφιακζσ δοκιμαςίεσ, 
διαγωνίςματα και τεςτ (π.χ. ςτο τζλοσ μιασ ενότθτασ ι του τετραμινου). Με δεδομζνθ 
όμωσ τθν ζμφαςθ ςτισ υπολογιςτικζσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ψθφιακϊν 
ζργων, όπωσ απαιτεί το αντικείμενο τθσ Ρλθροφορικισ, είναι απαραίτθτο να αναπτυχκοφν 
ευζλικτεσ μορφζσ διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ, που δίνουν πολλαπλζσ ευκαιρίεσ ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ να αποδείξουν τισ ικανότθτεσ που ζχουν αναπτφξει ςτο πλαίςιο τθσ 
επίλυςθσ προβλθμάτων με υπολογιςτικά εργαλεία. Για τον ςκοπό αυτό, προτείνεται ο/θ 
εκπαιδευτικόσ τθσ Ρλθροφορικισ να αξιοποιεί ποικίλεσ εργαςίεσ που ανακζτει να 
υλοποιιςουν οι μακθτζσ/-τριζσ του (αςκιςεισ, ανάπτυξθ προγραμμάτων, ολοκλθρωμζνα 
ψθφιακά ζργα, επίλυςθ προβλθμάτων με υπολογιςτικά εργαλεία, ψθφιακζσ δθμιουργίεσ, 
ςχζδια ζρευνασ κ.λπ.) και αντανακλοφν τον βακμό επίτευξθσ των μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.  

Η διαμορφωτικι αξιολόγθςθ μπορεί επίςθσ να ενιςχφςει τθν ανατροφοδότθςθ των 
μακθτϊν/-τριϊν, ςχετικά με το πϊσ αναπτφςςουν τισ υπολογιςτικζσ τουσ ικανότθτεσ, και να 
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αναδείξει τυχόν αδυναμίεσ ι ςθμεία που χρειάηεται να προςπακιςουν περιςςότερο. 
Επιπλζον, βοθκά τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςτθ βελτίωςθ των διδακτικϊν επιλογϊν τουσ, 
ςτον κακοριςμό βζλτιςτων τρόπων υποςτιριξθσ και βοικειασ προσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, 
ςτθν προϊκθςθ τθσ αυτονομίασ τουσ, ςτθν αποτίμθςθ τθσ προόδου τουσ, ςε προςαρμογζσ 
των μεςοπρόκεςμων ςχεδιαςμϊν τουσ, κακϊσ και ςτθν αξιολόγθςθ ςθμαντικϊν πτυχϊν 
του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.  
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ΣΤ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΡΛΗΟΦΟΙΚΗ – Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Θεματικά 

Ρεδία 
Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ είναι ςε κζςθ: 

Αλγορικμικι –  
Ρρογραμματιςμόσ 
Υπολογιςτικϊν 
Συςτθμάτων 

Αλγόρικμοι και εφαρμογζσ.  Να αναγνωρίηουν τον αλγόρικμο ωσ 
αφαίρεςθ τθσ περιγραφισ των βθμάτων 
επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ. 

 Να αναφζρουν αλγόρικμουσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςε κακθμερινζσ 
εφαρμογζσ.  

 Να περιγράφουν και να εξθγοφν τα 
βιματα βαςικϊν αλγορίκμων (π.χ. 
αναηιτθςθσ και ταξινόμθςθσ δεδομζνων). 

Σχεδιαςμόσ και 
αναπαραςτάςεισ αλγορίκμων. 

 Να χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ για να παρουςιάςουν 
αλγόρικμουσ επίλυςθσ προβλθμάτων 
(φυςικι γλϊςςα, ψευδοκϊδικα, 
προςομοίωςθ, λογικό διάγραμμα). 

 Να εφαρμόηουν δομζσ ελζγχου και 
επανάλθψθσ ςτουσ αλγόρικμουσ που 
αναπτφςςουν. 

Ζννοιεσ και δομζσ προςτακτικοφ 
προγραμματιςμοφ. 

 Να μετατρζπουν αλγόρικμουσ ςε 
προγράμματα χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικά 
προγραμματιςτικά περιβάλλοντα. 

 Να οργανϊνουν τα δεδομζνα ςε 
προγραμματιςτικζσ δομζσ. 

Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ 
προγραμμάτων.  

 Να διακρίνουν τα προγραμματιςτικά 
υποδείγματα και να τα ςυςχετίηουν με 
τομείσ εφαρμογϊν. 

 Να αξιοποιοφν περιβάλλοντα 
προγραμματιςμοφ για τθν ανάπτυξθ 
προγραμμάτων και απλϊν εφαρμογϊν. 

Ρολυπλοκότθτα αλγορίκμων.  Να αναγνωρίηουν τθν αναγκαιότθτα και να 
εξθγοφν τθ ςθμαςία βελτιςτοποίθςθσ 
αλγορίκμων 

Επιςτθμονικόσ 
προγραμματιςμόσ. 

 Να μοντελοποιοφν και να λφνουν ςε 
προγραμματιςτικό περιβάλλον προβλιματα 
από τισ φυςικζσ επιςτιμεσ και τα 
μακθματικά. 

 Να υλοποιοφν ζργα προγραμματιςμοφ για 
τθν επίλυςθ διακεματικϊν προβλθμάτων. 

Ρρογραμματιςμόσ ρομπότ και 
υλικϊν διατάξεων. 

 Να ςχεδιάηουν, να ςυναρμολογοφν, να 
καταςκευάηουν, να προςομοιϊνουν και να 
προγραμματίηουν ρομποτικζσ διατάξεισ.  

 Να υλοποιοφν ζργα υλικοφ 
προγραμματιςμοφ και αυτοματιςμϊν 
αξιοποιϊντασ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ. 

Καινοτόμεσ εφαρμογζσ – 
Τεχνθτι νοθμοςφνθ. 

 Να αναγνωρίηουν εφαρμογζσ τεχνθτισ 
νοθμοςφνθσ και να ςυηθτοφν τουσ τομείσ 
εφαρμογισ τουσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. 
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Υπολογιςτικά 
Συςτιματα και 
Δίκτυα 

Υπολογιςτικά ςυςτιματα και 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. 

 Να διακρίνουν και να περιγράφουν 
παραδείγματα χριςθσ υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων ςε εφαρμογζσ τθσ κακθμερινισ 
ηωισ (ψθφιακι διακυβζρνθςθ, οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ υγείασ, αυτοματιςμοί, 
θλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.). 

Ψθφιακι αναπαράςταςθ 
δεδομζνων. 

 Να περιγράφουν τθν αναγκαιότθτα και τα 
οφζλθ τθσ ψθφιοποίθςθσ δεδομζνων. 

Υλικό και λογιςμικό.  Να περιγράφουν και να εξθγοφν τον τρόπο 
λειτουργίασ του υλικοφ και του λογιςμικοφ 
(επεξεργαςία, αποκικευςθ και μεταφορά 
πλθροφοριϊν ςε ψθφιακι μορφι). 

 Να αναγνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικζσ ςυςκευζσ και λειτουργικά 
ςυςτιματα. 

Αυτοματιςμοί και ρομποτικζσ 
διατάξεισ, ςφνδεςθ με τον 
φυςικό κόςμο. 

 Να χρθςιμοποιοφν ζξυπνεσ ςυςκευζσ για 
να ςχεδιάηουν πειράματα και να 
καταγράφουν μετριςεισ που ςχετίηονται με 
φαινόμενα του φυςικοφ κόςμου. 

Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 
λειτουργίασ. 

 Να αναγνωρίηουν ςυνικθ προβλιματα 
λειτουργίασ του υλικοφ και του λογιςμικοφ 
και να αναηθτοφν τρόπουσ αντιμετϊπιςισ 
τουσ. 

Δίκτυα επικοινωνιϊν.  Να ςυνδζουν υπολογιςτικζσ και ψθφιακζσ 
ςυςκευζσ μεταξφ τουσ μζςω φυςικισ και 
αςφρματθσ διαςφνδεςθσ. 

Διαδίκτυο και υπθρεςίεσ.  Να επεκτείνουν τισ δυνατότθτεσ των 
ψθφιακϊν ςυςκευϊν μζςω τθσ ςφνδεςισ 
τουσ με πλατφόρμεσ του υπολογιςτικοφ 
νζφουσ.  

 Να διακρίνουν τα πρωτόκολλα 
επικοινωνίασ του διαδικτφου και να 
περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά τουσ.  

Κυβερνοαςφάλεια.  Να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία και τθν 
αναγκαιότθτα τθσ αςφάλειασ δεδομζνων ςτο 
διαδίκτυο και ςτο υπολογιςτικό νζφοσ. 

 Να προβλθματίηονται για τουσ κινδφνουσ 
αςφάλειασ και τισ ςυνζπειεσ των 
κυβερνοεπικζςεων και να εφαρμόηουν 
πρακτικζσ πρόλθψθσ και προςταςίασ. 

Δεδομζνα – 
Ανάλυςθ 
Δεδομζνων 

Διατφπωςθ ερωτθμάτων για 
επεξεργαςία δεδομζνων. 

 Να αναφζρουν παραδείγματα 
επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ δεδομζνων με 
υπολογιςτικά εργαλεία. 

 Να διατυπϊνουν ερωτιματα και 
υποκζςεισ που μποροφν να ελεγχκοφν και να 
βελτιωκοφν μζςω επεξεργαςίασ και 
ανάλυςθσ δεδομζνων με υπολογιςτικά 
εργαλεία. 

Συλλογι, αποκικευςθ και 
επεξεργαςία δεδομζνων. 

 Να επιλζγουν και να χρθςιμοποιοφν 
υπολογιςτικά εργαλεία και τεχνικζσ 
ςυλλογισ δεδομζνων για τθ δθμιουργία 
ςυνόλων δεδομζνων πολλαπλϊν μορφϊν.  

 Να επιλζγουν τουσ τφπουσ δεδομζνων που 
αναπαριςτοφν με βζλτιςτο τρόπο τθν προσ 
αποκικευςθ πλθροφορία, λαμβάνοντασ 
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υπόψθ το περιεχόμενό τθσ και τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ. 

 Να επεξεργάηονται δεδομζνα για να 
διατυπϊνουν επιχειριματα, να κάνουν 
προβλζψεισ, να καταλιγουν ςε προτάςεισ, 
να λαμβάνουν αποφάςεισ ι να επιλφουν 
προβλιματα. 

Μοντελοποίθςθ, ςυμπεραςμόσ 
και λιψθ αποφάςεων με βάςθ 
τα δεδομζνα. 

 Να χρθςιμοποιοφν εργαλεία 
υπολογιςτικϊν φφλλων για να διερευνιςουν 
ςχζςεισ μεταξφ ςυνόλων δεδομζνων 
εφαρμόηοντασ διάφορα μακθματικά 
μοντζλα. 

 Να επιλζγουν τα κατάλλθλα υποςφνολα 
δεδομζνων προκειμζνου να διερευνιςουν 
και να ερμθνεφουν απαντιςεισ ςε 
ερωτιματα που ςχετίηονται με τθν ανάλυςθ 
των δεδομζνων αυτϊν. 

 Να δθμιουργοφν οπτικοποιιςεισ 
δεδομζνων που ςυμβάλλουν ςτθν 
κατανόθςθ ενόσ φαινομζνου ι διαδικαςίασ 
του πραγματικοφ κόςμου. 

Ψθφιακόσ 
Γραμματιςμόσ 

Αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ 
πλθροφοριϊν και ψθφιακοφ 
περιεχομζνου. 

 Να προςδιορίηουν τισ πλθροφορίεσ που 
είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ι ερευνϊν και να 
χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τα εργαλεία 
αναηιτθςθσ πθγϊν και ψθφιακοφ 
περιεχομζνου για τον ςκοπό αυτό. 

 Να ςυηθτοφν και να αξιολογοφν τα 
αποτελζςματα αναηιτθςθσ διαδικτυακϊν 
πθγϊν με βάςθ τα κριτιρια κατάταξθσ και 
ςυγκεκριμζνεσ προτιμιςεισ του χριςτθ. 

 Να διερευνοφν τθν αξιοπιςτία πθγϊν, να 
αξιολογοφν διαδικτυακό περιεχόμενο και να 
διακρίνουν προςπάκειεσ και πθγζσ με υλικό 
παραπλθροφόρθςθσ. 

Επικοινωνία και ςυνεργαςία 
μζςω ψθφιακϊν 
περιβαλλόντων. 

 Να χρθςιμοποιοφν ποικίλα ψθφιακά 
εργαλεία για να επικοινωνοφν, να 
αλλθλεπιδροφν και να ςυνεργάηονται με 
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ και άλλα άτομα (π.χ. 
ειδικοφσ επιςτιμονεσ) με ςκοπό τθ 
δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ ζργου ι τθν 
υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου ζρευνασ/εργαςίασ. 

 Να διαμοιράηουν με ςυμμακθτζσ/-τριεσ 
δεδομζνα, πλθροφορίεσ και ψθφιακό 
περιεχόμενο χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλεσ 
ψθφιακζσ-διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ με 
ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ ψθφιακοφ 
ζργου. 

 Να εφαρμόηουν κατάλλθλουσ κανόνεσ 
ςυμπεριφοράσ, επικοινωνίασ, ζκφραςθσ 
ιδεϊν και αλλθλεπίδραςθσ ςε διαδικτυακά 
περιβάλλοντα.  

 Να δθμιουργοφν και να διαχειρίηονται με 
αςφάλεια τθν ψθφιακι τουσ ταυτότθτα ςε 
ποικίλα ψθφιακά περιβάλλοντα και 
υπθρεςίεσ, κακϊσ και να προςτατεφουν τα 
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προςωπικά δεδομζνα και τθ φιμθ τουσ. 

Δθμιουργία ψθφιακοφ 
περιεχομζνου και επεξεργαςία 
πολυμζςων. 

 Να χρθςιμοποιοφν ποικίλα ψθφιακά 
εργαλεία για τον ςχεδιαςμό και τθν 
ανάπτυξθ ψθφιακϊν τεχνουργθμάτων. 

Σφνκεςθ, ενςωμάτωςθ και 
υπεφκυνθ διαςκευι ψθφιακοφ 
περιεχομζνου. 

 Να τροποποιοφν, να βελτιϊνουν και να 
ενςωματϊνουν πλθροφορίεσ ςε ζνα 
υφιςτάμενο ψθφιακό περιεχόμενο για να 
δθμιουργιςουν νζο πρωτότυπο 
περιεχόμενο, ςτο πλαίςιο εργαςιϊν που 
τουσ ανατίκενται. 

 Να χρθςιμοποιοφν ψθφιακά εργαλεία και 
καινοτόμεσ τεχνολογίεσ του ιςτοφ για τθν 
υλοποίθςθ ςυνεργατικϊν ζργων και τθ 
ςυνδθμιουργία ψθφιακοφ περιεχομζνου. 

 Να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία των 
πνευματικϊν δικαιωμάτων και να 
αξιοποιοφν κατάλλθλα τισ διάφορεσ 
κατθγορίεσ αδειϊν χριςθσ αναφορικά με 
δεδομζνα, πλθροφορίεσ και ψθφιακό 
περιεχόμενο. 

Μακθςιακζσ τεχνολογίεσ και 
θλεκτρονικι μάκθςθ. 

 Να χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά τα 
λειτουργικά χαρακτθριςτικά των 
πλατφορμϊν θλεκτρονικισ μάκθςθσ για 
ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. 

 Να επιλζγουν κατάλλθλα ψθφιακά 
εργαλεία και να τα χρθςιμοποιοφν 
αποτελεςματικά για τθν υλοποίθςθ 
ςχολικϊν εργαςιϊν που ανατίκενται και τθν 
ενίςχυςθ τθσ μακθςιακισ τουσ πορείασ. 

Ψθφιακζσ 
Τεχνολογίεσ και 
Κοινωνία 

Ψθφιακι πολιτειότθτα.  Να διακρίνουν τα βαςικά ςτοιχεία που 
διαμορφϊνουν τθν ψθφιακι ταυτότθτα του 
πολίτθ. 

 Να επιχειρθματολογοφν για τουσ τρόπουσ 
με τουσ οποίουσ θ ψθφιακι ταυτότθτα 
επθρεάηει τθ διαδικτυακι φιμθ των μελϊν 
μιασ διαδικτυακισ κοινότθτασ. 

 Να γνωρίηουν τα ψθφιακά δικαιϊματα του 
πολίτθ και να αιτιολογοφν τθν αξιοποίθςθ 
ψθφιακϊν μζςων για τθν προβολι και τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε ςθμαντικζσ δράςεισ τθσ 
ςχολικισ και κοινωνικισ ηωισ. 

 Να εφαρμόηουν τρόπουσ αςφάλειασ με 
κατάλλθλα λογιςμικά προςταςίασ και να 
υιοκετοφν ςυμπεριφορζσ που προςτατεφουν 
τθν ιδιωτικότθτα και τα προςωπικά 
δεδομζνα τουσ. 

Δεοντολογικι ςυμπεριφορά ςτο 
διαδίκτυο. 

 Να υιοκετοφν και να εφαρμόηουν κανόνεσ 
ςυνομιλίασ και κϊδικεσ αλλθλεπίδραςθσ με 
άλλουσ, ανάλογα με το πλαίςιο του 
διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ επικοινωνίασ 
που χρθςιμοποιοφν κάκε φορά. 

Ρνευματικι ιδιοκτθςία και 
άδειεσ χριςθσ. 

 Να αναπτφξουν ςτάςεισ ςεβαςμοφ των 
πνευματικϊν δικαιωμάτων και δεοντολογικά 
ςωςτοφσ τρόπουσ χριςθσ αναφορικά με το 
ψθφιακό περιεχόμενο που διαχειρίηονται, 
χρθςιμοποιοφν ι δθμιουργοφν. 
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Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςτθν 
τζχνθ, ςτον πολιτιςμό και ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

 Να μελετοφν, να ςυηθτοφν και να 
επιχειρθματολογοφν για τισ δυνατότθτεσ των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και τισ αλλαγζσ που 
επιφζρουν ςτθν προϊκθςθ και ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ τζχνθσ, του πολιτιςμοφ και τθσ 
εκπαίδευςθσ. 

 Να διερευνοφν παράγοντεσ ςχετικά με το 
ψθφιακό χάςμα ωσ κοινωνικό φαινόμενο, να 
προβλθματίηονται και να προτείνουν 
τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ. 

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, ευηωία, 
ςωματικι και ψυχικι υγεία. 

 Να χρθςιμοποιοφν τισ ψθφιακζσ 
τεχνολογίεσ με τρόπουσ που ςυμβάλλουν 
ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και ςτθ 
ςωματικι και ψυχικι υγεία. 

 Να γνωρίηουν και να ςυηθτοφν 
παραδείγματα αρνθτικϊν επιπτϊςεων ςτθ 
ςωματικι και ψυχικι υγεία από τθν 
υπερβολικι και λανκαςμζνθ χριςθ των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν. 

Ραγκοςμιότθτα του διαδικτφου, 
παγκοςμιοποίθςθ και 
πολυπολιτιςμικότθτα. 

 Να ςυηθτοφν για τθν παγκοςμιότθτα του 
διαδικτφου και να αναλφουν τισ δυνατότθτεσ 
για ςυμμετοχι και διαμοίραςθ ψθφιακϊν 
ζργων που ςτοχεφουν ςτθ διάδοςθ τθσ 
γνϊςθσ, του πολιτιςμοφ και ςτθ μείωςθ κάκε 
μορφισ προκαταλιψεων και ανιςοτιτων. 

Αλγόρικμοι, επιςτιμθ των 
δεδομζνων και τεχνθτι 
νοθμοςφνθ ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία. 

 Να διερευνοφν πϊσ οι αλγόρικμοι και θ 
επιςτιμθ των δεδομζνων αλλάηουν τουσ 
τρόπουσ υλοποίθςθσ εργαςιϊν και τισ 
μεκόδουσ επίλυςθσ προβλθμάτων ςε 
διάφορουσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.  

 Να κζτουν ερωτιματα και να 
επιχειρθματολογοφν για τισ επιπτϊςεισ των 
προθγμζνων ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςε 
διάφορουσ τομείσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ 
(π.χ. οικονομία, παραγωγι, ανάπτυξθ, γνϊςθ 
και καινοτομία, εκπαίδευςθ, εργαςία, 
δθμοκρατικοί κεςμοί, περιβάλλον).  

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και 
αειφορία. 

 Να μελετοφν το πρόβλθμα τθσ 
περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ λόγω των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και να διερευνοφν 
τρόπουσ που αυτζσ ςυμβάλλουν κετικά ςτο 
περιβάλλον και ςτθν αειφορία. 

Ψθφιακό μζλλον.  Να ςυηθτοφν για τισ ταχφτατεσ αλλαγζσ τθσ 
ψθφιακισ κοινωνίασ που διαμορφϊνουν 
νζεσ προκλιςεισ για τθν ενεργό ςυμμετοχι 
και τθν ευθμερία τθσ νζασ γενιάσ. 
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ΡΛΗΟΦΟΙΚΗ – Βϋ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θεματικά 
Ρεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ είναι ςε κζςθ: 

Αλγορικμικι – 
Ρρογραμματιςμόσ 
Υπολογιςτικϊν 
Συςτθμάτων 

Αλγόρικμοι και εφαρμογζσ.  Να περιγράφουν τα λογικά βιματα 
αλγορίκμων που χρθςιμοποιοφνται ςε 
κακθμερινζσ εφαρμογζσ και να αξιολογοφν 
τθ ςθμαςία τουσ. 

 Να εφαρμόηουν βαςικοφσ αλγόρικμουσ για 
τθν ανάπτυξθ των δικϊν τουσ αλγορίκμων με 
ςτόχο τθν επίλυςθ νζων προβλθμάτων. 

Σχεδιαςμόσ και 
αναπαραςτάςεισ αλγορίκμων. 

 Να αναλφουν ςφνκετα προβλιματα ςε 
υποπροβλιματα, που μποροφν να 
ςυςχετιςτοφν με υπάρχουςεσ ι γνωςτζσ 
λφςεισ. 

 Να χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ για να αναλφουν, να 
ερμθνεφουν και να περιγράφουν 
αλγόρικμουσ επίλυςθσ ςφνκετων 
προβλθμάτων. 

 Να εφαρμόηουν και να αιτιολογοφν τθ 
χριςθ κατάλλθλων δομϊν ελζγχου και 
επανάλθψθσ ςτουσ αλγόρικμουσ που 
αναπτφςςουν. 

Ζννοιεσ και δομζσ προςτακτικοφ 
προγραμματιςμοφ. 

 Να επιλζγουν και να εφαρμόηουν 
κατάλλθλεσ προγραμματιςτικζσ δομζσ για να 
αναπτφξουν ςφνκετα προγράμματα. 

 Να χρθςιμοποιοφν ολοκλθρωμζνα 
προγραμματιςτικά περιβάλλοντα για να 
αναπτφξουν εκτελζςιμα προγράμματα. 

Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ 
προγραμμάτων. 

 Να επιλζγουν και να αξιοποιοφν 
περιβάλλοντα κειμενικοφ προγραμματιςμοφ 
για τθν ανάπτυξθ υποπρογραμμάτων και 
προγραμμάτων. 

 Να αναπτφςςουν εφαρμογζσ για ζξυπνεσ 
ςυςκευζσ. 

Ρολυπλοκότθτα αλγορίκμων.  Να ςυγκρίνουν διαφορετικοφσ 
αλγόρικμουσ που επιλφουν το ίδιο 
πρόβλθμα και να αξιολογοφν τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ. 

Επιςτθμονικόσ 
προγραμματιςμόσ.  

 Να δθμιουργοφν, να αξιολογοφν και να 
ανακεωροφν μοντζλα προςομοίωςθσ 
επιςτθμονικϊν προβλθμάτων.  

Ρρογραμματιςμόσ ρομπότ και 
υλικϊν διατάξεων. 

 Να υλοποιοφν ζργα εκπαιδευτικισ 
ρομποτικισ και υλικοφ προγραμματιςμοφ 
εφαρμόηοντασ τισ ικανότθτζσ τουσ ςτον 
προγραμματιςμό. 

Καινοτόμεσ εφαρμογζσ – 
Τεχνθτι νοθμοςφνθ. 

 Να αξιοποιοφν περιβάλλοντα για τθν 
εκτζλεςθ αλγορίκμων τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. 

 Να αναγνωρίηουν και να ςχεδιάηουν 
καινοτόμεσ ψθφιακζσ εφαρμογζσ. 

Υπολογιςτικά Υπολογιςτικά ςυςτιματα και  Να αναφζρουν διαφορετικοφσ τφπουσ 
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Συςτιματα και 
Δίκτυα 

ψθφιακζσ ςυςκευζσ. υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων και να δίνουν 
παραδείγματα εφαρμογισ τουσ. 

Ψθφιακι αναπαράςταςθ 
δεδομζνων. 

 Να αναφζρουν μεκόδουσ ψθφιοποίθςθσ 
και επεξεργαςίασ δεδομζνων. 

Υλικό και λογιςμικό.  Να περιγράφουν και να μοντελοποιοφν τον 
τρόπο αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ λογιςμικοφ 
εφαρμογϊν, λογιςμικοφ ςυςτιματοσ και 
υλικοφ ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα. 

 Να αναγνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικζσ ςυςκευζσ και λειτουργικά 
ςυςτιματα. 

Αυτοματιςμοί και ρομποτικζσ 
διατάξεισ, ςφνδεςθ με τον 
φυςικό κόςμο. 

 Να ςυνκζτουν αυτοματοποιθμζνα 
ςυςτιματα και ρομποτικζσ διατάξεισ 
χρθςιμοποιϊντασ απλζσ ςυςκευζσ, τισ οποίεσ 
προγραμματίηουν κατάλλθλα. 

Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 
λειτουργίασ. 

 Να εντοπίηουν προβλιματα λειτουργίασ ςε 
υπολογιςτζσ, εξωτερικζσ ςυςκευζσ και 
δίκτυα και να προτείνουν/να εφαρμόηουν 
λφςεισ. 

Δίκτυα επικοινωνιϊν.  Να αναγνωρίηουν ςυςκευζσ διαςφνδεςθσ 
ςε δίκτυα και να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα 
εργαλεία διαςφνδεςθσ. 

Διαδίκτυο και υπθρεςίεσ.  Να περιγράφουν και να μοντελοποιοφν τθ 
διαδικαςία δρομολόγθςθσ και μετάδοςθσ 
πλθροφοριϊν ςε ζνα δίκτυο. 

 Να εξθγοφν τθ ςθμαςία των πρωτοκόλλων 
επικοινωνίασ ψθφιακϊν ςυςκευϊν ςτο 
διαδίκτυο 

Κυβερνοαςφάλεια.  Να προτείνουν μζτρα αςφαλείασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ ςεναρίων ψθφιακϊν απειλϊν 
με βάςθ παράγοντεσ, όπωσ θ 
αποτελεςματικότθτα, θ εφικτότθτα και οι 
θκικζσ-δεοντολογικζσ ςυνζπειεσ 

 Να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία και τθν 
αναγκαιότθτα των εφαρμογϊν 
κρυπτογράφθςθσ για τθν αςφάλεια 
δεδομζνων ςτο διαδίκτυο. 

Δεδομζνα – 
Ανάλυςθ 
Δεδομζνων 

Διατφπωςθ ερωτθμάτων για 
επεξεργαςία δεδομζνων. 

 Να εξθγοφν πϊσ θ τεχνθτι νοθμοςφνθ (ΤΝ) 
ζχει επθρεάςει τισ μεκόδουσ εξαγωγισ 
πλθροφοριϊν από δεδομζνα. 

 Να διατυπϊνουν ερωτιματα για τθν 
επεξεργαςία δεδομζνων τα οποία είναι 
εφκολο να απαντθκοφν με χριςθ μεκόδων 
ΤΝ.  

Συλλογι, αποκικευςθ και 
επεξεργαςία δεδομζνων. 

 Να επεξεργάηονται δεδομζνα για να 
διατυπϊνουν επιχειριματα, να κάνουν 
προβλζψεισ, να καταλιγουν ςε προτάςεισ, 
να λαμβάνουν αποφάςεισ ι να επιλφουν 
ςφνκετα προβλιματα. 

 Να διακρίνουν τα πλεονεκτιματα και τουσ 
περιοριςμοφσ των ςυςτθμάτων οργάνωςθσ 
και αποκικευςθσ δεδομζνων με βάςθ 
ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ (ταχφτθτα, 
αξιοπιςτία, προςβαςιμότθτα, ακεραιότθτα, 
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αςφάλεια, κόςτοσ κ.ά.). 

 Να περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά που 
προςδιορίηουν τα μεγάλα δεδομζνα. 

 Να ςκζφτονται κριτικά ςχετικά με το πϊσ 
τα μεγάλα δεδομζνα επθρεάηουν τθν 
κακθμερινι ηωι του ανκρϊπου. 

Μοντελοποίθςθ, ςυμπεραςμόσ 
και λιψθ αποφάςεων με βάςθ 
τα δεδομζνα. 

 Να εφαρμόηουν υπολογιςτικά μοντζλα για 
να αναπαραςτιςουν ςχζςεισ μεταξφ 
διαφορετικϊν ςτοιχείων δεδομζνων που 
ςυλλζγονται για ζνα φαινόμενο ι διαδικαςία 
του πραγματικοφ κόςμου. 

 Να αξιοποιοφν τα αποτελζςματα 
προςομοίωςθσ διαδικαςιϊν και φαινομζνων 
του πραγματικοφ κόςμου για να κάνουν 
προβλζψεισ, να οδθγθκοφν ςε αποφάςεισ, 
να διατυπϊνουν προτάςεισ για νζεσ 
επεξεργαςίεσ δεδομζνων. 

 Να περιγράφουν τα είδθ μθχανικισ 
μάκθςθσ και να δίνουν παραδείγματα 
περιπτϊςεων εφαρμογισ αυτϊν για εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων και λιψθ αποφάςεων. 

Ψθφιακόσ 
Γραμματιςμόσ 

Αναηιτθςθ και αξιολόγθςθ 
πλθροφοριϊν και ψθφιακοφ 
περιεχομζνου. 

 Να εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ 
και εντοπιςμοφ κατάλλθλων πθγϊν που 
ςχετίηονται με ζναν ςυγκεκριμζνο ςτόχο, 
ερευνθτικό ερϊτθμα ι πρόβλθμα. 

 Να αξιολογοφν και να επιλζγουν 
κατάλλθλεσ πθγζσ και πλθροφορίεσ για τθν 
υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, 
εφαρμόηοντασ τα κριτιρια αξιοπιςτίασ, 
ακρίβειασ και ςυνάφειασ των δεδομζνων.  

 Να χρθςιμοποιοφν πλθροφορίεσ και 
ψθφιακό περιεχόμενο με δεοντολογικά 
ορκοφσ τρόπουσ για τθν υλοποίθςθ των 
εργαςιϊν τουσ. 

Επικοινωνία και ςυνεργαςία 
μζςω ψθφιακϊν 
περιβαλλόντων. 

 Να αξιοποιοφν ποικίλα ψθφιακά εργαλεία 
για τθν οργάνωςθ και τθ διαχείριςθ ενόσ 
ςχεδίου εργαςίασ και για τθ δθμιουργία 
ψθφιακϊν ζργων. 

 Να αναγνωρίηουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά ενόσ διαδικτυακοφ 
περιβάλλοντοσ και να προςαρμόηουν 
κατάλλθλα τισ πρακτικζσ αλλθλεπίδραςθσ 
και ςυνεργαςίασ που κα χρθςιμοποιιςουν. 

Δθμιουργία ψθφιακοφ 
περιεχομζνου και επεξεργαςία 
πολυμζςων. 

 Να δθμιουργοφν ψθφιακό περιεχόμενο για 
τθν προβολι των ζργων που δθμιουργοφν 
και των διακεματικϊν δράςεων που 
υλοποιοφν (π.χ. ςτο πλαίςιο ενόσ πρότηεκτ). 

Σφνκεςθ, ενςωμάτωςθ και 
υπεφκυνθ διαςκευι ψθφιακοφ 
περιεχομζνου. 

 Να ςυνκζτουν, να ενςωματϊνουν και να 
διαςκευάηουν υπεφκυνα ψθφιακό 
περιεχόμενο ςτο πλαίςιο εργαςιϊν που τουσ 
ανατίκενται. 

 Να εφαρμόηουν και να αξιολογοφν 
τρόπουσ τροποποίθςθσ, προςαρμογισ και 
βελτίωςθσ πρωτογενοφσ υλικοφ με ςτόχο τθν 
δθμιουργία νζου, πρωτότυπου ψθφιακοφ 
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περιεχομζνου. 

Μακθςιακζσ τεχνολογίεσ και 
θλεκτρονικι μάκθςθ. 

 Να ςυηθτοφν για τισ δυνατότθτεσ και τισ 
προκλιςεισ των αναδυόμενων μακθςιακϊν 
περιβαλλόντων που υποςτθρίηονται από 
τεχνολογίεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ. 

 Να επιλζγουν κατάλλθλα τεχνολογικά 
μζςα για τθ δθμιουργία ψθφιακοφ 
περιεχομζνου με ςκοπό να εκφράςουν τισ 
ιδζεσ τουσ και να προβάλουν τα ζργα και τα 
επιτεφγματα τθσ μάκθςισ τουσ. 

Ψθφιακζσ 
Τεχνολογίεσ και 
Κοινωνία 

Ψθφιακι πολιτειότθτα.  Να δθμιουργοφν και να διαχειρίηονται τθν 
ψθφιακι τουσ ταυτότθτα ςε διαδικτυακζσ 
εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ με ςτόχο τθν 
αυτοπαρουςίαςι τουσ και τθν προςταςία 
των προςωπικϊν δεδομζνων και τθσ 
διαδικτυακισ φιμθσ τουσ. 

 Να επιλζγουν κατάλλθλουσ τρόπουσ 
χριςθσ ψθφιακϊν περιβαλλόντων για να 
ςυμμετζχουν ςτα κοινά ωσ ενεργοί και 
υπεφκυνοι πολίτεσ.  

 Να ελζγχουν και να διερευνοφν 
διαδικτυακζσ εφαρμογζσ ωσ προσ τον βακμό 
προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ και ελζγχου 
τθσ πρόςβαςθσ τρίτων ςε δεδομζνα και 
προςωπικζσ πλθροφορίεσ. 

Δεοντολογικι ςυμπεριφορά ςτο 
διαδίκτυο. 

 Να κακορίηουν κανόνεσ και τρόπουσ 
αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ ςτο πλαίςιο 
διαδικτυακϊν εκδθλϊςεων και 
ςυνεργαςιϊν. 

 Να αναγνωρίηουν ανεπικφμθτεσ 
διαδικτυακζσ ςυμπεριφορζσ και να 
υιοκετοφν τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

Ρνευματικι ιδιοκτθςία και 
άδειεσ χριςθσ. 

 Να δθμιουργοφν ψθφιακό υλικό και να 
δθμοςιεφουν ςτο διαδίκτυο υιοκετϊντασ 
κανόνεσ δεοντολογίασ και κατάλλθλεσ άδειεσ 
χριςθσ, ςε κάκε περίπτωςθ. 

 Να επιχειρθματολογοφν ςχετικά με τθν 
ανοικτι φιλοςοφία πρόςβαςθσ και χριςθσ 
ψθφιακοφ περιεχομζνου και το ηιτθμα των 
πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςτθν 
τζχνθ, ςτον πολιτιςμό και ςτθν 
εκπαίδευςθ. 

 Να ςυηθτοφν και να προβλθματίηονται για 
τισ δυνατότθτεσ και τισ προκλιςεισ που 
αναδφονται από τθν παραγωγι και διάδοςθ 
γνϊςθσ, ζργων τζχνθσ και προϊόντων 
πολιτιςμοφ με ψθφιακά μζςα. 

 Να αναγνωρίηουν τισ ψθφιακζσ 
τεχνολογίεσ και τθν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα 
και πλθροφορίεσ ωσ κοινωνικό και 
πολιτιςμικό αγακό για όλουσ. 

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, ευηωία, 
ςωματικι και ψυχικι υγεία. 

 Να ςυηθτοφν για τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
τθσ υπερβολικισ και λανκαςμζνθσ χριςθσ 
των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθ ςωματικι 
και ψυχικι υγεία του ςφγχρονου ανκρϊπου 
και να προτείνουν λφςεισ αντιμετϊπιςθσ. 

Ραγκοςμιότθτα του διαδικτφου.  Να αναγνωρίηουν και να αξιολογοφν νζουσ 
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τρόπουσ ςυνεργαςίασ, αλλθλεπίδραςθσ, 
ανάπτυξθσ ιδεϊν και διάδοςθσ τθσ τζχνθσ 
και του πολιτιςμοφ ςε παγκόςμιο επίπεδο, 
μζςω τεχνολογιϊν του διαδικτφου. 

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςτθν 
κοινωνία, ςτθν ανάπτυξθ και 
ςτθν καινοτομία.  

 Να αξιολογοφν τισ επιπτϊςεισ των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία ςτουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, τθσ 
παραγωγισ, τθσ ανάπτυξθσ, τθσ γνϊςθσ και 
τθσ καινοτομίασ. 

 Να αναγνωρίηουν τισ ψθφιακζσ 
τεχνολογίεσ και τθν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα 
και πλθροφορίεσ ωσ κοινωνικό και 
πολιτιςμικό αγακό για όλουσ. 

Αλγόρικμοι, επιςτιμθ των 
δεδομζνων και τεχνθτι 
νοθμοςφνθ ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία. 

 Να διακρίνουν και να αξιολογοφν τθ 
ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων και των 
προθγμζνων αλγορίκμων για τθν ανάπτυξθ 
εφαρμογϊν που δίνουν λφςεισ ςε 
πολφπλοκα προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ 
εποχισ. 

 Να αξιολογοφν τισ επιπτϊςεισ των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία (π.χ. Διαδίκτυο των Ρραγμάτων, 
ζξυπνεσ πόλεισ, ζξυπνθ γεωργία, διάχυςθ 
γνϊςθσ και καινοτομία). 

 Να διερευνοφν και να αναλφουν τα οφζλθ 
και τα προβλιματα που προκφπτουν από τθν 
αξιοποίθςθ και τθν εκμετάλλευςθ των 
ανοικτϊν δεδομζνων. 

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και 
αειφορία. 

 Να δθμιουργοφν ψθφιακά ζργα με ςτόχο 
τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ςχολικισ και τθσ 
ευρφτερθσ κοινότθτασ ςε κζματα που 
ςχετίηονται με τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν 
αειφορία. 

Ψθφιακό μζλλον.  Να μελετοφν και να προβλθματίηονται 
δθμιουργικά για τισ διαφαινόμενεσ αλλαγζσ 
ςε ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ ψθφιακισ 
κοινωνίασ (εκπαίδευςθ, αγορά εργαςίασ, 
ζρευνα, καινοτομία, ανάπτυξθ, κεςμοί, 
πολιτιςμόσ κ.ά.). 
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ΡΛΗΟΦΟΙΚΗ – Γϋ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Θεματικά 
Ρεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

  Οι μακθτζσ/τριεσ είναι ςε κζςθ: 

Αλγορικμικι –  
Ρρογραμματι-
ςμόσ 
Υπολογιςτικϊν 
Συςτθμάτων 

Αλγόρικμοι και εφαρμογζσ.   Να αναλφουν βαςικζσ κατθγορίεσ 
προβλθμάτων ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά 
τουσ και να τεκμθριϊνουν τθ δυνατότθτα 
επίλυςισ τουσ με υπολογιςτικό τρόπο. 

 Να διερευνοφν κλαςικοφσ και ευρετικοφσ 
αλγόρικμουσ, να διακρίνουν τα 
χαρακτθριςτικά τουσ και να αξιολογοφν τθ 
ςθμαςία τουσ. 

Σχεδιαςμόσ και 
αναπαραςτάςεισ αλγορίκμων. 
 

 Να χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ για να μοντελοποιοφν, να 
προςαρμόηουν και να ςχεδιάηουν 
αλγόρικμουσ επίλυςθσ ςφνκετων 
προβλθμάτων.  

 Να αναπτφςςουν προχωρθμζνουσ 
αλγόρικμουσ ςε ςτατικζσ και δυναμικζσ 
δομζσ δεδομζνων (π.χ. αναηιτθςθσ και 
ταξινόμθςθσ δεδομζνων, αναδρομισ, 
γράφων). 

Ζννοιεσ και δομζσ 
προςτακτικοφ 
προγραμματιςμοφ. 

 Να αναπτφςςουν ολοκλθρωμζνα 
προγράμματα χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα 
δομζσ ελζγχου, δομζσ δεδομζνων, 
αλγόρικμουσ και βιβλιοκικεσ. 

 Να δθμιουργοφν ςφνκετουσ τφπουσ και 
αντικείμενα για τθν αναπαράςταςθ 
δεδομζνων. 

 Να τροποποιοφν προγράμματα, να 
βελτιϊνουν τθν απόδοςθ προγραμμάτων 
και να επεκτείνουν τθ λειτουργικότθτα 
ζτοιμων προγραμμάτων. 

Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ 
προγραμμάτων.  
 

 Να αξιοποιοφν ολοκλθρωμζνα 
περιβάλλοντα κειμενικοφ και οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ για τθν ανάπτυξθ 
προγραμμάτων. 

 Να δθμιουργοφν προγράμματα 
ςυνδυάηοντασ υποπρογράμματα και 
αντικείμενα που ζχουν δθμιουργιςει ωσ 
λφςεισ απλοφςτερων προβλθμάτων. 

 Να εφαρμόηουν τεχνικζσ ελζγχου 
ορκότθτασ, εντοπιςμοφ και διόρκωςθσ 
ςφαλμάτων. 

 Να δθμιουργοφν βιβλιοκικεσ και να τισ 
ςυνδυάηουν για τθν ανάπτυξθ 
προγραμμάτων. 

Ρολυπλοκότθτα αλγορίκμων.  Να υπολογίηουν τθν πολυπλοκότθτα 
αλγορίκμων. 

 Να εφαρμόηουν τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ 
ςε απλοφσ και ςφνκετουσ αλγόρικμουσ. 
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Επιςτθμονικόσ 
προγραμματιςμόσ.  

 Να αναπτφςςουν προγράμματα για τθν 
επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων των φυςικϊν 
επιςτθμϊν και των μακθματικϊν και να 
δθμιουργοφν οπτικοποιιςεισ των 
αρικμθτικϊν αποτελεςμάτων. 

 Να αναπτφςςουν προγράμματα για τθν 
επίλυςθ ςφνκετων διακεματικϊν 
προβλθμάτων. 

Καινοτόμεσ εφαρμογζσ – 
Τεχνθτι νοθμοςφνθ. 

 Να ςχεδιάηουν απλοφσ αλγόρικμουσ 
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων.  

Υπολογιςτικά 
Συςτιματα και 
Δίκτυα 

Υπολογιςτικά ςυςτιματα και 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. 

 Να περιγράφουν τθ δομι ενόσ 
υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ και να εξθγοφν 
τον τρόπο αλλθλεπίδραςθσ των δομικϊν του 
μονάδων. 

 Να διακρίνουν τισ κατθγορίεσ 
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων με βάςθ το 
ςφνολο λειτουργιϊν που υποςτθρίηουν. 

 Να διακρίνουν τα χαρακτθριςτικά κάκε 
αρχιτεκτονικισ και να εξθγοφν τον ρόλο 
τουσ ςτθν απόδοςθ ενόσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

Ψθφιακι αναπαράςταςθ 
δεδομζνων. 

 Να διακρίνουν τισ διαφορετικζσ μορφζσ 
αναπαράςταςθσ δεδομζνων και τα 
χαρακτθριςτικά των τφπων δεδομζνων. 

Υλικό και λογιςμικό.  Να ςυγκρίνουν τα επίπεδα αφαίρεςθσ και 
αλλθλεπιδράςεων μεταξφ λογιςμικοφ 
εφαρμογϊν, λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και 
επιπζδων υλικοφ.  

 Να αναγνωρίηουν τθ διεργαςία ωσ 
μθχανιςμό του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ 
για τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ και να 
μελετοφν βαςικζσ τεχνικζσ ιεραρχίασ και 
διαχείριςθσ διεργαςιϊν. 

Δίκτυα επικοινωνιϊν.  Να μοντελοποιοφν πϊσ οι ςυνδεδεμζνεσ 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ ςυλλζγουν και 
ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ. 

Διαδίκτυο και υπθρεςίεσ.  Να εξθγοφν και να μοντελοποιοφν τθ 
ςχζςθ μεταξφ ςυςκευϊν διαςφνδεςθσ ςτο 
διαδίκτυο (δρομολογθτϊν, διακοπτϊν, 
διακομιςτϊν), τοπολογίασ και διευκφνςεων 
IP. 

 Να περιγράφουν εφαρμογζσ του 
Διαδικτφου των Ρραγμάτων και να 
αναλφουν τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Κυβερνοαςφάλεια.  Να γνωρίηουν και να εξθγοφν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά των αλγορίκμων 
κρυπτογράφθςθσ δεδομζνων. 

 Να ςυηθτοφν για μζτρα 
κυβερνοαςφάλειασ που πρζπει να ιςχφουν 
ςτο διαδίκτυο των Ρραγμάτων, κακϊσ και 
για τα θκικά διλιμματα που ανακφπτουν. 

Δεδομζνα – 
Ανάλυςθ 
Δεδομζνων 

Διατφπωςθ ερωτθμάτων για 
επεξεργαςία δεδομζνων. 

 Να ςχεδιάηουν και να μοντελοποιοφν μια 
βάςθ δεδομζνων ακολουκϊντασ το μοντζλο 
Οντοτιτων-Συςχετίςεων. 
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 Να διατυπϊνουν και να τροποποιοφν 
ερωτιματα ειςαγωγισ, διαγραφισ, 
αναηιτθςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων 
χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία ενόσ 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ βάςεων 
δεδομζνων. 

Συλλογι, αποκικευςθ και 
επεξεργαςία δεδομζνων. 

 Να χρθςιμοποιοφν υπολογιςτικζσ τεχνικζσ 
και εργαλεία ςυλλογισ και οργάνωςθσ 
δεδομζνων για να αναπαραςτιςουν τισ 
ςχζςεισ μεταξφ διαφορετικϊν ςτοιχείων 
δεδομζνων. 

 Να χρθςιμοποιοφν υπολογιςτικά εργαλεία 
και τεχνικζσ με ςκοπό τθν αναγνϊριςθ 
μοτίβων ςε δεδομζνα που αναπαριςτάνουν 
ςφνκετα ςυςτιματα. 

Μοντελοποίθςθ, ςυμπεραςμόσ 
και λιψθ αποφάςεων με βάςθ 
τα δεδομζνα. 

 Να αξιολογοφν και να βελτιϊνουν 
υπολογιςτικά μοντζλα για να 
αναπαραςτιςουν ςχζςεισ μεταξφ 
διαφορετικϊν ςτοιχείων δεδομζνων που 
ςυλλζγονται για ζνα φαινόμενο ι 
διαδικαςία του πραγματικοφ κόςμου.  

 Να αξιοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ 
προςομοίωςθσ διαδικαςιϊν και 
φαινομζνων του πραγματικοφ κόςμου για 
να κάνουν προβλζψεισ, να οδθγοφνται ςε 
αποφάςεισ και να διατυπϊνουν προτάςεισ 
για νζεσ επεξεργαςίεσ δεδομζνων. 

Ψθφιακζσ 
Τεχνολογίεσ και 
Κοινωνία 

Ραγκοςμιότθτα του 
διαδικτφου. 

 Να μελετοφν, να αναλφουν, να 
ςκζφτονται κριτικά και να αντιλαμβάνονται 
τθν παγκοςμιότθτα του διαδικτφου και τον 
ρόλο των διαδικτυακϊν κοινοτιτων ςτθ 
διάχυςθ γνϊςθσ ςε κζματα επιςτιμθσ, 
καινοτομίασ, ζρευνασ, οικονομίασ, 
ενθμζρωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, πολιτιςμοφ 
κ.λπ. 

Αλγόρικμοι, επιςτιμθ των 
δεδομζνων και τεχνθτι 
νοθμοςφνθ ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία. 

 Να αξιολογοφν και να ερμθνεφουν τθ 
ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ δεδομζνων και των 
προθγμζνων αλγορίκμων για τθν ανάπτυξθ 
εφαρμογϊν που δίνουν λφςεισ ςε 
πολφπλοκα προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ 
εποχισ. 

 Να αξιολογοφν και να ερμθνεφουν τθν 
επίδραςθ των προθγμζνων αλγορίκμων 
ςτθν επιςτιμθ, ςτθν ζρευνα, ςτθν 
καινοτομία και ςτα μζςα παραγωγισ. 

 Να αναλφουν, να αξιολογοφν και να 
ερμθνεφουν τα οφζλθ και τα προβλιματα 
που προκφπτουν από τθν αξιοποίθςθ και 
τθν εκμετάλλευςθ των ανοικτϊν δεδομζνων 
ςτον επιςτθμονικό, οικονομικό και 
κοινωνικό τομζα. 

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και 
αειφορία. 

 Να μελετοφν κζματα περιβαλλοντικισ 
επιβάρυνςθσ που ςχετίηονται με τθ διάχυςθ 
των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και να 
διερευνοφν υπολογιςτικζσ μεκόδουσ για τθν 
επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ αειφορίασ 
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και τθσ αναςτροφισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Ψθφιακό μζλλον.  Να μελετοφν τισ διαφαινόμενεσ αλλαγζσ 
ςτθν ψθφιακι κοινωνία και να 
επιχειρθματολογοφν για τισ προκλιςεισ ςε 
ςθμαντικοφσ τομείσ (εκπαίδευςθ, αγορά 
εργαςίασ, ζρευνα, καινοτομία, ανάπτυξθ). 

 


