ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΙ Αϋ, Βϋ ΚΑΙ Γϋ ΣΑΞΕΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΠΡΩΣΗ ΕΚΔΟΗ, ΑΘΗΝΑ 2021
Πράξθ «Αναβάκμιςθ των Προγραμμάτων πουδϊν και Δθμιουργία Εκπαιδευτικοφ Τλικοφ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» - MIS: 5035542

2|

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

3|

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Aϋ Μζροσ ................................................................................................................................... 5
Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ................................................................................... 5
Ειςαγωγι ........................................................................................................................... 5
Βαςικζσ περίοδοι ςτθν εξζλιξθ τθσ Ρλθροφορικισ .......................................................... 7
Το επιςτθμολογικό υπόδειγμα τθσ Ρλθροφορικισ .......................................................... 8
Το κίνθμα τθσ Υπολογιςτικισ Επιςτιμθσ .......................................................................... 9
Η ςθμαςία τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ Υπολογιςτικισ Σκζψθσ ςτθ γενικι εκπαίδευςθ ....... 10
H ψθφιακι ικανότθτα και θ κοινωνικι επίδραςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο ΡΣ ............... 11
Αρχζσ, κατευκφνςεισ, προςανατολιςμοί για το ΡΣ Ρλθροφορικισ ςτο Γυμνάςιο ......... 11
Κατευκφνςεισ για το περιεχόμενο .................................................................................. 11
Επικαιροποίθςθ, ςυμπλιρωςθ και βελτίωςθ του προθγοφμενου ΡΣ Ρλθροφορικισ .. 13
Συμβατότθτα με ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα ΡΣ .................................................... 15
Β. ΣΚΟΡΟΘΕΣΙΑ ................................................................................................................... 16
Γ. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΡΕΔΙΑ ................................................................................. 18
1. Αλγορικμικι και προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων ............................. 20
2. Υπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ ςυςκευζσ, δίκτυα............................................. 21
3. Δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων ............................................................................ 22
4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ ............................................................................................ 23
5. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και κοινωνία .......................................................................... 23
Βαςικζσ πρακτικζσ τθσ Ρλθροφορικισ – Οριηόντιεσ ικανότθτεσ .................................... 24
ΒΡ1. Υπολογιςτικι Σκζψθ ............................................................................................... 25
ΒΡ2. Ρροϊκθςθ ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ ςτθν Ρλθροφορικι ............................. 25
ΒΡ3. Συνεργαςία γφρω από τθν Ρλθροφορικι............................................................... 26
ΒΡ4. Επικοινωνία ςχετικά με τθν Ρλθροφορικι ............................................................. 27
ΒΡ5. Καταςκευι υπολογιςτικϊν τεχνουργθμάτων ........................................................ 27
ΒΡ6. Ανάπτυξθ και χριςθ υπολογιςτικϊν αφαιρζςεων ................................................. 27
Ενδεικτικι κατανομι πλικουσ μακθμάτων ανά Θεματικό Ρεδίο και Θεματικι Ενότθτα
......................................................................................................................................... 28
Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΡΛΑΙΣΙΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ .......................................................... 29
Αρχζσ για τθ διδακτικι προςζγγιςθ βαςικϊν κεμάτων .................................................. 33
Ραιδαγωγικζσ αρχζσ για τον ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ ........................... 34
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .................................................................................................................... 35
Βϋ Μζροσ.................................................................................................................................. 38
Β1. Συγκεντρωτικι απεικόνιςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ........................................... 38

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

4|

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν .................................................. 62

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

5|

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΙ Αϋ, Βϋ, Γϋ ΣΑΞΕΙ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Ειςαγωγι
Το ΡΣ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βαςικι κατεφκυνςθ
που ζχει δοκεί γενικά για τθν εκπόνθςθ των νζων ΡΣ, ζχει ςχεδιαςτεί με αφετθρία τα
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα (ΡΜΑ), δθλαδι όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηει
κάκε μακθτισ/-τρια, να κατανοεί και να μπορεί να εφαρμόςει μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε
μακθςιακισ διαδικαςίασ. Αντί τθσ ςυχνά εφαρμοηόμενθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ, θ οποία
ξεκινοφςε με τθν επιςτθμολογικι δομι του γνωςτικοφ αντικειμζνου και ςτθ ςυνζχεια
προχωροφςε ςτον εκπαιδευτικό μεταςχθματιςμό για τον κακοριςμό τθσ ςχολικισ γνϊςθσ
για να ακολουκιςει θ προςαρμογι τθσ προσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ και ςτο τζλοσ να προςδιοριςτοφν οι μακθςιακοί ςτόχοι, ςτθν περίπτωςθ
των νζων ΡΣ ακολουκικθκε αντίςτροφθ πορεία από τον προςδιοριςμό των επιδιωκόμενων
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων προσ τθ δόμθςθ του περιεχομζνου και τθν επιλογι
διδακτικϊν μεκόδων, μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων και εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Βαςικι
παραδοχι που υιοκετείται, επίςθσ, για τθ δόμθςθ των νζων ΡΣ, και βαςίηεται ςτθ διεκνι
εμπειρία ανάπτυξθσ ΡΣ, είναι ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα κάκε θλικιακισ ομάδασ κα
πρζπει να διατυπϊνονται με ςαφινεια, με τρόπο ιεραρχθμζνο και ςυνεχι, από τθν
προςχολικι εκπαίδευςθ μζχρι και τθ Γϋ Λυκείου (progression steps). Τα μακθςιακά
αποτελζςματα κα πρζπει να εξειδικεφουν τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ ςε επίπεδο Θεματικισ
Ενότθτασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ επιμζρουσ διαςτάςεισ τθσ μάκθςθσ (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ,
ικανότθτεσ, ςτάςεισ), ζτςι όπωσ τα αναδεικνφει θ διδακτικι κάκε γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Το νζο ΡΣ Ρλθροφορικισ καλείται να επικαιροποιιςει, να ςυμπλθρϊςει και να
βελτιϊςει ζνα αρκετά καλό υφιςτάμενο ΡΣ. Για να εκςυγχρονιςτεί το ΡΣ του Γυμναςίου,
ζχουν προςτεκεί νζεσ ςθμαντικζσ ενότθτεσ, που κα αποτελοφςε ζλλειμμα θ παράλειψι
τουσ, όπωσ: Ανάλυςθ Δεδομζνων, Εκπαιδευτικι Ρομποτικι και Τλικόσ Προγραμματιςμόσ,
Τπολογιςτικι κζψθ, Κυβερνοαςφάλεια (ιδιωτικότθτα, προςταςία δεδομζνων και
ςυςτθμάτων), Ψθφιακι Πολιτότθτα (πρωτόκολλα επικοινωνίασ, διαχείριςθ διαδικτυακισ
φιμθσ και ταυτότθτασ, πνευματικά δικαιϊματα και διαδίκτυο, ςυμμετοχι ςτα κοινά μζςω
διαδικτφου) κ.ά. Αν λάβει κανείσ υπόψθ ότι το μάκθμα είναι εργαςτθριακό και ότι ο
διακζςιμοσ διδακτικόσ χρόνοσ είναι περιοριςμζνοσ (25-30 μακιματα ανά ςχολικό ζτοσ),
εφκολα ςυμπεραίνει ότι θ υλοποίθςθ του ΡΣ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου απαιτεί
προςεκτικό χρονικό προγραμματιςμό.
Η Ρλθροφορικι αποτελεί γενικό μορφωτικό αγακό, απαραίτθτο για τθν εκπαίδευςθ
όλων των μακθτϊν και των μακθτριϊν ανεξάρτθτα από το αν κα ςυνεχίςουν ςπουδζσ ςτθν
Ρλθροφορικι ι ςε οποιοδιποτε γνωςτικό αντικείμενο, αν κα επιλζξουν τθν επαγγελματικι
εκπαίδευςθ ι κα ολοκλθρϊςουν τθν εκπαίδευςι τουσ ςτθν υποχρεωτικι βακμίδα. Το ΡΣ
Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου ζχει ςχεδιαςτεί με γνϊμονα τθν πλθρότθτα, τθ
διαχρονικότθτα και τθν ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ ανάμεςα ςτον γραμματιςμό ςτθν
επιςτιμθ τθσ Ρλθροφορικισ, ςτον ψθφιακό γραμματιςμό και τθν ανάπτυξθ ικανότθτασ
υπεφκυνθσ και αςφαλοφσ χριςθσ των ΨΤ και του διαδικτφου για ενεργό εμπλοκι των
αυριανϊν πολιτϊν ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό. Επίςθσ, το ΡΣ, δομθμζνο με τθ μορφι
τροχιϊν ΡΜΑ, που αναπτφςςονται ςπειροειδϊσ από τάξθ ςε τάξθ, αφινει περικϊρια
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ευελιξίασ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ να ςχεδιάςουν τον τρόπο υλοποίθςθσ του ΡΣ ανάλογα
με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν τουσ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ των ςχολικϊν
μονάδων όπου υπθρετοφν.
Το νζο ΡΣ τθσ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου είναι ςυμβατό με τα διεκνι πρότυπα, τισ
κατευκφνςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τα πορίςματα τθσ διδακτικισ τθσ Ρλθροφορικισ.
Σχεδιάςτθκε για να καλφπτει τουσ ςκοποφσ ενόσ μακιματοσ γενικισ παιδείασ ςτθν
τελευταία βακμίδα τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και εςτιάηει ςτο ουςιϊδεσ και το
διαχρονικό. Κακιςτά το μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ περιςςότερο ελκυςτικό, ευχάριςτο,
δθμιουργικό, αυκεντικό, επίκαιρο και ςυμπεριλθπτικό.
Στο παρόν ζγγραφο περιγράφεται το ΡΣ τθσ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου και
παρζχεται υποςτθρικτικό υλικό - οδθγόσ για τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που κα το
υλοποιιςουν. Ο Οδθγόσ, όπωσ κα αναφζρεται το ζγγραφο για ςυντομία, δομείται ςε δφο
μζρθ. Στο μζροσ Α’ - κεωρθτικό αναλφεται θ φιλοςοφία του Οδθγοφ και θ λειτουργία του
ωσ επικουρικοφ εργαλείου ςτο ζργο του/τθσ εκπαιδευτικοφ. Στο κεωρθτικό μζροσ
εντάχκθκαν όλα όςα βοθκοφν τον/τθν εκπαιδευτικό να κατανοιςει το νζο ΡΣ και να
προδιαγράψει τισ κατευκφνςεισ τθσ διδαςκαλίασ του/τθσ. Το Β’ μζροσ - πρακτικό υπθρετεί
τον βαςικό ςκοπό του Οδθγοφ ωσ εκπαιδευτικοφ εργαλείου. Ρεριλαμβάνει δραςτθριότθτεσ
και ενδεικτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ που βοθκοφν τον/τθν εκπαιδευτικό ςτθν αξιολόγθςθ
τθσ διδαςκαλίασ του/τθσ και των μακθτϊν/-τριϊν του/τθσ. Το τμιμα αυτό περιλαμβάνει
μεμονωμζνεσ διδαςκαλίεσ ι ολόκλθρεσ ενότθτεσ. Επίςθσ, παρζχει δείγματα
αντιπροςωπευτικϊν διδαςκαλιϊν (διδακτικϊν ςεναρίων) και προτάςεισ ςυνκετικϊν
δραςτθριοτιτων ικανϊν να υπθρετιςουν τθ διδακτικι πρακτικι. Ταυτόχρονα, κεωρθτικό
και πρακτικό μζροσ λειτουργοφν ωσ το βαςικό κείμενο αναφοράσ με το οποίο
ςυγγράφονται και εφαρμόηονται ςτθ διδακτικι πράξθ τα διδακτικά βιβλία τα οποία
εκπονοφνται με βάςθ το ΡΣ.
Η παροφςα ενότθτα αναλφει τθ φφςθ τθσ Ρλθροφορικισ ωσ επιςτθμονικοφ πεδίου
και ςυνοψίηει τθν ιςτορικι τθσ εξζλιξθ ϊςτε, αφενόσ, να τεκμθριϊςει τθ διδακτικι
προςζγγιςι τθσ ςτο ΡΣ και αφετζρου, να επιςθμάνει τισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ που
επζβαλαν τθν επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου του. Συχνά θ Ρλθροφορικι ςυγχζεται με
τισ «κακθμερινισ χριςθσ» εφαρμογζσ τθσ, π.χ. χριςθ λογιςμικοφ αυτοματιςμοφ γραφείου
(επεξεργαςτζσ κειμζνου, φφλλα υπολογιςμϊν, λογιςμικά παρουςιάςεων), λογιςμικά
πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του διαδικτφου. Γονείσ, μακθτζσ/-τριεσ και ςυχνά εκπαιδευτικοί
άλλων ειδικοτιτων ζχουν τθ ςυγκεκριμζνθ αντίλθψθ. Η Ρλθροφορικι επιτρζπει τθν
αφαιρετικι αναπαράςταςθ τθσ φυςικισ πραγματικότθτασ με ανάλογα ψθφιακά λογιςμικά
μοντζλα και εικονικοφσ κόςμουσ, οι οποίοι είναι δυναμικά διαχειρίςιμοι μζςα από
κατάλλθλεσ εντολζσ. Κάκε λογισ πλθροφορία (εικόνεσ, ιχοι, μετριςεισ κ.λπ.) και
αφθρθμζνθ ιδζα μεταφράηονται με τθ χριςθ των κατάλλθλων κωδικϊν ςε ψθφιακι μορφι
και μποροφν να γίνουν αντικείμενο αυτόματθσ επεξεργαςίασ από Η/Υ για τθ δθμιουργία
εφαρμογϊν διαφόρων ειδϊν, από εφαρμογζσ κινουμζνων ςχεδίων μζχρι εφαρμογζσ
αυτόνομων οχθμάτων. Η γενικότθτα ςτθ χριςθ των Η/Υ τοφσ κακιςτά ςθμαντικοφσ
παράγοντεσ καινοτομίασ με απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ που ςυχνά αιςκανόμαςτε ότι
ξεπερνοφν τθ φανταςία μασ. Οι υπολογιςτζσ μποροφν ακόμα να επεξεργάηονται τισ εντολζσ
που τουσ δίνονται ςε κάποια γλϊςςα προγραμματιςμοφ και να τροποποιοφν τα
προγράμματά τουσ. Επίςθσ, οι Η/Υ, πζρα από εργαλείο για τθν επίλυςθ προβλθμάτων,
αποτελοφν ζνα μζςο για δθμιουργικι ζκφραςθ. Οι Η/Υ είναι ταυτόχρονα μθχανζσ που
αναπαράγουν μουςικι και μθχανζσ για να ςυνκζςεισ μουςικι. Η εκπαίδευςθ ςτθν
Ρλθροφορικι κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία μορφωμζνων ακροατϊν αλλά κυρίωσ
ςυνκετϊν. Η δθμιουργικι όψθ τθσ Ρλθροφορικισ κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτο προςκινιο
του μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο Γυμνάςιο. Οι μακθτζσ/-τριεσ είναι ςθμαντικό να
μάκουν πϊσ να δθμιουργοφν με τουσ Η/Υ και τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ παράλλθλα με τθν
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εξοικείωςι τουσ με τθ χριςθ ζτοιμων εφαρμογϊν, ϊςτε να μπορζςουν να γίνουν, εκτόσ
από καταναλωτζσ τεχνολογίασ, ικανοί παραγωγοί και καινοτόμοι δθμιουργοί τεχνολογικϊν
εφαρμογϊν και λφςεων προβλθμάτων με υπολογιςτικι ςκζψθ.
Στο πρϊτο υπόδειγμα ΡΣ για τθ γενικι εκπαίδευςθ που εξζδωςε ευρείασ ςφνκεςθσ
ομάδα εργαςίασ του ACM το 2003 θ Ρλθροφορικι (Computer Science) ορίηεται ωσ θ
επιςτιμθ που μελετά τουσ Η/Τ και τισ αλγορικμικζσ διεργαςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
αρχϊν τουσ, του ςχεδιαςμοφ του υλικοφ και του λογιςμικοφ τουσ, των εφαρμογϊν τουσ και
τθσ επίδραςισ τουσ ςτθν κοινωνία (Tucker κ.ά., 2003, ς. 6). Από τον οριςμό αυτό λείπει θ
διάςταςθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, θ οποία είναι ςθμαντικι για τον ςφγχρονο
προςανατολιςμό του νζου ΡΣ Ρλθροφορικισ. Στθ ςυνζχεια τθσ ενότθτασ γίνεται ςφντομθ
ιςτορικι αναςκόπθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ Ρλθροφορικισ και προςεγγίηεται το επιςτθμολογικό
τθσ υπόδειγμα, ϊςτε να οριςτεί θ ςφγχρονθ εκπαιδευτικι τθσ προςζγγιςθ ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ ΡΣ.
Βαςικζσ περίοδοι ςτθν εξζλιξθ τθσ Πλθροφορικισ
Ακολουκϊντασ τθν ανάλυςθ του Denning (2010), διακρίνουμε τρεισ μεγάλεσ φάςεισ ςτθν
ιςτορικι εξζλιξθ τθσ Ρλθροφορικισ:
 Η εμφάνιςθ τθσ Πλθροφορικισ 1930-1950 – Αυτοματιςμόσ Τπολογιςμϊν &
Επεξεργαςία Πλθροφοριϊν
Η Ρλθροφορικι είναι μια ςχετικά νζα επιςτιμθ. Η αφετθρία τθσ ωσ ακαδθμαϊκό πεδίο
μελζτθσ εντοπίηεται ςε ζνα ςφμπλεγμα αξιοςθμείωτων άρκρων των Kurt Gödel, Alonzo
Church, Emil Post και Alan Turing ςτθ δεκαετία του 1930, ςτα οποία ζκεςαν τθ
μακθματικι βάςθ για τθν απάντθςθ του ερωτιματοσ «τι είναι υπολογιςμόσ;» και
ςυηιτθςαν κεωρθτικά υπολογιςτικά μοντζλα για τθν υλοποίθςι του (Breton 1991·
Denning, 2010). Κοινό κίνθτρο των επιςτθμόνων αυτϊν ιταν θ προςπάκεια
αυτοματοποίθςθσ των μακθματικϊν υπολογιςμϊν (computation automation), τθ
ςθμαντικότθτα τθσ οποίασ είχαν εφςτοχα διαβλζψει. Τθν εποχι εκείνθ ο όροσ
«υπολογιςμόσ» περιζγραφε τα μθχανικά βιματα για τθν αποτίμθςθ μακθματικϊν
ςυναρτιςεων, ενϊ ο όροσ «υπολογιςτισ» (computer) αναφερόταν ςε ανκρϊπουσ που
εκτελοφςαν τουσ υπολογιςμοφσ. Από τισ εργαςίεσ των πρωτεργατϊν του πεδίου αυτοφ
γνωρίηουμε ότι τα εναλλακτικά υπολογιςτικά μοντζλα γενικοφ ςκοποφ (π.χ. μθχανι
Turing) που πρότειναν αποδείχτθκαν ιςοδφναμα και προζκυψε το ςυμπζραςμα ότι
υπάρχουν όρια ςτον αυτόματο υπολογιςμό, αφοφ ςυγκεκριμζνεσ ςυναρτιςεισ με
πρακτικό ενδιαφζρον δεν μποροφν να υπολογιςτοφν ςε κανζνα προτεινόμενο ςχιμα (π.χ.
το πρόβλθμα του τερματιςμοφ).
Το ηιτθμα τθσ αυτοματοποίθςθσ των υπολογιςμϊν ζγινε επιτακτικό και κρίςιμο κατά τθ
διάρκεια του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου για τον αυτόματο υπολογιςμό των τροχιϊν των
βαλλιςτικϊν πυραφλων και τθν κρυπτογράφθςθ και αποκρυπτογράφθςθ των
επικοινωνιϊν. Για τον λόγο αυτό χρθματοδοτικθκαν ζργα για τθ δθμιουργία
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και το βαςικό ηιτθμα τθσ εποχισ ιταν θ αξιοπιςτία και θ
απόδοςθ. Ο Αυτόματοσ Υπολογιςμόσ (Automatic Computation) είναι ςυνθκιςμζνο κοινό
τελικό ακρωνφμιο θλεκτρομθχανικϊν υπολογιςτϊν τθσ εποχισ (π.χ. ENIAC, UNIVAC).
Μετά το τζλοσ του πολζμου, πολλοί από τουσ ανκρϊπουσ που εργάςτθκαν ςε αυτά τα
ζργα αςχολικθκαν επιχειρθματικά με τουσ υπολογιςτζσ. Ραράλλθλα, ςτα τζλθ τθσ
δεκαετίασ του 1950, τα πανεπιςτιμια άρχιςαν να προςφζρουν προγράμματα μελζτθσ
ςτο νζο πεδίο που ςυχνά αναφζρεται ωσ Επεξεργαςία Πλθροφορίασ (Information
Processing).
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 Η δεφτερθ περίοδοσ 1950-1980 – Σο ακαδθμαϊκό πεδίο Πλθροφορικι/Επιςτιμθ των
Τπολογιςτϊν
Στθ δεκαετία του 1960 ο αυτόματοσ υπολογιςμόσ μετεξελίςςεται ςε ακαδθμαϊκό πεδίο
και ονομάηεται Επιςτιμθ Τπολογιςτϊν (Computer Science) ςτθν Αμερικι και
Πλθροφορικι (Informatics) ςτθν Ευρϊπθ. Από τότε το επιςτθμονικό πεδίο τθσ
Ρλθροφορικισ και ο αντίςτοιχοσ τομζασ τθσ βιομθχανίασ και τθσ οικονομίασ ςυνζχιςαν
να αναπτφςςονται με ταχφ ρυκμό. Τθν πρϊτθ αυτι περίοδο θ Ρλθροφορικι φάνταηε ωσ
πεδίο εφαρμογϊν των Μακθματικϊν, τθσ Ηλεκτρο-Μθχανολογίασ και τθσ Φυςικισ,
ανάλογα με τον παρατθρθτι. Ρολλοί επιςτιμονεσ προζβλεπαν ότι κα απορροφθκεί από
τα πεδία που τθ γζννθςαν. Αντίκετα, μζχρι τθ δεκαετία του 1980 θ Ρλθροφορικι είχε
κατακτιςει τθν Αλγορικμικι, τισ Δομζσ Δεδομζνων, τισ Αρικμθτικζσ Μεκόδουσ, τισ
Γλϊςςεσ Ρρογραμματιςμοφ, τα Λειτουργικά Συςτιματα, τα Δίκτυα, τισ Βάςεισ
Δεδομζνων, τθ Γραφικι, τθν Τεχνθτι Νοθμοςφνθ, τθ ομποτικι και τθν Τεχνολογία
Λογιςμικοφ, ςυνειςφζροντασ ςθμαντικζσ προόδουσ ςτα αντικείμενα αυτά. Τα
τεχνολογικά επιτεφγματα, όπωσ τα ολοκλθρωμζνα κυκλϊματα, ο προςωπικόσ
υπολογιςτισ και το Διαδίκτυο ζφεραν τθν Ρλθροφορικι ςτθ ηωι πολλϊν ανκρϊπων.
 Η περίοδοσ 1990 – ζωσ ςιμερα – Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ κοινωνίασ και το
διαδίκτυο
Τθ δεκαετία του 1980 οι Η/Υ γίνονται προςιτοί ςτο ευρφ κοινό, ενϊ τθ δεκαετία του 1990
με τθ διάκεςθ του διαδικτφου για εμπορικοφσ ςκοποφσ ζχουμε ριηικό μεταςχθματιςμό ςε
ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, όπωσ θ επικοινωνία, θ ςυνεργαςία,
θ ζρευνα, θ ψυχαγωγία, θ εκπαίδευςθ και θ οικονομία. Ειδικά, οι εμπορικζσ εφαρμογζσ
τθσ Ρλθροφορικισ μεταςχθμάτιςαν ριηικά παραδοςιακοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ, όπωσ
π.χ. τθν ψθφιακι φωτογραφία, τθ μουςικι βιομθχανία, τα ψθφιακά παιχνίδια κ.ά. Τθ
δεκαετία του 1990 εμφανίηονται αρκετά νζα υποπεδία τθσ Ρλθροφορικισ, όπωσ τα
Network Science, Web Science, Mobile Computing, Enterprise Computing, Cooperative
Work, Cyberspace Protection, User-Interface Design, Information Visualization κ.ά.
Ραράλλθλα ο όροσ «Υπολογιςτικι» (Computing) χρθςιμοποιείται για να περιγράψει μια
ςειρά ςυναφϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων που ςχετίηονται με τθν Ρλθροφορικι: Computer
Science, Informatics, Computational Science, Computer Engineering, Software Engineering,
Information Systems and Information Technology, τα οποία ςυνυπάρχουν ωσ ακαδθμαϊκά
τμιματα ςτα πανεπιςτιμια.
Μετά το 2000 τα αςφρματα δίκτυα και οι φορθτζσ ψθφιακζσ ςυςκευζσ επεκτείνουν
ακόμα περιςςότερο τον κυβερνοχϊρο και ο τρόποσ αλλθλεπίδραςθσ των ανκρϊπων
μεταξφ τουσ και με το περιβάλλον διαμεςολαβείται πλζον όλο και περιςςότερο από τθν
τεχνολογία αφινοντασ ίχνθ που τροφοδοτοφν τισ εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ των
δεδομζνων και τθσ μθχανικισ μάκθςθσ. Τόςθ είναι θ εξάπλωςθ του διαδικτφου ςιμερα,
που τα δικτυακά κζντρα δεδομζνων λζγεται ότι καταναλϊνουν το ζνα τρίτο τθσ
θλεκτρικισ ιςχφοσ παγκοςμίωσ.
Σο επιςτθμολογικό υπόδειγμα τθσ Πλθροφορικισ
Για το ηιτθμα τθσ επιςτθμολογικισ φφςθσ τθσ Ρλθροφορικισ, κατά καιροφσ, θγετικζσ
μορφζσ επιςτθμόνων προςπακοφν να δϊςουν απάντθςθ. Οι προτεινόμενεσ απαντιςεισ
ζχουν εξελιχκεί ανάλογα με τθν περίοδο τθσ Ρλθροφορικισ. Αρχικά οι επιςτιμονεσ ςυχνά
αμφιςβθτοφςαν τον όρο Computer Science και τθν Ρλθροφορικι όςον αφορά τθ χριςθ του
επιςτθμολογικοφ υποδείγματοσ των κετικϊν επιςτθμϊν (Science) (Denning, 2005). Αυτό
φαίνεται εφλογο από τθν άποψθ ότι, αφενόσ, είναι εφκολο να εντοπίςει κανείσ ςτθν
Ρλθροφορικι: α) το υπόδειγμα των ςχεδιαςτικϊν επιςτθμϊν ςτθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων
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και επομζνωσ να κεωρθκεί ωσ κλάδοσ τθσ Μθχανικισ, β) τθν απόδειξθ κεωρθμάτων και να
τθ κεωριςει τομζα των Μακθματικϊν, αφετζρου είναι δφςκολο να εντοπίςει κανείσ
πειραματικι επαλικευςθ υποκζςεων, που αποτελεί το βαςικό επιςτθμολογικό υπόδειγμα
των κετικϊν επιςτθμϊν. Επιπλζον είναι δφςκολο να διακρίνει κανείσ τθν εναςχόλθςθ τθσ
Ρλθροφορικισ με τον φυςικό κόςμο. Είναι ενδεικτικό ότι ο Simon, βραβευμζνοσ με Νόμπελ
Οικονομικϊν, αποκάλεςε τθν Ρλθροφορικι ωσ τθν επιςτιμθ του τεχνθτοφ (artificial)
(κόςμου). Οι Allen Newell, Alan Perlis και Herb Simon το 1967 διατφπωςαν τθν πρϊτθ
απάντθςθ για τθ φφςθ τθσ Ρλθροφορικισ και υποςτιριξαν ότι διαφοροποιείται από τα
άλλα επιςτθμονικά πεδία, επειδι μελετά τισ πλθροφοριακζσ διεργαςίεσ (information
processes). Η δεφτερθ γενιά εςτίαςε ςτον προγραμματιςμό ωσ τθν τζχνθ του ςχεδιαςμοφ
αλγορίκμων που παράγουν πλθροφοριακζσ διεργαςίεσ. Στα 1970 οι πρωτοπόροι τθσ
Ρλθροφορικισ Edsger Dijkstra και Donald Knuth ενίςχυςαν τθν άποψθ για τθ κεϊρθςθ τθσ
ανάλυςθσ των αλγορίκμων ωσ το ενοποιθτικό κζμα τθσ Ρλθροφορικισ. Η εποχι αυτι
εξιςϊνει τθν Ρλθροφορικι με τον προγραμματιςμό (Πλθροφορικι=Προγραμματιςμόσ) και
δθλϊνει κατά κάποιον τρόπο τθν περίοδο τθσ εςωςτρζφειασ του πεδίου ςτθν προςπάκεια
ανάπτυξισ του.
Σο κίνθμα τθσ Τπολογιςτικισ Επιςτιμθσ
Στθ διάρκεια των πρϊτων τεςςάρων δεκαετιϊν τθσ Ρλθροφορικισ θ βαςικι
προβλθματικι αφοροφςε τθ δθμιουργία αξιόπιςτων Η/Υ, δικτφων και πολφπλοκου
λογιςμικοφ και το ςχεδιαςτικό υπόδειγμα επομζνωσ κυριαρχοφςε. Ζωσ το 1980 οι
προκλιςεισ αυτζσ είχαν αντιμετωπιςτεί ςε μεγάλο βακμό και ςθμειϊκθκε εξωςτρζφεια και
διάχυςθ τθσ Ρλθροφορικισ προσ τα άλλα πεδία και τθν κοινωνία. Η χριςθ των
υπολογιςτϊν εξαπλϊκθκε ςε όλα ςχεδόν τα επιςτθμονικά πεδία με τθ βοικεια των
δικτφων, των υπερυπολογιςτϊν και των προςωπικϊν Η/Υ. Ωσ αποτζλεςμα εμφανίςτθκε το
κίνθμα τθσ «Τπολογιςτικισ Επιςτιμθσ» (Denning 2010· Φεςάκθσ κ.ά., 2019), ςτο οποίο
ςυμμετείχαν επιςτιμονεσ από όλον τον κόςμο. Ορόςθμο ςτο κίνθμα αυτό μπορεί να
κεωρθκεί το 1982, όταν το Νόμπελ Φυςικισ απονεμικθκε ςτον Ken Wilson για τθ ςυμβολι
του ςτθ δθμιουργία υπολογιςτικϊν μοντζλων που προςομοίωναν τθν αλλαγι φάςθσ των
υλικϊν (https://www.nobelprize.org). Ο Wilson ςυνεργάςτθκε με επιςτιμονεσ άλλων
πεδίων και ανζδειξε τθν Υπολογιςτικι ωσ βαςικό πυλϊνα τθσ επιςτιμθσ, μαηί με τθ κεωρία
και το πείραμα, προωκϊντασ τθν προςομοίωςθ (simulation) και τθν υπολογιςτικι
(computing) ωσ τρόπουσ παραγωγισ επιςτιμθσ που δεν ιταν προθγουμζνωσ διακζςιμοι
(Kadanoff, 2013). Αποκορφφωμα ςτο κίνθμα τθσ υπολογιςτικισ επιςτιμθσ αποτελεί θ
υιοκζτθςθ τθσ δράςθσ High-Performance Computing and Communications (HPCC) το 1991
από το Κογκρζςο των ΗΡΑ για τθν υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ ςε ζνα ςφνολο μεγάλων και
κεντρικϊν προβλθμάτων. Στθν Ευρϊπθ, ενδεικτικι για τθ ςθμαςία που αποδίδεται ςτθν
ςυμβολι τθσ Ρλθροφορικισ Υψθλϊν Επιδόςεων (High Performance Computing) ςτθν
επιςτθμονικι και τεχνολογικι πρόοδο, είναι θ βράβευςθ επιςτθμόνων από οργανιςμοφσ
όπωσ ο Partnership for Advanced Computing in Europe (http://www.prace-ri.eu). Επιπλζον,
ςτθν προχπάρχουςα ςυνεργαςία τθσ επιςτιμθσ με τθ Μθχανικι για τθ μοντελοποίθςθ των
φυςικϊν ι τεχνθτϊν φαινομζνων, θ Υπολογιςτικι ζδωςε τθ δυνατότθτα χειριςμοφ και
ελζγχου των μθχανϊν που καταςκευάηουν οι μθχανικοί για να μιμθκοφν τα μοντζλα που
δθμιουργοφν οι επιςτιμονεσ ωσ αναπαραςτάςεισ των φυςικϊν φαινομζνων (Lee, 2018).
Ενδεικτικό είναι το γεγονόσ ότι ςτισ μζρεσ μασ, αποδεκτι επιςτθμονικι ζρευνα μπορεί να
διεξάγεται ςε απόλυτα ελεγχόμενα εργαςτθριακά περιβάλλοντα (in vitro), μζςω κλινικϊν
μελετϊν ςε ηϊντεσ οργανιςμοφσ (in vivo), αλλά και αποκλειςτικά ςε υπολογιςτι ι μζςω
υπολογιςτικϊν προςομοιϊςεων (in silico). Η ζκφραςθ in silico χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ
φορά δθμοςίωσ το 1989, από τον Pedro Miramontes, ο οποίοσ με τον τρόπο αυτό
χαρακτιριςε βιολογικά πειράματα που διεξιχκθςαν εξ ολοκλιρου ςε υπολογιςτι ςτο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

10 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

πλαίςιο των ερευνϊν του ςτθ γενετικι (Miramontes, 1989), αναγνωρίηοντασ ζτςι, ςτον
ερευνθτικό κόςμο, ζναν νζο τρόπο παραγωγισ επιςτιμθσ.
Το κίνθμα τθσ υπολογιςτικισ επιςτιμθσ μετακινεί τον υπολογιςτι από τθ κζςθ του
αντικειμζνου με το οποίο αςχολείται θ Ρλθροφορικι και τον κακιςτά όργανο μζςω του
οποίου μελετϊνται οι πλθροφοριακζσ διεργαςίεσ ςτθ φφςθ και ςτα τεχνθτά ςυςτιματα
(Royal Society, 2012). Πλα αυτά οδθγοφν ςτθ ςφγχρονθ αντίλθψθ ότι θ Πλθροφορικι
αφορά τθ μελζτθ των πλθροφοριακϊν διεργαςιϊν, φυςικϊν και τεχνθτϊν. Ο Η/Υ είναι
ζνα εργαλείο για τισ μελζτεσ αυτζσ και όχι το αντικείμενο μελζτθσ τθσ Ρλθροφορικισ. Ππωσ
το ζχει διατυπϊςει ο Dijkstra «Computing is no more about computers than astronomy is
about telescopes» – θ Ρλθροφορικι αςχολείται με τουσ Η/Υ όςο και θ Αςτρονομία με τα
τθλεςκόπια ι ο Η/Υ είναι για τθν Ρλθροφορικι ό,τι και το τθλεςκόπιο για τθν Αςτρονομία.
Η διεργαςία τθσ κατάργθςθσ του Η/Υ ωσ του ςθμείου εςτίαςθσ τθσ Ρλθροφορικισ
ολοκλθρϊνεται ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990, όταν θγετικοί επιςτιμονεσ ςτο πεδίο τθσ
Βιολογίασ (αντιπροςωπευτικά ο νομπελίςτασ David Baltimore και ο γνωςτικόσ επιςτιμονασ
Douglas Hofstadter) υποςτιριξαν ότι θ Βιολογία ζχει γίνει μια πλθροφορικι επιςτιμθ και
ότι θ μετάφραςθ του DNA είναι μια φυςικι πλθροφορικι διεργαςία. Ρολλοί επιςτιμονεσ
τθσ Ρλθροφορικισ ςυνεργάηονται με τουσ βιολόγουσ για τθν κατανόθςθ τθσ φφςθσ των
πλθροφοριακϊν διεργαςιϊν του DNA και τθσ ανακάλυψθσ των αλγορίκμων που τισ
διζπουν.
*Τπολογιςμόσ |= μεταςχθματιςμόσ τθσ αναπαράςταςθσ ςτα φυςικά και ςτα τεχνθτά ςυςτιματα+

Ο υπολογιςμόσ πλζον αφορά κάκε μεταςχθματιςμό αναπαράςταςθσ πλθροφορίασ
και όχι μόνο τουσ μακθματικοφσ ςυμβολικοφσ υπολογιςμοφσ. Ο υπολογιςμόσ μπορεί να
εντοπίηεται και ςτθ φφςθ κακιςτϊντασ τθν Ρλθροφορικι ςαφϊσ μια κετικι επιςτιμθ
επειδι μελετά και τον φυςικό κόςμο (Denning, 2007). Ραράλλθλα, θ Ρλθροφορικι
χρθςιμοποιεί το πειραματικό υπόδειγμα των κετικϊν επιςτθμϊν για τθν πρόοδο του
πεδίου, επειδι πολλά ςυςτιματα είναι αρκετά πολφπλοκα, ϊςτε οι πειραματικζσ μζκοδοι
να είναι ο μόνοσ τρόποσ να γίνουν ανακαλφψεισ και να καταλάβουμε τα όρια. Τζλοσ, θ
Ρλθροφορικι αποτελεί από τθ γζννθςι τθσ παράδειγμα ςφγχρονθσ ςχεδιαςτικισ
επιςτιμθσ.
Η ςθμαςία τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ Τπολογιςτικισ κζψθσ ςτθ γενικι εκπαίδευςθ
Η Ρλθροφορικι δεν αποτελεί απλϊσ ζνα εργαλείο για τθν επιςτιμθ, αλλά παρζχει
μια νζα μζκοδο για ςκζψθ και ανακάλυψθ ςτθ διάκεςθ τθσ επιςτιμθσ. Ο όροσ
«υπολογιςτικι ςκζψθ» ζχει γίνει δθμοφιλισ για να περιγράφει τον τρόπο ςκζψθσ που
ςυνοδεφει τον ςχεδιαςμό και τθν ανακάλυψθ που γίνεται με τθν Ρλθροφορικι. Ο όροσ
αποτελεί ςτθν ουςία εξζλιξθ του όρου «αλγορικμικι ςκζψθ» που τζκθκε το 1960 από τουσ
Newell, Perlis και Simon και χρθςιμοποιικθκε μζχρι το 1980 ωσ μζροσ τθσ ςυλλογιςτικισ
τθσ Ρλθροφορικισ. Επεκτείνοντασ τον χϊρο των υπολογιςτικϊν προβλθμάτων από αυτόν
με τθ μελζτθ των πλθροφοριακϊν διεργαςιϊν, θ αλγορικμικι ςκζψθ εντάςςεται ωσ
διάςταςθ ςτθν ευρφτερθ ζννοια τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ, θ οποία αφορά τθ διερμθνεία
των προβλθμάτων ωσ πλθροφοριακϊν διεργαςιϊν και τθν αναηιτθςθ ςτθ ςυνζχεια τθσ
ανακάλυψθσ μιασ υπολογιςτικισ λφςθσ. Η Ρλθροφορικι δεν αποτελεί υποςφνολο άλλων
επιςτθμϊν, κανζνα άλλο πεδίο δεν αςχολείται κεμελιωδϊσ με τισ πλθροφορικζσ διεργαςίεσ
και τουσ μεταςχθματιςμοφσ τουσ. Ταυτόχρονα θ γνϊςθ αυτι είναι πλζον κεμελιϊδθσ για
όλα τα επιςτθμονικά πεδία (Denning, 2010).
Ο νζοσ αυτόσ, αναπόφευκτοσ, τρόποσ παραγωγισ επιςτιμθσ δεν ιταν διακζςιμοσ
μζχρι πρόςφατα και θ ζλευςι του ζδωςε ςτουσ επιςτιμονεσ τθ δυνατότθτα να
πειραματιςτοφν, τόςο ςε εικονικοφσ όςο και ςτον πραγματικό κόςμο, με νζεσ λφςεισ και
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ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων. Συνδυάηοντασ τουσ Η/Υ με ζννοιεσ και πρακτικζσ τθσ
Ρλθροφορικισ, οι επιςτιμονεσ όλων των ειδικοτιτων ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τα
κατάλλθλα επιςτθμολογικά εργαλεία για να επιλφςουν διεπιςτθμονικά προβλιματα ςτο
πλαίςιο άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων (Computing Sciences). Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ μπορεί
να αποτελζςει επίςθσ το εννοιολογικό πλαίςιο για τθν ευρφτερθ αξιοποίθςθ τθσ
Ρλθροφορικισ ςτθ γενικι εκπαίδευςθ, δεδομζνθσ και τθσ κεϊρθςισ τθσ ωσ του τζταρτου
μεγάλου επιςτθμονικοφ πεδίου, μαηί με τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ και
τισ επιςτιμεσ ηωισ (Rosenbloom, 2004), αλλά και λόγω τθσ κεντρικισ κζςθσ τθσ ςτο πλαίςιο
τθσ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ ςτα πεδία STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) (Φεςάκθσ, 2018· Henderson,
Cortina, Hazzan και Wing, 2007).
Εφκολα γίνεται κατανοθτό ότι ςε οποιοδιποτε κοινωνικό ςφςτθμα του μζλλοντοσ, θ
ανάπτυξθ ΥΣ, μζςω τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ρλθροφορικι, κα αποτελζςει ςτρατθγικό
πλεονζκτθμα για τθν επιςτθμονικι και τεχνολογικι πρόοδο. Ήδθ ςτο Ρανεπιςτιμιο
Carnegie Mellon των ΗΡΑ, το Κζντρο για τθν Υπολογιςτικι Σκζψθ κζτει μεταξφ των
αποςτολϊν του «… τθν προϊκθςθ τθσ εξάπλωςθσ τθσ χριςθσ Τ για τθ βελτίωςθ τθσ ηωισ
των ανκρϊπων» και, αναγνωρίηοντασ τθν Ρλθροφορικι για τθν επαναςτατικι επίδραςι τθσ
ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα και ανακάλυψθ, αναφζρει χαρακτθριςτικά ότι «είναι ςχεδόν
αδφνατθ θ υλοποίθςθ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςε οποιοδιποτε πεδίο επιςτιμθσ ι μθχανικισ
χωρίσ τθν ικανότθτα υπολογιςτικισ ςκζψθσ» (Center for Computational Thinking, Carnegie
Mellon, 2019). Η υπολογιςτικι ςκζψθ αποτελεί αναμφιςβιτθτα ςθμαντικι ικανότθτα για
τον ςφγχρονο πολίτθ, ςτθν οποία μπορεί να ςτθριχκεί θ μελλοντικι επιςτθμονικι και
τεχνολογικι πρόοδοσ (CSTA & ISTE, 2011). Η προςπάκεια για ενςωμάτωςι τθσ ςτθ γενικι
εκπαίδευςθ κεωρείται επιτακτικό ηιτθμα, που κα πρζπει να απαςχολιςει τθν εκπαιδευτικι
κοινότθτα και τουσ φορείσ χάραξθσ εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν διεκνϊσ.
H ψθφιακι ικανότθτα και θ κοινωνικι επίδραςθ τθσ Πλθροφορικισ ςτο Π
Ρζρα από τθν επιςτιμθ, οι εφαρμογζσ τθσ Ρλθροφορικισ ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ
ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία και τον πολιτιςμό. Η εξοικείωςθ με εφαρμογζσ
παραγωγικότθτασ τθσ Ρλθροφορικισ κεωρείται απαραίτθτθ για τθ ςυμμετοχι ςτο
οικονομικό γίγνεςκαι, όπωσ και θ εξοικείωςθ με τισ εφαρμογζσ του διαδικτφου. Επιπλζον
ςθμαντικό μζροσ τθσ ςχζςθσ πολίτθ-πολιτείασ ζχει πλζον ψθφιακι μορφι. Ραράλλθλα θ
πρόςβαςθ ςτον πολιτιςμό και θ δθμιουργικι ζκφραςθ ζχουν μεταςχθματιςτεί ψθφιακά.
Τζλοσ θ εξάπλωςθ των εφαρμογϊν τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, τθσ μθχανικισ μάκθςθσ, τθσ
επιςτιμθσ των δεδομζνων και του υλικοφ προγραμματιςμοφ και του διαδικτφου των
πραγμάτων ςτθν κακθμερινι ηωι ζχει καταςτιςει αναγκαία τθν ανάλογθ εκπαίδευςθ των
πολιτϊν για να μποροφν να νοθματοδοτοφν τθν κακθμερινότθτά τουσ και να προςεγγίηουν
κριτικά τισ εφαρμογζσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτισ δθμόςιεσ αποφάςεισ.

Αρχζσ, κατευκφνςεισ, προςανατολιςμοί για το Π Πλθροφορικισ ςτο Γυμνάςιο
Το ΡΣ ζχει εκπονθκεί ζχοντασ υπόψθ μια ςειρά από αρχζσ και κατευκφνςεισ, όπωσ
εξθγείται ςτισ υποενότθτεσ που ακολουκοφν.

Κατευκφνςεισ για το περιεχόμενο
 Ιςορροπία Ψθφιακοφ και Πλθροφοριακοφ Γραμματιςμοφ: Η Ρλθροφορικι ςτο
Γυμνάςιο κα πρζπει να ςυνδυάηει αρμονικά τθν ανάπτυξθ ψθφιακοφ γραμματιςμοφ
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(ικανότθτα χριςθσ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν – ΤΡΕ) με τθν
εκπαίδευςθ ςε ςτοιχεία και κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και μεκόδουσ τθσ Ρλθροφορικισ ωσ
επιςτιμθσ. Η ανάγκθ γραμματιςμοφ ςτισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ των μακθτϊν/-τριϊν
είναι πολφ ςθμαντικι και θ ςθμαςία που τθσ δίνει θ πολιτεία γίνεται φανερι από τθ
κεςμοκζτθςθ του κρατικοφ πιςτοποιθτικοφ Ρλθροφορικισ. Εξίςου ςθμαντικι όμωσ είναι
και θ εκπαίδευςθ ςτθν Ρλθροφορικι και τισ κοινωνικζσ τθσ επιπτϊςεισ, επειδι θ
ουςιαςτικι κατανόθςθ τθσ τεχνολογίασ κα επιτρζψει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να
μπορζςουν να φτιάξουν τεχνολογικζσ εφαρμογζσ που κα επινοιςουν οι ίδιοι/-εσ, αντί να
χρθςιμοποιοφν μόνο τισ ζτοιμεσ από άλλουσ. Είναι χαρακτθριςτικό το λογοπαίγνιο
«Program or be programmed» που χρθςιμοποιεί ωσ τίτλο ςτο βιβλίο του ο Rushkoff
(2010) για να επιςθμάνει τθν κρίςιμθ ςθμαςία τθσ γνϊςθσ τθσ Ρλθροφορικισ για τθν
ενεργό ςυμμετοχι ςτο ςφγχρονο γίγνεςκαι.
 Προετοιμαςία για νζα είδθ προβλθμάτων: Επίςθσ ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ των
Tissenbaum και Ottenbreit-Leftwich (2020), τo ΡΣ τθσ Ρλθροφορικισ κα πρζπει να
προετοιμάηει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να λφνουν νζα είδθ προβλθμάτων με τθ βοικεια
τθσ Ρλθροφορικισ. Αρκετζσ ιδζεσ, μεκοδολογίεσ και πρακτικζσ τθσ Ρλθροφορικισ από
περιοχζσ όπωσ π.χ. θ επιςτιμθ δεδομζνων, θ τεχνθτι νοθμοςφνθ, θ μθχανικι μάκθςθ, οι
κβαντικοί υπολογιςτζσ μεταβάλλουν τον τρόπο που εφαρμόηεται θ Ρλθροφορικι ςτθν
κακθμερινι ηωι. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ απαιτοφν λιγότερθ ςυγγραφι κϊδικα και
περιςςότερθ κατανόθςθ για το πϊσ εφαρμόηονται (Shapiro και Tissenbaum, 2019). Για
παράδειγμα ελάχιςτοι/-εσ μακθτζσ/-τριεσ κα χρειαςτεί να προγραμματίςουν κάποιον
αλγόρικμο μθχανικισ μάκθςθσ, αλλά αρκετοί/-ζσ, αν όχι οι περιςςότεροι/-εσ, κα
χρειαςτεί να κατανοοφν κρίςιμα ηθτιματα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ και τθν αξιολόγθςθ
των αλγορίκμων αυτϊν, κακϊσ και τα ηθτιματα τθσ προκατάλθψθσ και τθσ δικαιοςφνθσ
που ςχετίηονται με τθ μθχανικι μάκθςθ. Για τθν ΤΝ οι μακθτζσ/-τριεσ πρζπει να
προβλθματιςτοφν με κζματα δεοντολογίασ, όπωσ π.χ. τθν απόδοςθ ευκυνϊν ςε
περίπτωςθ ατυχιματοσ με οχιματα χωρίσ οδθγό, τθ μελζτθ ιςτορικϊν προβλθμάτων με
λιψθ αποφάςεων ςτθ βάςθ μερολθπτικϊν αλγορίκμων. Το διαδίκτυο των πραγμάτων κα
αναδείξει τθ ςθμαςία τθσ οικοςυςτθμικισ ςυλλογιςτικισ. Οι εφαρμογζσ τθσ επιςτιμθσ
των δεδομζνων ενιςχφουν τθ ςθμαςία τθσ ςυλλογισ δεδομζνων με τρόπουσ που
ευνοοφν τθν ανάπτυξθ μοντζλων ςτουσ Η/Υ και τθν κριτικι τουσ αξιολόγθςθ. Η
ενςωμάτωςθ κεμάτων όπωσ τα παραπάνω ςτο ΡΣ κα καταςτιςει το μάκθμα τθσ
Ρλθροφορικισ ςχετικό με περιςςότερουσ/-εσ μακθτζσ/-τριεσ, ϊςτε να εμπλακοφν
ενεργά.
 Χριςθ τθσ Πλθροφορικισ ωσ διεπιςτθμονικοφ εργαλείου: Οι Tissenbaum και
Ottenbreit-Leftwich (2020), ςυμμεριηόμενοι τθν άποψθ ότι τα επόμενα χρόνια θ
πλθροφορικι παιδεία κα ςυνεχίςει να ενςωματϊνεται ςε μια ςειρά από επιςτθμονικά
πεδία (π.χ. Φυςικι, Οικονομικά, Ρεριβαλλοντικι Επιςτιμθ), προτείνουν τθν ειςαγωγι
επίλυςθσ διεπιςτθμονικϊν προβλθμάτων ςτο πλαίςιο του ΡΣ, ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να
αντιλθφκοφν τθ χριςθ τθσ Ρλθροφορικισ ωσ επιςτθμολογικοφ εργαλείου και
μεκοδολογικοφ ςυςτατικοφ ςτισ διάφορεσ επιςτιμεσ, τισ οποίεσ μπορεί ςτο μζλλον να
επιλζξουν να μελετιςουν. Να κατανοιςουν δθλαδι τον ρόλο τθσ Ρλθροφορικισ ςτισ
υπόλοιπεσ επιςτιμεσ επειδι αυτό είναι κρίςιμο για τθ μελλοντικι τουσ επιτυχία ςτα
πεδία αυτά. Για παράδειγμα οι μακθτζσ/-τριεσ κα μποροφν να καταςκευάςουν
αιςκθτιρεσ για τθ ςυλλογι περιβαλλοντικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο ενόσ εκπαιδευτικοφ
ζργου ι να ςυλλζξουν δεδομζνα και να τα οπτικοποιιςουν για να απαντιςουν
ερωτιματα ςχετικά με τθν οικονομία ςε ςυγκεκριμζνεσ ιςτορικζσ περιόδουσ. Η
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ Ρλθροφορικισ δθμιουργεί ςυνδζςεισ με τα ΡΣ των
άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων και κα μποροφςε να υπάρχει αντίςτοιχθ ενότθτα ςε
κακζνα ξεχωριςτά.
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Επικαιροποίθςθ, ςυμπλιρωςθ και βελτίωςθ του προθγοφμενου Π Πλθροφορικισ
Το ΡΣ Ρλθροφορικισ που ςχεδιάςτθκε το 2011 περιλαμβάνει αρκετά ςτοιχεία που
είναι επίκαιρα τθν εποχι που γράφεται το παρόν (2021). Ειδικά οι ενότθτεσ των ΤΡΕ
αξιοποιικθκαν ςε μεγάλο βακμό και ςτο νζο ΡΣ. Οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτθν Ρλθροφορικι
ωσ επιςτιμθ, ςτισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό κακϊσ και ςτθ διδακτικι
τθσ, επζβαλαν μια ςειρά μεταβολϊν ςτο ΡΣ. Σφμφωνα με τισ προτάςεισ των εποπτϊν, για
τισ αρχζσ-άξονεσ του νζου ΡΣ και τον ρόλο των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, επιχειρικθκαν
ανακεωριςεισ, επικαιροποιιςεισ και βελτιϊςεισ του ΡΣ με ςτόχο:
1. Τιοκζτθςθ φιλοςοφίασ Ενιαίου Πλαιςίου Προγραμμάτων πουδϊν για τθν
Πλθροφορικι, από τθν προςχολικι εκπαίδευςθ μζχρι το Λφκειο βαςιςμζνου ςτισ τροχιζσ
προοδευτικισ μάκθςθσ (learning progress tracks) και ςτα μακθςιακά πρότυπα (learning
standards): Με τθ ςχεδιαςτικι επιλογι τθσ υιοκζτθςθσ κοινισ δόμθςθσ του περιεχομζνου
το νζο ΡΣ εξαςφαλίηει τθ ςυνζχεια και τθν αναπτυξιακά κατάλλθλθ κατανομι των εννοιϊν
και των πρακτικϊν τθσ Ρλθροφορικισ από τθν Α’ τάξθ του Δθμοτικοφ μζχρι τθ Γ’ Λυκείου.
Το περιεχόμενο οργανϊνεται ςε 5 περιοχζσ με κοινζσ Θεματικζσ Ενότθτεσ (πίνακασ 1) για
όλεσ τισ τάξεισ και τα προςδοκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα διατυπϊνονται
ςυντονιςμζνα, ϊςτε να υπάρχει ομαλι μετάβαςθ από τάξθ ςε τάξθ και από βακμίδα ςε
βακμίδα χωρίσ κενά, επικαλφψεισ και επαναλιψεισ.
2. Ενίςχυςθ και εμβάκυνςθ των ψθφιακϊν ικανοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν και ςφνδεςι
τουσ με τισ κομβικζσ δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα (κριτικι ικανότθτα, επικοινωνία ιδεϊν,
ςυνεργαςία, δθμιουργικι ςκζψθ, αυτορρφκμιςθ τθσ μάκθςθσ, καινοτομία κ.ά), (Johnson,
2009): Για τον ςκοπό αυτό το νζο ΡΣ επιδιϊκει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ψθφιακοφ
γραμματιςμοφ (Digital literacy), που ςθμαίνει: εξοικείωςθ και χριςθ ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν και των εφαρμογών τουσ για τθν επίλυςθ πρακτικϊν προβλθμάτων, τθν
αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτάσ τουσ και τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ ςτο πλαίςιο αυκεντικϊν
προβλθμάτων. Στον ίδιο ςκοπό ςυμβάλλει και θ ενίςχυςθ του υπάρχοντοσ ΡΣ με
ςυςτθματικι και επικαιροποιθμζνθ προςζγγιςθ των κοινωνικϊν επιπτϊςεων τθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ και τθσ Πλθροφορικισ, ενότθτα που δεν είχε αναπτυχκεί με ςαφινεια ςτα
προθγοφμενα ΡΣ.
3. Ενίςχυςθ τθσ κατανόθςθσ τθσ Πλθροφορικισ και των Ψθφιακϊν Σεχνολογιϊν
(Computing Literacy/Computer Science Literacy): Στο νζο ΡΣ τθσ Ρλθροφορικισ είναι
ςθμαντικό να δίνεται χϊροσ ςτθν οικοδόμθςθ κεμελιωδϊν εννοιϊν και μεκόδων τθσ
επιςτιμθσ τθσ Ρλθροφορικισ ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να γνωρίηουν «πϊσ και γιατί»
λειτουργοφν οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ πζρα από το «πϊσ» χρθςιμοποιοφνται. Με τον τρόπο
αυτό κα μποροφν να εξελιχκοφν ωσ δθμιουργοί λφςεων και τεχνολογιϊν πζρα από
«καταναλωτζσ»-χριςτεσ ζτοιμων εφαρμογϊν και ζτςι κα είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν ςτθ
διαμόρφωςθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του κόςμου. Στο νζο ΡΣ κα προςτεκοφν για
το ςκοπό αυτό νζεσ ενότθτεσ, όπωσ π.χ. Συμπλιρωςθ με νζα αντικείμενα, Τεχνθτι
Νοθμοςφνθ, Επιςτιμθ Δεδομζνων, Υλικόσ Ρρογραμματιςμόσ και Εκπαιδευτικι ομποτικι,
Υπολογιςτικι Σκζψθ για τισ επιςτιμεσ, Μακθςιακι Τεχνολογία, Δίκτυα και
Κυβερνοαςφάλεια.
4. Ανάπτυξθ ικανοτιτων υπολογιςτικισ ςκζψθσ, ικανότθτεσ διερεφνθςθσ και εφαρμογισ
μεκόδων επίλυςθσ προβλθμάτων με υπολογιςτικά εργαλεία: Στον ςτόχο αυτό ςυμβάλλει
θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ Υπολογιςτικισ Σκζψθσ (Computational thinking), δθλαδι τθσ
χριςθσ πρακτικϊν τθσ Πλθροφορικισ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε άλλα γνωςτικά
αντικείμενα και τθν παραγωγι γνϊςθσ. Η προςζγγιςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ΥΣ ςτο νζο ΡΣ
γίνεται οριηόντια μζςα από όλεσ τισ κεματικζσ περιοχζσ με τθν επιλογι διεπιςτθμονικϊν
προβλθμάτων για εφαρμογι των μεκόδων τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν επίλυςι τουσ. Επιπλζον
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ςτο νζο ΡΣ υπάρχει ςαφισ Θεματικι Ενότθτα ςτθν επίλυςθ επιςτθμονικϊν προβλθμάτων,
ϊςτε να καλυφκεί και το πεδίο τθσ υπολογιςτικισ επιςτιμθσ (computing science) που
βαίνει αναπτυςςόμενο ραγδαία τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Αυτό εξυπθρετεί και τουσ
ςκοποφσ τθσ προςζγγιςθσ τθσ Ρλθροφορικισ ωσ μακιματοσ γενικισ παιδείασ ςτθν
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ με μορφωτικι αξία μελλοντικϊν επιςτθμόνων ανεξάρτθτα από
γνωςτικό αντικείμενο. Στο νζο ΡΣ γίνεται προςπάκεια να εμφανίηονται όςο το δυνατόν
περιςςότεροι ςυνδυαςμοί μεκόδων επίλυςθσ προβλθμάτων με υπολογιςτικι τεχνολογία
(π.χ. Αλγορικμικι, Αυτοματοποίθςθ Υπολογιςμϊν, Multiagent Systems, Systems Modeling,
Modeling-Simulation, Data Analysis, Visualization) με τα πεδία εφαρμογισ (π.χ. κετικζσ,
κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ). Επίςθσ, το ΡΣ Ρλθροφορικισ Γυμναςίου
καλλιεργεί τθν ικανότθτθτα ζρευνασ-καινοτομίασ-ανάπτυξθσ, αξιοποιϊντασ τισ
παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ του κινιματοσ των maker, τθν εκπαιδευτικι ρομποτικι και τον
υλικό προγραμματιςμό (physical computing).
5. Διεπιςτθμονικι και διακεματικι προςζγγιςθ: Σε ςυνδυαςμό με τθν προςζγγιςθ τθσ ΥΣ,
τθν εκπαιδευτικι ρομποτικι και τον υλικό προγραμματιςμό, το νζο ΡΣ παρζχει ευκαιρίεσ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ για ουςιαςτικι διαςφνδεςθ τθσ Ρλθροφορικισ με άλλα γνωςτικά
αντικείμενα και, κυρίωσ, με τα Μακθματικά και τισ φυςικζσ επιςτιμεσ. Η διαςφνδεςθ
μπορεί να αφορά τθν εφαρμογι γενικευμζνων μεκόδων επίλυςθσ προβλθμάτων, από τθν
Ρλθροφορικι ςε άλλα πεδία, τθν παραγωγι γνϊςθσ ςε πειραματικζσ επιςτιμεσ με τθ
βοικεια υπολογιςτικισ μοντελοποίθςθσ και προςομοίωςθσ, τθν προςζγγιςθ προβλθμάτων
με επεξεργαςία δεδομζνων και ζργα καταςκευϊν, επινόθςθσ, μαςτορζματοσ και
ςχεδιαςμοφ με ςυνδυαςμό γνϊςεων από τα πεδία STEAM.
6. Κοινωνικζσ επιπτϊςεισ τθσ Πλθροφορικισ και των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν: Η
δραςτθριοποίθςθ των παιδιϊν και των ενθλίκων ςτον κυβερνοχϊρο ςτο πλαίςιο τθσ
κακθμερινότθτασ γίνεται όλο και εκτενζςτερθ. Το διαδίκτυο ζχει γίνει το όχθμα τθσ
παγκοςμιοποιθμζνθσ κοινωνίασ, εφόςον εμπόριο αγακϊν, παροχι υπθρεςιϊν, υπθρεςίεσ
τθσ πολιτείασ προσ του πολίτεσ, εκπαίδευςθ, ψυχαγωγία κ.λπ. γίνονται πλζον μζςω του
διαδικτφου. Άνκρωποι και οργανιςμοί διακζτουν υβριδικι ταυτότθτα, ςυμβατικι και
ψθφιακι. Η κατάςταςθ αυτι κακιςτά αναγκαία τθν προετοιμαςία του πολίτθ, ϊςτε να
διάγει ςτον κυβερνοχϊρο αποτελεςματικά, με αςφάλεια, με ενςυναίςκθςθ τθσ
πολυπολιτιςμικότθτασ του μζςου, ςεβόμενοσ τα πνευματικά δικαιϊματα και τα προςωπικά
δεδομζνα. Οι μακθτζσ/-τριεσ κα μποροφν να μετζχουν ςτθν παγκόςμια κουλτοφρα του
διαδικτφου ςυνδυάηοντάσ τθ με τθν ταυτότθτά τουσ και προβάλλοντασ τθν πολιτιςτικι τουσ
κλθρονομιά. Επιπλζον οι ςθμερινοί/-ζσ μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να προετοιμάηονται, ϊςτε
να είναι κριτικοί χριςτεσ/-τριεσ των υπθρεςιϊν του διαδικτφου, να είναι πλθροφοριακά
εγγράμματοι/-εσ, να γνωρίηουν τα ηθτιματα τθσ παραπλθροφόρθςθσ, τθσ διαχείριςθσ τθσ
διαδικτυακισ φιμθσ και των κινδφνων εξαπάτθςθσ. Τζλοσ, οι αυριανοί πολίτεσ κα
προετοιμάηονται ϊςτε να μετζχουν ςτισ δθμοκρατικζσ διεργαςίεσ μζςω του δαδικτφου ωσ
ενεργοί πολίτεσ (ψθφιακι πολιτότθτα).
7. Ψθφιακι τεχνολογία και εκπαίδευςθ – Ικανότθτα χριςθσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
ωσ εργαλείου και περιβάλλοντοσ μάκθςθσ: Οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ (Technology
Enhanced Learning & Educational Technology) ζχουν μεταςχθματίςει τον τρόπο που
μακαίνουμε ςε τυπικό και άτυπο πλαίςιο. Μεγάλθσ ποικιλομορφίασ επιλογζσ (π.χ. Open
Educational Resources, MOOCS, e-learning υπθρεςίεσ, video tutorials κ.ά.) υπάρχουν ςτον
ψθφιακό κόςμο για όποιον/όποια επικυμεί να μάκει και να αποκτιςει νζεσ ικανότθτεσ. Για
να μπορζςουν οι μελλοντικοί πολίτεσ να ςυμμετζχουν ςτθν πραγμάτωςθ τθσ διά βίου
εκπαίδευςθσ, χρειάηεται να εξοικειωκοφν με τθ μακθςιακι τεχνολογία και τθν αξιοποίθςθ
των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείου μάκθςθσ και περιβάλλοντοσ παροχισ
εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν. Το νζο ΡΣ επιτρζπει οι μακθτζσ/-τριεσ να εξοικειϊνονται με τισ
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ψθφιακζσ τεχνολογίεσ μάκθςθσ και να εξαςκοφνται ςτον αυτενεργό ςχεδιαςμό τθσ
μάκθςισ τουσ για κζματα ςχολικά και γενικότερα.

υμβατότθτα με ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα Π
Στθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα, που αςχολείται με τθν εκπαίδευςθ ςτθν
Ρλθροφορικι και τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, ζχει οργανωκεί εκτενισ διάλογοσ με τθ
ςυμμετοχι πολλϊν διαφορετικϊν κοινωνικϊν εταίρων για τθ διαμόρφωςθ κοινά
αποδεκτϊν προτφπων. Τα πρότυπα αυτά αποτελοφν ςυμπυκνωμζνθ ςφνκεςθ τθσ διεκνοφσ
εμπειρίασ και γνϊςθσ και βοθκοφν ςτον ςχεδιαςμό ειδικότερων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν
Ρλθροφορικισ. Τα βαςικά διεκνι πρότυπα ΡΣ που λιφκθκαν υπόψθ για τον ςχεδιαςμό του
παρόντοσ ΡΣ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου, περιλαμβάνουν:
− Computer Science Teachers Association (2017). CSTA K-12 Computer Science Standards,
Revised 2017. Retrieved from http://www.csteachers.org/standards.
− K–12 Computer Science Framework. (2016). Retrieved from http://www.k12cs.org.
− UNESCO/IFIP (2019). Coding, Programming and the Changing Curriculum for Computing in
Schools (2019). Report of UNESCO/IFIP TC3 Meeting at OCCE, 27th of June 2018, Linz,
Austria
− ISTE
(2018).
ISTE
Standards
for
https://www.iste.org/standards/for-students

Students,

Retrieved

from

− ISTE (2018). ISTE Standards for Educators: Computational Thinking Competencies.
International
Society
for
Technology
in
Education.,
Retrieved
from
https://www.iste.org/standards/computational-thinking
− Tucker, A. (2003). A Model Curriculum for K--12 Computer Science: Final Report of the
ACM K-12 Task Force Curriculum Committee.
− Carretero, S.; Vuorikari, R. and Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use. European
Commission, Joint Research Centre.
− Κρατικό Ριςτοποιθτικό Ρλθροφορικισ, https://kpp.cti.gr
− EU Digital Competence Framework - https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digitalcompetence-framework
− Digital
Citizenship
education/home

Education,

https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-

Κατά τον ςχεδιαςμό του ΡΣ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου ζχουν λθφκεί υπόψθ
επίςθμεσ ςχετικζσ πολιτικζσ ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο. Ενδεικτικά θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι ζχει κζςει τθν ψθφιακι ικανότθτα (digital competence) ςτο ςφςτθμα των βαςικϊν
ικανοτιτων για τθ διά βίου μάκθςθ (EC-COM(2018)-24· EC-COM(2017)-673· EC-COM(2016)381). Για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ψθφιακισ ικανότθτασ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ζχει αναλάβει, από τον Ιανουάριο του 2018, το ςχζδιο δράςθσ για τθν ψθφιακι εκπαίδευςθ
(Digital Education Action Plan) (EC-COM(2018)-22), το οποίο περιλαμβάνει 11 πρωτοβουλίεσ
και κζτει τισ επόμενεσ τρεισ προτεραιότθτεσ: 1) Βελτίωςθ τθσ χριςθσ των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, 2) Ανάπτυξθ ψθφιακϊν ικανοτιτων και
δεξιοτιτων ςχετικϊν με τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό, 3) Βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ
διαμζςου τθσ καλφτερθσ ανάλυςθσ δεδομζνων και προβλζψεων. Ραράλλθλα, θ ΕΕ ζχει
κεςπίςει το Ρλαίςιο Ψθφιακισ Ικανότθτασ (Digital Competence Framework), το οποίο
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προβλζπει ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ ςτισ περιοχζσ: 1) Πλθροφοριακόσ εγγραμματιςμόσ και
εγγραμματιςμόσ δεδομζνων (Information and data literacy), 2) Επικοινωνία και ςυνεργαςία,
3) Δθμιουργία ψθφιακοφ περιεχομζνου, 4) Αςφάλεια, 5) Επίλυςθ προβλιματοσ. Στθ βάςθ
του πλαιςίου αυτοφ προςαρμόηονται τα εκνικά πλαίςια ικανοτιτων των χωρϊν-μελϊν.
Τζλοσ θ Ευρωπαικι Ζνωςθ ενδιαφζρεται για τθν ανάπτυξθ προτφπων ςχετικά με τθν
ψθφιακι πολιτότθτα, μζροσ των οποίων αφορά και τα ΡΣ Ρλθροφορικισ και ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν. Για τον ςκοπό αυτό ζχει χρθματοδοτιςει ειδικό πρόγραμμα από το 2016 με
τίτλο: «Digital Citizenship Education»: https://www.coe.int/en/web/digital-citizenshipeducation/home

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Computing education in K–12 schools includes computer literacy, educational technology,
digital citizenship, information technology, and computer science.
(K-12 CS Framework, k12cs.org, ςελ. 13).
Το Γυμνάςιο εντάςςεται ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ και θ
αποφοίτθςθ από αυτό ςθματοδοτεί τθν ολοκλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Στο
Γυμνάςιο φοιτοφν όλα τα παιδιά και ςτθ ςυνζχεια καλοφνται να επιλζξουν αν κα
ςυνεχίςουν τθν εκπαίδευςι τουσ ςτα Επαγγελματικά Λφκεια ι ςτα Γενικά Λφκεια, επομζνωσ
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ κα πρζπει να είναι γενικισ
παιδείασ, δθλαδι γενικισ μορφωτικισ αξίασ, να διακζτει αυτοτζλεια και να ολοκλθρϊνει
τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και ςτάςεισ μζχρι τον βακμό που είναι εφικτό ςτθ
ςυγκεκριμζνθ βακμίδα. Επιπλζον, κα πρζπει, εκτόσ των άλλων, να ενιςχφει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ, ςτθν κατάλλθλθ γι’ αυτοφσ/-ζσ επιλογι τθσ μελλοντικισ τουσ κατεφκυνςθσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ που φοιτοφν ςτο Γυμνάςιο είναι ςυνικωσ θλικίασ 12-15 ετϊν. Τα παιδιά
ςτα οποία κα εφαρμοςτεί το ςχεδιαηόμενο ΡΣ κα είναι υπεφκυνοι πολίτεσ, εργαηόμενοι,
επιςτιμονεσ, πολιτικοί, καλλιτζχνεσ κ.λπ., μετά το 2030, πικανόν και μετά το 2040. Η
Ρλθροφορικι, οι εφαρμογζσ τθσ (ψθφιακι τεχνολογία) και θ αξιοποίθςι τουσ κατά τθν
επίλυςθ προβλθμάτων (υπολογιςτικι ςκζψθ) γίνονται όλο και πιο ςθμαντικζσ ςτον
ςφγχρονο κόςμο. Ζνα ςφγχρονο Ρρόγραμμα Σπουδϊν Ρλθροφορικισ ςτο Γυμνάςιο καλείται
να προετοιμάςει αποτελεςματικά όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, προκειμζνου να είναι
ςε κζςθ να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ και να αξιοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ τθσ ψθφιακισ
εποχισ, θ οποία διαμορφϊνεται με τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνίασ και τθσ
οικονομίασ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Επομζνωσ το ΡΣ Ρλθροφορικισ είναι ςθμαντικό να ζχει
μακροχρόνια προοπτικι και να εςτιάηει ςτθν προετοιμαςία κριτικά ςκεπτόμενων,
δθμιουργικϊν και υπεφκυνων πολιτϊν, οι οποίοι κα μποροφν να επθρεάςουν τον ψθφιακό
μεταςχθματιςμό και να ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ του κόςμου που κα ηιςουν οι ίδιοι
και οι επόμενεσ γενιζσ. Για να ςυμβάλει το ΡΣ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτισ τθσ ποιότθτασ
των πολιτϊν και να εξυπθρετιςει τισ μακροπρόκεςμεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, χρειάηεται
να ςχεδιαςτεί μακθτοκεντρικά και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ τθσ ςυμπεριλθπτικισ
εκπαίδευςθσ να παρζχει ευκαιρίεσ ςε όλουσ/όλεσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ για
υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να πετφχουν το καλφτερο δυνατό
αποτζλεςμα. Με αυτόν τον τρόπο κα αναπτυχκοφν οι κατάλλθλεσ ικανότθτεσ που κα
μποροφν να καλφψουν μελλοντικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ. Με άλλα λόγια, το ΡΣ του
Γυμναςίου ςε ςυνδυαςμό με αυτό του Δθμοτικοφ επιδιϊκει τθν παροχι ενόσ
ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ εκπαίδευςθσ για όλουσ/όλεσ τουσ/τισ μακθτζσ/μακιτριεσ
τθσ χϊρασ προκειμζνου να αποκτιςουν τα απαραίτθτα εφόδια γνϊςεων και ικανοτιτων
Ρλθροφορικισ και ψθφιακισ τεχνολογίασ για κάκε πολίτθ, κακϊσ και τθν υποδομι για τθν
αξιοποίθςι τουσ ςτθ ςυνζχεια των ςπουδϊν τουσ.
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Η εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν πολιτϊν ςτθν υποχρεωτικι βακμίδα τθσ εκπαίδευςθσ
ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Ρλθροφορικισ εξυπθρετεί αφενόσ τον προφανι ςκοπό τθσ
ανάπτυξθσ τθσ ικανότθτασ χριςθσ των εφαρμογϊν τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ (ψθφιακόσ
γραμματιςμόσ), αφετζρου δε μια ςειρά από ςκοποφσ γενικισ παιδείασ όπωσ:
− Να οικοδομιςουν ςε βάκοσ γνϊςεισ για βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ρλθροφορικισ και τον
τρόπο λειτουργίασ τθσ υπολογιςτικισ τεχνολογίασ (πλθροφορικόσ γραμματιςμόσ), ϊςτε
να μποροφν να γίνουν δθμιουργοί γνϊςθσ και εφαρμογϊν εκτόσ από απλοί χριςτεσ,
κακϊσ και να μποροφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε ςχετικά γνωςτικά αντικείμενα
ι να αξιοποιοφν τθν υπολογιςτικι τεχνολογία και ςκζψθ ςε όποιον τομζα και αν
επιλζξουν να δραςτθριοποιθκοφν και να είναι ςε κζςθ να επθρεάςουν τον ψθφιακό
μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνίασ.
− Να αξιοποιοφν τθν ψθφιακι τεχνολογία και ςκζψθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων,
επιςτθμονικϊν και κακθμερινϊν.
− Να αντιλαμβάνονται τον ρόλο και τθν επίδραςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθ ςφγχρονθ
κοινωνία, να μποροφν να ςκζφτονται κριτικά και να ςυμμετζχουν ςτον δθμόςιο διάλογο
για τα κζματα ςχετικά με τθν Ρλθροφορικι και τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ που
ενδιαφζρουν τθν ευρφτερθ κοινωνία, ϊςτε να
ςυμμετζχουν ενεργά ςτο
παγκοςμιοποιθμζνο κοινωνικο-οικονομικό γίγνεςκαι.
− Να διάγουν πολιτιςμζνα, υπεφκυνα και με αςφάλεια ςτον κυβερνοχϊρο και να
ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δθμοκρατικζσ λειτουργίεσ τθσ πολιτείασ αλλθλεπιδρϊντασ
μζςα από τισ τεχνολογίεσ του διαδικτφου (ψθφιακι πολιτότθτα).
− Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα αξιοποίθςθσ ψθφιακϊν τεχνολογιϊν για τθν ενίςχυςθ των
μακθςιακϊν εμπειριϊν ςε όλα τα μακιματα και τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ διά βίου
εκπαίδευςθσ.
− Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα δθμιουργικισ ζκφραςθσ μζςω τθσ ψθφιακισ και υβριδικισ
τζχνθσ.
− Να μποροφν να αξιοποιοφν τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ με τρόπο αειφορικό και βιϊςιμο
για τουσ ίδιουσ, τθν κοινωνία, τθν οικονομία και το περιβάλλον.
− Τθν προςζλκυςθ νζων ςε ςπουδζσ ςχετικζσ με τθν Ρλθροφορικι και τισ κετικζσ
επιςτιμεσ.
Η Ρλθροφορικι ςτο ςχολείο ζρχεται να καλφψει μια ςειρά από ρόλουσ και γραμματιςμοφσ:
 Πλθροφορικόσ Γραμματιςμόσ (Computer Literacy): Αφορά τθ μάκθςθ ςτοιχείων και
κεμελιωδϊν αρχϊν, μεκόδων και πρακτικϊν τθσ Ρλθροφορικισ για τθν κατανόθςθ ςε
βάκοσ τθσ τεχνολογίασ, ϊςτε οι μακθτζσ/-τριεσ να μποροφν να είναι ςυμμζτοχοι/-εσ ςτθν
εξζλιξι τθσ και ςτθ δθμιουργία εφαρμογϊν και καινοτομιϊν.
 Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ (Digital Literacy): Αφορά τθ γενικι χριςθ των Η/Υ και των
ςυναφϊν ψθφιακϊν ςυςκευϊν, τθ χριςθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ ςυςτιματοσ
(Λειτουργικό ςφςτθμα) και γενικισ χριςθσ (Λογιςμικό παραγωγικότθτασ), κακϊσ και τθν
αξιοποίθςθ εφαρμογϊν του διαδικτφου για αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, τθν επικοινωνία,
τθ ςυνεργαςία και τθ δθμοςίευςθ πλθροφοριϊν.
 Ψθφιακι Πολιτότθτα: Αφορά τθν καλλιεργθμζνθ-πολιτιςμζνθ, υπεφκυνθ και αςφαλι
χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν γενικά και του διαδικτφου κακϊσ και τθν ικανότθτα
ενεργοφ ςυμμετοχισ ςτα κοινά και τισ διεργαςίεσ διακυβζρνθςθσ τθσ πολιτείασ ςτον
κυβερνοχϊρο μζςω του διαδικτφου.
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 Γραμματιςμόσ ςτθ μακθςιακι τεχνολογία: Αφορά τθν ικανότθτα διά βίου μάκθςθσ με
τθν αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςε όλα τα μακιματα.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Στθν ενότθτα αυτι περιγράφεται θ βαςικι δομι του περιεχομζνου του νζου ΡΣ
Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου με τθ μορφι ιεραρχικά οργανωμζνων Θεματικϊν Πεδίων,
επιμζρουσ Θεματικϊν Ενοτιτων και υποενοτιτων/αξόνων (Ρίνακασ 1). Η δομι αυτι είναι
κοινι για το ΡΣ Ρλθροφορικισ και των τριϊν βακμίδων. Ράνω ςτθν προτεινόμενθ δομι ζχει
ςτθριχκεί ο λεπτομερισ προςδιοριςμόσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
ανά τάξθ, κακϊσ και ο προςδιοριςμόσ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων για τθν επίτευξθ
των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων. Η υιοκζτθςθ τθσ κοινισ δόμθςθσ του περιεχομζνου
το ΡΣ τθσ Ρλθροφορικισ είναι απαραίτθτθ για να εξαςφαλιςτεί θ ςυνοχι με το ΡΣ των
άλλων βακμίδων, για αποφυγι κενϊν, επικαλφψεων και επαναλιψεων. Το περιεχόμενο
των ενοτιτων ζχει κακοριςτεί με τρόπο ϊςτε να παρζχεται ευελιξία, με επιλογζσ
προςαρμογισ για τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ και τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ αλλά και ελάχιςτο
κοινό ςφνολο κεματικϊν περιοχϊν για μελζτθ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ζνασ ελάχιςτοσ
κοινόσ τόποσ γνϊςεων και ικανοτιτων που κα ζχουν αςχολθκεί οι μακθτζσ/-τριεσ κάκε
βακμίδασ. Στον πίνακα 1 που ακολουκεί αναλφεται θ ιεραρχικι δομι (διαμζριςθ) του
περιεχομζνου του ΡΣ. Με το ςφμβολο ** ζχουν επιςθμανκεί οι νζεσ ενότθτεσ ςε ςχζςθ με
το υπάρχον ΡΣ, για να διευκολφνεται θ ςφγκριςθ.
Πίνακασ 1. Δομι του περιεχομζνου ΡΣ Ρλθροφορικισ Γυμναςίου οργανωμζνθ ςε Θεματικά
Ρεδία, Θεματικζσ Ενότθτεσ και υποενότθτεσ/άξονεσ
Θεματικά Πεδία

Θεματικζσ Ενότθτεσ

Τποενότθτεσ/Άξονεσ

1. Αλγορικμικι και
προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων

1.1. Αλγορικμικι

** 1.1.1 Ρρόβλθμα, επίλυςθ προβλιματοσ

1.2 Ρρογραμματιςμόσ

1.1.2 Η ζννοια του αλγόρικμου
1.1.3 Η ιςτορία των αλγορίκμων
1.1.4 Σχεδιαςμόσ και αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων
1.1.5 Βαςικοί αλγόρικμοι και εφαρμογζσ
1.1.6 Ζλεγχοσ ορκότθτασ και
εκςφαλμάτωςθ αλγορίκμων
1.1.7 Ρολυπλοκότθτα αλγορίκμων
1.2.1 Βαςικζσ ζννοιεσ και δομζσ
δομθμζνου προγραμματιςμοφ
** 1.2.2 Δομζσ δεδομζνων
1.2.3 Ρρογραμματιςτικά υποδείγματα
1.2.4 Ρρογραμματιςτικά περιβάλλοντα
1.2.5 Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ
προγραμμάτων
** 1.3.1 Ρρογραμματιςμόσ ρομπότ και
αυτοματιςμοί

** 1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων με
προγραμματιςτικά
εργαλεία

2. Υπολογιςτικά ςυςτιματα,
ψθφιακζσ ςυςκευζσ, δίκτυα

2.1 Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και ψθφιακζσ
ςυςκευζσ
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** 1.3.2 Επιςτθμονικόσ προγραμματιςμόσ
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** 1.3.3 Εφαρμογζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ
** 1.3.4 Ρρογραμματιςμόσ καινοτόμων
εφαρμογϊν για τθ ςφγχρονθ κοινωνία
2.1.1 Ψθφιακά υπολογιςτικά ςυςτιματα
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2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν και
το Διαδίκτυο
** 3. Δεδομζνα και ανάλυςθ
δεδομζνων

4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ

** 3.1 Διατφπωςθ
ερωτθμάτων που
αντιμετωπίηονται με
επεξεργαςία δεδομζνων
** 3.2 Συλλογι και
επεξεργαςία δεδομζνων
** 3.3 Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ και λιψθ
αποφάςεων με βάςθ τα
δεδομζνα
** 3.4 Λογιςμικά για τθν
ανάλυςθ δεδομζνων
4.1. Χριςθ εφαρμογϊν,
μζςων και υπθρεςιϊν

** 4.2. Μακθςιακι
τεχνολογία και τεχνολογικά
βελτιωμζνθ εκπαίδευςθ

5. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και
κοινωνία

** 5.1 Ψθφιακι πολιτότθτα

** 5.2. Επίδραςθ τθσ
Ρλθροφορικισ και των
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία και τον
πολιτιςμό

2.1.2 Αρχιτεκτονικι Η/Υ
2.1.3 Ψθφιακι αναπαράςταςθ δεδομζνων
2.1.4 Υλικό και λογιςμικό
** 2.1.5 Αυτοματιςμοί και ρομποτικζσ
διατάξεισ - ςφνδεςθ των υπολογιςτϊν με
τον φυςικό κόςμο
2.1.6 Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
λειτουργίασ
2.2.1 Οργάνωςθ και λειτουργία δικτφων
επικοινωνίασ
** 2.2.2 Κυβερνοαςφάλεια
Δ/Α

Δ/Α
Δ/Α

Δ/Α
4.1.1. Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και
ψθφιακοφ περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα ψθφιακά μζςα
4.1.2. Επικοινωνία και ςυνεργαςία μζςω
ΨΤ
4.1.3. Δθμιουργία ψθφιακοφ
περιεχομζνου και πολυμεςικϊν ςτοιχείων
4.1.4. Σφνκεςθ - Ενςωμάτωςθ - Υπεφκυνθ
Διαςκευι - Ψθφιακοφ περιεχομζνου και
ςυγγραφι πολυμεςικϊν εφαρμογϊν
** 4.2.1 Εξοικείωςθ με μακθςιακι
τεχνολογία
** 4.2.2 Αναπτφςςω ικανότθτα ενεργοφ,
τεχνολογικά ενιςχυμζνου, μακθτι
** 5.1.1. Συμμετοχι ςτα κοινά και άςκθςθ
πολιτικϊν δικαιωμάτων μζςω των
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
** 5.1.2. Ρρωτόκολλα ςυνομιλιϊν ςτο
διαδίκτυο - Netiquette
** 5.1.3. Ιδιωτικότθτα και αςφάλεια ςτο
διαδίκτυο
** 5.1.4. Καλλιζργεια και διαχείριςθ τθσ
ψθφιακισ ταυτότθτασ και τθσ
διαδικτυακισ φιμθσ
** 5.1.5. Ρνευματικι ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ
** 5.2.1. Κοινωνικζσ, οικονομικζσ και
πολιτιςμικζσ επιπτϊςεισ τθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ

** 5.2.2. Ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν
παγκοςμιότθτα του διαδικτφου και τθν
πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν ψθφιακι
επικοινωνία - παγκοςμιοποίθςθ και
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
** 5.2.3. Η επίδραςθ των αλγορίκμων, τθσ
επιςτιμθσ των δεδομζνων και τθσ ΤΝ ςτθν
κοινωνία
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** 5.2.4. Επιδράςεισ τθσ τεχνολογίασ ςτθν
τζχνθ και τθν κουλτοφρα
** 5.2.5. Επιπτϊςεισ των τεχνολογιϊν ςτθ
ςωματικι, τθ ψυχικι υγεία και τθν ευεξία
** 5.2.6. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και
αειφορία
5.2.7. Τι επιφυλάςςει το μζλλον;

1. Αλγορικμικι και προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
Η ζννοια του αλγορίκμου ιςτορικά προζρχεται από τα Μακθματικά. Οι αλγόρικμοι
γράφονται για ςυγκεκριμζνουσ εκτελεςτζσ που δεν είναι κατά ανάγκθ Η/Υ. Η
αυτοματοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των αλγορίκμων από τουσ Η/Υ νοθματοδοτεί τον
προγραμματιςμό για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, αν και δεν είναι ο μόνοσ τρόποσ να
ειςάγουμε τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτον προγραμματιςμό. Ο προγραμματιςμόσ ωσ
γενικότεροσ γραμματιςμόσ μπορεί να αφορά ζργα δθμιουργικισ ζκφραςθσ, π.χ. ψθφιακισ
τζχνθσ, ςε διατάξεισ αυτοματιςμϊν και γενικότερεσ υπολογιςτικζσ διαδικαςίεσ που δεν
είναι αλγόρικμοι με τθν τυπικι ζννοια του όρου. Μεγάλο όμωσ μζροσ των εφαρμογϊν του
προγραμματιςμοφ αφορά τθν αλγορικμικι ςκζψθ, ενϊ γενικοί
αλγόρικμοι, π.χ.
ταξινόμθςθ, αποτελοφν ςυςτατικά ςτοιχεία ςτα λογιςμικά ςυςτιματα. Η αλγορικμικι
ςκζψθ είναι ζνα από τα κεντρικά ηθτιματα ςτθν Ρλθροφορικι και ςτο Γυμνάςιο μπορεί να
προςεγγιςτεί με ελκυςτικό τρόπο που κζτει τισ βάςεισ για ουςιαςτικι προςζγγιςθ του
ηθτιματοσ τθσ επίλυςθσ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων που είναι κεμελιϊδθσ γνϊςθ ςτο
πεδίο. Οι αλγόρικμοι μελετϊνται με τον προγραμματιςμό τουσ, ϊςτε να γίνονται
ςυγκεκριμζνοι και να μποροφν οι μακθτζσ/-τριεσ να πειραματίηονται για να τουσ
κατανοιςουν καλφτερα (learning by coding) και παράλλθλα να οικοδομοφν ζννοιεσ του
προγραμματιςμοφ.
Το Θεματικό Ρεδίο 1. Αλγορικμικι και προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
είναι οργανωμζνο ςε τρεισ Θεματικζσ Ενότθτεσ: 1.1. Αλγορικμικι, 1.2 Προγραμματιςμόσ και
1.3 Επίλυςθ προβλθμάτων με προγραμματιςτικά εργαλεία.
Στθ Θεματικι Ενότθτα 1.1. Αλγορικμικι εντάςςονται ζννοιεσ τθσ αλγορικμικισ
επίλυςθσ προβλιματοσ οργανωμζνεσ ςτισ υποενότθτεσ 1.1.1 Πρόβλθμα, επίλυςθ
προβλιματοσ, 1.1.2 Η ζννοια του αλγόρικμου, 1.1.3 Η ιςτορία των αλγορίκμων, 1.1.4
χεδιαςμόσ και αναπαραςτάςεισ αλγορίκμων, 1.1.5 Βαςικοί αλγόρικμοι και εφαρμογζσ,
1.1.6 Ζλεγχοσ ορκότθτασ και εκςφαλμάτωςθ αλγορίκμων, 1.1.7 Πολυπλοκότθτα
αλγορίκμων.
Στθ Θεματικι Ενότθτα 1.2 Προγραμματιςμόσ περιλαμβάνονται ζννοιεσ του
δομθμζνου προγραμματιςμοφ και των δομϊν δεδομζνων που αποτελοφν περιβάλλον για
τθν αυτοματοποίθςθ τθσ αλγορικμικισ ςκζψθσ αλλά και γενικότερα τθσ υπολογιςτικισ
ςκζψθσ. Η Θεματικι Ενότθτα οργανϊνεται ςτισ υποενότθτεσ: 1.2.1 Βαςικζσ ζννοιεσ και
δομζσ δομθμζνου προγραμματιςμοφ, 1.2.2 Δομζσ δεδομζνων, 1.2.3 Προγραμματιςτικά
υποδείγματα, 1.2.4 Προγραμματιςτικά περιβάλλοντα, 1.2.5 χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ
προγραμμάτων. Στο Γυμνάςιο οι μακθτζσ/-τριεσ αρχίηουν να χρθςιμοποιοφν δομζσ
δεδομζνων, γνωρίηουν εναλλακτικά προγραμματιςτικά υποδείγματα και εξοικειϊνονται
ςταδιακά με κειμενικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ εκτόσ των γλωςςϊν με πλακίδια. Ζμφαςθ
επίςθσ δίνεται ςτον ςυςτθματικό ςχεδιαςμό των προγραμμάτων.
Πςον αφορά τα πεδία εφαρμογϊν που εντάςςονται τα προγραμματιςτικά ζργα των
μακθτϊν/-τριϊν προτείνεται να αντλοφνται από τθν εκπαιδευτικι ρομποτικι και τον υλικό
προγραμματιςμό, ι/και από τον επιςτθμονικό προγραμματιςμό και τθν επίλυςθ
επιςτθμονικϊν προβλθμάτων, τισ εφαρμογζσ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και τισ καινοτομίεσ
ςε κακθμερινά προβλιματα. Ζτςι, ςτθ Θεματικι Ενότθτα 1.3 Επίλυςθ προβλθμάτων με
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προγραμματιςτικά εργαλεία εντάςςονται ζννοιεσ τθσ Ρλθροφορικισ ανάλογα με το πεδίο
εφαρμογϊν τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ. Τα πεδία εφαρμογϊν που ζχουν επιλεγεί και
αποτελοφν διακριτζσ υποενότθτεσ τθσ Θεματικισ Ενότθτασ είναι: 1.3.1 Προγραμματιςμόσ
ρομπότ και αυτοματιςμοί, 1.3.2 Επιςτθμονικόσ προγραμματιςμόσ και επίλυςθ
προβλθμάτων, 1.3.3 Εφαρμογζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, 1.3.4 Προγραμματιςμόσ καινοτόμων
εφαρμογϊν για τθ ςφγχρονθ κοινωνία. Η λειτουργικι ζνταξθ των πεδίων εφαρμογισ του
προγραμματιςμοφ ςτο ΡΣ κα επιτρζψει τθ ςυςτθματικι αξιοποίθςι τουσ ςτθν εκπαίδευςθ
και τθ ςφαιρικι ανάπτυξθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Στθ διάρκεια
του Γυμναςίου οι μακθτζσ/-τριεσ κα ζχουν μια ολοκλθρωμζνθ και ιςορροπθμζνθ ςειρά
μακθςιακϊν εμπειριϊν με εφαρμογζσ προγραμματιςμοφ ςε όλεσ τισ υποενότθτεσ.
Οι Θεματικζσ Ενότθτεσ 1.1, 1.2 και 1.3 μποροφν και πρζπει να υλοποιοφνται
παράλλθλα με τθν ζννοια ότι προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα από τισ τρεισ
ενότθτεσ επιλζγονται και εντάςςονται ςτθν ίδια μακθςιακι δραςτθριότθτα ι διδακτικό
ςενάριο.
Ζνασ αλγόρικμοσ μελετάται παράλλθλα με τθν υλοποίθςι του ςε
προγραμματιςτικό περιβάλλον, όπου ο/θ μακθτισ/-τρια τον προςεγγίηει πειραματικά. Αυτό
μπορεί να γίνεται ςτα πλαίςια ενόσ μακθςιακοφ ζργου με πεδίο εφαρμογισ που
εντάςςεται ςε κάποια από τισ Θεματικζσ Ενότθτεσ 1.3.1 – 13.4. Γενικά τα Θεματικά Ρεδία
και οι ενότθτεσ του ΡΣ δεν δθλϊνουν χρονικι ςειρά ςτθ διάταξθ τθσ φλθσ και μποροφν να
ςυνδυάηονται ςε μακθςιακά ςενάρια.
2. Τπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ ςυςκευζσ, δίκτυα
Τα υπολογιςτικά ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν υλικό και λογιςμικό για να
επεξεργάηονται και να επικοινωνοφν δεδομζνα ςε ψθφιακι μορφι. Κακϊσ οι μακθτζσ/τριεσ επεκτείνουν τισ γνϊςεισ τουσ, αποκτοφν βακφτερθ κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ
υλικοφ και λογιςμικοφ ςε διάφορα επίπεδα, ϊςτε να κατανοοφν πϊσ λειτουργοφν ςυνολικά
ωσ ςφςτθμα. Πλο και περιςςότερεσ κακθμερινζσ ςυςκευζσ περιζχουν ψθφιακι τεχνολογία
για να αντιλαμβάνονται πλθροφορίεσ και να προκαλοφν ενζργειεσ ςτον πραγματικό κόςμο.
Οι μακθτζσ/-τριεσ μελετοφν ςυςκευζσ και πϊσ γίνεται θ ςφνδεςι τουσ με τον κόςμο. Τζλοσ,
οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν να λειτουργοφν, να ςυντθροφν και να λφνουν τα προβλιματα
λειτουργίασ των ψθφιακϊν ςυςκευϊν ςυςτθματικά με βάςθ τθν κατανόθςι τουσ για το
πϊσ λειτουργοφν.
Στο Θεματικό Ρεδίο 2. Τπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ ςυςκευζσ, Δίκτυα
περιλαμβάνονται οι Θεματικζσ Ενότθτεσ 2.1 Τπολογιςτικά ςυςτιματα και ψθφιακζσ
ςυςκευζσ και 2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν και το διαδίκτυο.
Στθ Θεματικι Ενότθτα 2.1 Τπολογιςτικά ςυςτιματα και ψθφιακζσ ςυςκευζσ
εντάςςονται βαςικζσ ζννοιεσ για το υλικό των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, τθ ςχζςθ και τθ
ςφνδεςι του με το λογιςμικό, τισ διάφορεσ ψθφιακζσ ςυςκευζσ που ενιςχφουν τισ
ανκρϊπινεσ ικανότθτεσ, οργανωμζνεσ ςτισ υποενότθτεσ: 2.1.1 Ψθφιακά υπολογιςτικά
ςυςτιματα (κατθγορίεσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ
περιφερειακϊν και αυτόνομων ςυςκευϊν ψθφιακισ τεχνολογίασ), 2.1.2 Αρχιτεκτονικι Η/Τ
(εννοιολογικι δομι και λειτουργία του Η/Τ), 2.1.3 Ψθφιακι αναπαράςταςθ δεδομζνων
(δυφίο, δυαδικι κωδικοποίθςθ αρικμϊν, χαρακτιρων, εικόνασ, ιχου), 2.1.4 Τλικό και
λογιςμικό (λειτουργικό ςφςτθμα και ςφνδεςθ με το υλικό, Λογιςμικό ςυςτιματοσ,
διευκζτθςθ Η/Τ), 2.1.5 Αυτοματιςμοί και ρομποτικζσ διατάξεισ - ςφνδεςθ των υπολογιςτϊν
με τον φυςικό κόςμο (αιςκθτιρεσ, ενεργοποιθτζσ, μικροελεγκτζσ, εφαρμογζσ αυτοματιςμοφ
και εκπαιδευτικισ ρομποτικισ), 2.1.6 Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων λειτουργίασ (ςυντιρθςθ
και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων λειτουργίασ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων).
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Οι υπολογιςτικζσ ςυςκευζσ είναι ςυνικωσ ςυνδεδεμζνεσ με δίκτυα δεδομζνων για να
ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ και να διαμοιράηονται πόρουσ. Η δικτφωςθ γίνεται ολοζνα και
περιςςότερο βαςικό ςτοιχείο των εφαρμογϊν τθσ Ρλθροφορικισ. Οι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν αρχικά να χρθςιμοποιοφν τα δίκτυα για επικοινωνία και ςυνεργαςία. Σταδιακά
αποκτοφν βακφτερθ κατανόθςθ για το πϊσ είναι οργανωμζνα και πϊσ ςτζλνεται,
διαβιβάηεται και λαμβάνεται θ πλθροφορία ανάμεςα ςε ςυςκευζσ ςυνδεδεμζνεσ ςε
διάφορουσ τφπουσ δικτφων. Η αςφαλισ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ διαμζςου των δικτφων
αποτελεί το αντικείμενο τθσ κυβερνοαςφάλειασ. Οι μακθτζσ/-τριεσ αρχικά μακαίνουν πϊσ
να προςτατεφουν τισ προςωπικζσ τουσ πλθροφορίεσ και ςτθ ςυνζχεια πϊσ γίνεται θ
προςταςία των πλθροφοριϊν ςτα υπολογιςτικά ςυςτιματα και τα δίκτυα με ςφνκετεσ
μεκόδουσ, όπωσ θ κρυπτογραφία, θ ταυτοποίθςθ κ.ά. Η διδακτικι προςζγγιςθ τθσ
κυβερνοαςφάλειασ γίνεται με το τρίπτυχο: ευαιςκθτοποίθςθ ςτουσ κινδφνουσ – μζτρα
προςταςίασ – αντιμετϊπιςθ εφόςον ςυμβεί.
Στθ Θεματικι Ενότθτα 2.2 δίκτυα δεδομζνων εντάςςονται οι ζννοιεσ των δικτφων
δεδομζνων και Η/Υ κακϊσ και τθσ αςφάλειασ αυτϊν, οργανωμζνεσ ςτισ υποενότθτεσ: 2.2.1
Οργάνωςθ και λειτουργία δικτφων επικοινωνίασ (εννοιολογικι δομι δικτφων, είδθ,
ςυςκευζσ, περιγραφι τθσ μεταγωγισ και τθσ δρομολόγθςθσ πακζτων δεδομζνων) και 2.2.2
Κυβερνοαςφάλεια (προςταςία ψθφιοποιθμζνων πλθροφοριϊν από μθ εξουςιοδοτθμζνθ
πρόςβαςθ, υποκλοπι, αλλοίωςθ, απειλζσ και μζτρα προςταςίασ, κρυπτογράφθςθ).
3. Δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων
Μεγάλο μζροσ των εφαρμογϊν τθσ Ρλθροφορικισ αφορά τθν επεξεργαςία
δεδομζνων. Οι βάςεισ δεδομζνων είναι τομζασ ίδιασ ςθμαςίασ με τον τομζα τθσ ανάπτυξθσ
λογιςμικοφ. Με τθν εξάπλωςθ του διαδικτφου και των φορθτϊν ςυςκευϊν το πλικοσ των
παραγόμενων ψθφιακϊν δεδομζνων αυξικθκε ταχφτατα και θ αυτόματθ επεξεργαςία
αυτϊν αποτελεί ζναν ανκθρό κλάδο εφαρμογϊν με κοινωνικζσ επιπτϊςεισ ςτθν
κακθμερινι ηωι. Η ανάλυςθ δεδομζνων βρίςκει νζεσ εφαρμογζσ ςτθν υγεία, τθν
κοινωνιολογία, τθ γεωγραφία, τισ επιςτιμεσ του περιβάλλοντοσ κ.α. παρζχοντασ πιο
ακριβείσ προβλζψεισ και πιο λεπτομερείσ αναλφςεισ. Η ανάλυςθ των δεδομζνων αποτελεί
νζο Θεματικό Ρεδίο για το ΡΣ και ςυμπεριλαμβάνει και τθν εξοικείωςθ με το λογιςμικό
επεξεργαςίασ φφλλων δεδομζνων για το Γυμνάςιο. Η διδαςκαλία του Θεματικοφ Ρεδίου
αρχίηει ςτθ Β’ τάξθ. Το Θεματικό Ρεδίο 3. Δεδομζνα και Ανάλυςθ δεδομζνων αφορά
ςτοιχεία τθσ επιςτιμθσ των δεδομζνων και είναι οργανωμζνο ςε 4 Θεματικζσ Ενότθτεσ: 3.1
Διατφπωςθ ερωτθμάτων που αντιμετωπίηονται με επεξεργαςία δεδομζνων, 3.2 υλλογι και
επεξεργαςία δεδομζνων, 3.3 Μοντελοποίθςθ, ςυμπεραςμόσ και λιψθ αποφάςεων με βάςθ
τα δεδομζνα, 3.4 Λογιςμικά για τθν ανάλυςθ δεδομζνων.
Η δόμθςθ του πεδίου ακολουκεί διδακτικι προςζγγιςθ παρόμοια με αυτι τθσ
Στατιςτικισ: Ερϊτθμα - Συλλογι & επεξεργαςία δεδομζνων – Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ, λιψθ αποφάςεων. Τα δεδομζνα μειϊνουν τθν αβεβαιότθτα και επιτρζπουν
καλφτερθ λιψθ αποφάςεων. Τα δεδομζνα και τα ερωτιματα αρχικά αφοροφν τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ, ςτθ ςυνζχεια επεκτείνονται ςτο ευρφτερο κοινωνικό και φυςικό
περιβάλλον και τζλοσ περιλαμβάνουν δεδομζνα που ςυλλζγονται αυτόματα, π.χ. ωσ ίχνθ
αλλθλεπιδράςεων ςτο διαδίκτυο ι από αιςκθτιρεσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ εξοικειϊνονται με
τον υπολογιςμό ςτατιςτικϊν μζτρων κεντρικισ τάςθσ και διαςποράσ και κυρίωσ με τισ
εναλλακτικζσ οπτικοποιιςεισ που παρζχουν τα λογιςμικά ανάλυςθσ δεδομζνων. Ειςάγονται
ςτθν άτυπθ εκτίμθςθ για χαρακτθριςτικά ενόσ δείγματοσ ι τθ ςφγκριςθ χαρακτθριςτικϊν
ανάμεςα ςε δφο πλθκυςμοφσ και καλοφνται να λάβουν αποφάςεισ. Η ςυλλογι των
δεδομζνων γίνεται με ερωτθματολόγια ι πείραμα ι προςομοίωςθ ι από αρχεία
καταγραφισ αλλθλεπιδράςεων. Ζμφαςθ δίνεται και ςτθ χριςθ μεγάλου πλικουσ
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αυκεντικϊν δεδομζνων από ςυλλογι ι ζτοιμων, π.χ. οι επιδόςεισ των ακλθτϊν/-τριϊν των
Ολυμπιακϊν Αγϊνων, ϊςτε να είναι προφανζσ το πλεονζκτθμα τθσ αξιοποίθςθσ των
λογιςμικϊν.
4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ
Ο ψθφιακόσ γραμματιςμόσ αφορά τθν ικανότθτα αξιοποίθςθσ των εφαρμογϊν
ψθφιακισ τεχνολογίασ (ΨΤ) ι τισ εφαρμογζσ τεχνολογίασ πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ
(ΤΡΕ), όπωσ είναι επίςθσ γνωςτζσ, για τθ δθμιουργία, τον διαμοιραςμό και τθ διαςκευι
τεχνουργθμάτων, κακϊσ και τθν αναηιτθςθ ψθφιακϊν πλθροφοριϊν. Η ανάπτυξθ του
ψθφιακοφ γραμματιςμοφ αποτελεί βαςικι ςτόχευςθ του ΡΣ Ρλθροφορικισ ςτθ γενικι
εκπαίδευςθ. Οι μακθτζσ/-τριεσ είναι ςθμαντικό να μποροφν να αξιοποιοφν τισ ΨΤ ωσ
εργαλεία παραγωγικότθτασ, επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ, δθμιουργικότθτασ και μάκθςθσ.
Ζτςι, το Θεματικό Ρεδίο 4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ περιλαμβάνει τισ ζννοιεσ που
ςχετίηονται με τθ χριςθ εφαρμογϊν ΨΤ ι ΤΡΕ, κακϊσ και τισ ζννοιεσ ςχετικά με τθν
αξιοποίθςθ τθσ μακθςιακισ τεχνολογίασ για τθν ανάπτυξθ ικανότθτασ διά βίου μάκθςθσ.
Το πεδίο είναι οργανωμζνο ςε δφο αντίςτοιχεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ: 4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν, μζςων και υπθρεςιϊν και 4.2. Μακθςιακι τεχνολογία και τεχνολογικά
βελτιωμζνθ εκπαίδευςθ.
Η Θεματικι Ενότθτα 4.1. Χριςθ εφαρμογϊν, μζςων και υπθρεςιϊν περιλαμβάνει τισ
υποενότθτεσ: 4.1.1. Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και ψθφιακοφ περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα ψθφιακά μζςα, 4.1.2. Επικοινωνία και ςυνεργαςία μζςω ΨΣ, 4.1.3.
Δθμιουργία ψθφιακοφ περιεχομζνου και πολυμεςικϊν ςτοιχείων και 4.1.4. φνκεςθ Ενςωμάτωςθ - Τπεφκυνθ Διαςκευι - Ψθφιακοφ περιεχομζνου και ςυγγραφι πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν.
Η κεματικι 4.1. καλφπτει τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο, τα εργαλεία
επικοινωνίασ, π.χ. e-mail και ςυνεργαςίασ (π.χ. εργαλεία ςυνεργατικισ γραφισ), κακϊσ και
τθν εξοικείωςθ με τα εργαλεία επεξεργαςίασ πολυμεςικϊν ςτοιχείων και ςφνταξθσ
πολυμεςικϊν εφαρμογϊν. Συμπλθρϊνονται με προχωρθμζνεσ λειτουργίεσ οι εφαρμογζσ
παραγωγικότθτασ (επεξεργαςία κειμζνου, παρουςιάςεισ), ενϊ τα λογιςμικά φφλλων
υπολογιςμϊν εντάςςονται ςτο Θεματικό Ρεδίο 3, ςτθν ενότθτα 3.4.
Η Θεματικι Ενότθτα 4.2. Μακθςιακι τεχνολογία και τεχνολογικά βελτιωμζνθ
εκπαίδευςθ αφορά τθν ανάπτυξθ ικανότθτασ διά βίου μάκθςθσ και περιλαμβάνει τισ
υποενότθτεσ: 4.2.1 Εξοικείωςθ με μακθςιακι τεχνολογία και 4.2.2 Αναπτφςςω ικανότθτα
ενεργοφ, τεχνολογικά ενιςχυμζνου, μακθτι.
Οι μακθτζσ/-τριεσ εξοικειϊνονται με
μακθςιακι τεχνολογία και τρόπουσ να μακαίνουν ςτο ςφγχρονο ψθφιακό περιβάλλον με τισ
διάφορεσ υπθρεςίεσ e-learning και τουσ μακθςιακοφσ πόρουσ. Επίςθσ, εμπλζκονται ενεργά
ςε ζργο ςχεδιαςμοφ αυτόνομθσ μάκθςθσ με τον εντοπιςμό μακθςιακοφ ςτόχου και τθσ
μεκόδου επίτευξισ του μζςα από ψθφιακοφσ πόρουσ και εργαλεία μάκθςθσ.
5. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και κοινωνία
Η Ρλθροφορικι επθρεάηει τον κόςμο μασ από πολλζσ απόψεισ, άλλοτε κετικά και
άλλοτε αρνθτικά, τόςο τοπικά όςο και ςε παγκόςμια κλίμακα. Οι πολίτεσ, ατομικά και
οργανωμζνοι ςε κοινότθτεσ, επθρεάηουν τθν Ρλθροφορικι με τθ ςυμπεριφορά και τισ
αλλθλεπιδράςεισ τουσ και αντίςτροφα θ Ρλθροφορικι επθρεάηει νζεσ πολιτιςμικζσ
πρακτικζσ και κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ κοινωνίασ,
τθσ οικονομίασ και του πολιτιςμοφ ζχει ωσ όχθμα και καταλφτθ τισ ΨΤ. Είναι ηιτθμα
κοινωνικισ ιςότθτασ κάκε πολίτθσ να κατανοεί τθν επίδραςθ των ΨΤ ςτθν κοινωνία, ϊςτε
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να μπορεί να ςυμμετζχει και να διαμορφϊνει τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό υπεφκυνα και
πλθροφορθμζνα. Ζτςι, το Θεματικό Ρεδίο 5. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και κοινωνία αφορά
ζννοιεσ ςχετικζσ με τθν ψθφιακι πολιτότθτα (αςφαλι, υπεφκυνθ χριςθ των ΨΤ και
ςυμμετοχι ςτα κοινά και τθν ψθφιακι δθμοκρατία), κακϊσ και ζννοιεσ ςχετικζσ με τισ
επιπτϊςεισ των ΨΤ και τθσ Ρλθροφορικισ ςτθν κοινωνία, τθν οικονομία και τον πολιτιςμό.
Οι αντίςτοιχεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ του πεδίου είναι: 5.1 Ψθφιακι πολιτότθτα και 5.2.
Επίδραςθ τθσ Πλθροφορικισ και των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθν κοινωνία και τον
πολιτιςμό.
Η Θεματικι Ενότθτα 5.1 Ψθφιακι πολιτότθτα αφορά τθ ςυμμετοχι ςτα κοινά και
ςτθν ψθφιακι δθμοκρατία, τθν κοςμιότθτα ςτισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ μζςω του
διαδικτφου και τθν υπεφκυνθ χριςθ των ΨΤ με τρόπο που να ςζβεται τθν ιδιωτικότθτα, τθ
διαδικτυακι φιμθ και τα πνευματικά δικαιϊματα. Η ενότθτα είναι οργανωμζνθ ςτισ
κεματικζσ υποενότθτεσ: 5.1.1. υμμετοχι ςτα κοινά και άςκθςθ πολιτικϊν δικαιωμάτων
μζςω των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν, 5.1.2. Πρωτόκολλα ςυνομιλιϊν ςτο διαδίκτυο –
Netiquette, 5.1.3. Ιδιωτικότθτα και αςφάλεια ςτο διαδίκτυο, 5.1.4. Καλλιζργεια και
διαχείριςθ τθσ ψθφιακισ ταυτότθτασ και τθσ διαδικτυακισ φιμθσ και 5.1.5. Πνευματικι
ιδιοκτθςία και άδειεσ χριςθσ
Η Θεματικι Ενότθτα 5.2. Επίδραςθ τθσ Πλθροφορικισ και των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό αφορά τισ επιπτϊςεισ των ΨΤ ςτα επαγγζλματα, ςτθν
παγκοςμιότθτα του διαδικτφου και τθν πολυπολιτιςμικότθτα των διαςυνοριακϊν
εφαρμογϊν του, τθν επίδραςθ των ΨΤ ςτθν τζχνθ και τον πολιτιςμό, ςτθν υγεία και τθ
ςχζςθ τθσ με τθν αειφορία. Η ενότθτα οργανϊνεται ςτισ υποενότθτεσ: 5.2.1. Κοινωνικζσ,
οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ επιπτϊςεισ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, 5.2.2.
Ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν παγκοςμιότθτα του διαδικτφου και τθν πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν
ψθφιακι επικοινωνία - παγκοςμιοποίθςθ και ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, 5.2.3. Η επίδραςθ των
αλγορίκμων, τθσ επιςτιμθσ των δεδομζνων και τθσ ΣΝ ςτθν κοινωνία, 5.2.4. Επιδράςεισ τθσ
τεχνολογίασ ςτθν τζχνθ και τθν κουλτοφρα, 5.2.5. Επιπτϊςεισ των τεχνολογιϊν ςτθ
ςωματικι, τθν ψυχικι υγεία και τθν ευεξία, 5.2.6. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και αειφορία και
5.2.7. Σι επιφυλάςςει το μζλλον; θ οποία κα μποροφςε να είναι το κζμα του τελευταίου
μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο Γυμνάςιο.
Βαςικζσ πρακτικζσ τθσ Πλθροφορικισ – Οριηόντιεσ ικανότθτεσ
Εκτόσ από τθν ιεραρχικι οργάνωςθ του περιεχομζνου του ΡΣ Ρλθροφορικισ, ζχουν
οριςτεί και 6 βαςικζσ πρακτικζσ τθσ Ρλθροφορικισ, οι οποίεσ κεωροφνται ςθμαντικζσ
οριηόντιεσ ικανότθτεσ (ςυμπλθρωματικζσ αυτϊν που ζχουν οριςτεί από το ΙΕΡ για όλα τα
ΡΣ) και επιδιϊκονται ςε κάκε ευκαιρία ςε ςυνδυαςμό με ΡΜΑ από διάφορεσ ενότθτεσ. Οι
βαςικζσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με κάκε προςδοκϊμενο μακθςιακό αποτζλεςμα κα
δθλϊνονται με λογικά πεδία (ναι/όχι) ςε ζναν πίνακα αντιςτοίχιςθσ που κα αποτελεί
επζκταςθ του πίνακα Β’. Ζτςι κα είναι εφκολο να προςπελάςει ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ
εκπαιδευτικόσ ι εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςτισ/-ςτρια τα ΡΜΑ που ςχετίηονται με μια Βαςικι
Ρρακτικι ι ςυνδυαςμό αυτϊν για επιλεγμζνεσ Θεματικζσ Ενότθτεσ. Οι βαςικζσ πρακτικζσ
που προτείνουμε για το ΡΣ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου απεικονίηονται ςτον πίνακα 2.
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Πίνακασ 2. Βαςικζσ Ρρακτικζσ – Οριηόντιεσ Ικανότθτεσ ειδικά για το ΡΣ Ρλθροφορικισ
Γυμναςίου
ΒΠ1. Υπολογιςτικι ςκζψθ
ΒΠ2. Ρροϊκθςθ ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ ςτθν Ρλθροφορικι
ΒΠ3. Συνεργαςία γφρω από τθν Ρλθροφορικι
ΒΠ4. Επικοινωνία ςχετικά με τθν Ρλθροφορικι
ΒΠ5. Καταςκευι υπολογιςτικϊν τεχνουργθμάτων
ΒΠ6. Ανάπτυξθ και χριςθ υπολογιςτικϊν αφαιρζςεων
Σφμφωνα με τα ςφγχρονα διεκνι πρότυπα και τα Ρρογράμματα Σπουδϊν
Ρλθροφορικισ, οι βαςικζσ πρακτικζσ είναι ςυμπεριφορζσ τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφν οι
μακθτζσ/-τριεσ για να αςχολθκοφν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ρλθροφορικισ και των
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν. Οι πρακτικζσ αλλθλεπικαλφπτονται εςκεμμζνα με πρακτικζσ άλλων
επιςτθμονικϊν πεδίων και χρθςιμοποιοφν ίδια ορολογία. Οι ζννοιεσ και οι πρακτικζσ
μζκοδοι ςυνδυάηονται για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων εμπειριϊν εναςχόλθςθσ με τθν
Ρλθροφορικι για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Για παράδειγμα θ ΒΠ5. Καταςκευι
Τπολογιςτικϊν Σεχνουργθμάτων με τθ μορφι τθσ καταςκευισ μιασ διάταξθσ αυτοματιςμοφ
αποτελεί ευκαιρία για τθν ανάπτυξθ ενόσ μακθςιακοφ ζργου ςχετικοφ με τον υλικό
προγραμματιςμό.
ΒΠ1. Τπολογιςτικι κζψθ
Η Υπολογιςτικι Σκζψθ ωσ βαςικι πρακτικι τθσ Ρλθροφορικισ αφορά τθν
αναγνϊριςθ των ευκαιριϊν εφαρμογισ υπολογιςτικϊν μεκόδων και ψθφιακισ τεχνολογίασ
ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν, επιςτθμονικϊν ι κακθμερινισ
ηωισ. Η επίλυςθ προβλθμάτων με υπολογιςτικό τρόπο περιλαμβάνει τον κακοριςμό του
προβλιματοσ, τθν ανάλυςι του ςε επιμζρουσ υποπροβλιματα, επιλογι των μεκόδων
επίλυςθσ για το κάκε υποπρόβλθμα, τθν εφαρμογι υπολογιςτικϊν μεκόδων (π.χ. ανάλυςθ
δεδομζνων, υπολογιςτικι μοντελοποίθςθσ, προςομοίωςθ ςυςτθμάτων, αυτοματοποίθςθ
κ.λπ.), όπου είναι κατάλλθλεσ και πλεονεκτικζσ και τζλοσ, τθ ςφνκεςθ των επιμζρουσ
λφςεων ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα, τον ζλεγχο τθσ ορκότθτάσ του και τζλοσ τθν εφαρμογι του.
Η Υπολογιςτικι Σκζψθ είναι ίςωσ θ πιο ςθμαντικι βαςικι πρακτικι τθσ Ρλθροφορικισ, θ
οποία εμφανίηεται ςυχνότερα. Η αντιμετϊπιςθ ςταδιακά όλο και πιο ςφνκετων,
διεπιςτθμονικϊν αυκεντικϊν προβλθμάτων του πραγματικοφ κόςμου διατρζχει το ΡΣ και
παρζχει το πλαίςιο για τθν εναςχόλθςθ με το μεγαλφτερο μζροσ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ
Ρλθροφορικισ. Η εφαρμογι τθσ Υπολογιςτικισ Σκζψθσ νοθματοδοτεί τθν ζντονθ μελζτθ και
προςπάκεια που απαιτεί θ ςε βάκοσ κατανόθςθ των εννοιϊν, ενϊ θ διεπιςτθμονικότθτα
και θ αυκεντικότθτα που παρζχει είναι ικανζσ να προςελκφςουν το ενδιαφζρον των
μακθτϊν και των μακθτριϊν κάκε προςανατολιςμοφ και προτιμιςεων ςε ςχζςθ με τα
μακιματα.
ΒΠ2. Προϊκθςθ ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ ςτθν Πλθροφορικι
Η ςυμπεριλθπτικι κουλτοφρα ςτθν εκπαίδευςθ είναι μια ζννοια γενικότερθ, που,
ςυνοπτικά, αφορά τθν άρςθ των εμποδίων πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν άμβλυνςθ των
ανιςοτιτων και τθν εξάλειψθ τθσ μερολθψίασ και των προκαταλιψεων. Η υλοποίθςι τθσ ςε
επίπεδο ςχολικισ τάξθσ αφορά τθ λιψθ μζτρων και τθν ανάλθψθ δράςθσ για βελτίωςθ τθσ
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πρόςβαςθσ, τθσ ςυμμετοχισ και των επιδόςεων όλων των μακθτϊν/-τριϊν. Ειδικά για το
μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ για τθ διαμόρφωςθ ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ χρειάηονται
ςτρατθγικζσ ενςωμάτωςθσ των προοπτικϊν και των απόψεων μακθτϊν/-τριϊν
διαφορετικοφ κοινωνικοφ, εκνικοφ, φυλετικοφ κ.λπ. υπόβακρου ςτον ςχεδιαςμό. Η
κεϊρθςθ και εξζταςθ των αναγκϊν διαφορετικϊν χρθςτϊν κατά τον ςχεδιαςμό είναι μια
βαςικι πρακτικι ςτθν Ρλθροφορικι για τθ δθμιουργία ςυμπεριλθπτικϊν ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν και υπθρεςιϊν, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και οι
προτιμιςεισ όςο το δυνατόν περιςςότερων ομάδων χρθςτϊν. Οι μακθτζσ/-τριεσ χρειάηεται
ακόμα να υποςτθρίηονται για να αντιμετωπίηουν τισ προκαταλιψεισ ςτον ςχεδιαςμό
ψθφιακϊν τεχνουργθμάτων και ςτισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ. Επίςθσ ςτθν επιλογι των
εκπαιδευτικϊν υλικϊν ςτθν Ρλθροφορικι (λογιςμικό ςυςτιματοσ και εφαρμογϊν,
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ,
ςυλλογζσ
εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ-υλικοφ
προγραμματιςμοφ κ.λπ.) χρειάηεται μζριμνα, ϊςτε να είναι προςβάςιμα ςε όλουσ/-εσ
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Η ανάπτυξθ ςυμπεριλθπτικισ κουλτοφρασ ςτο μάκθμα τθσ
Ρλθροφορικισ είναι ςθμαντικι επίςθσ λόγω τθσ παγκοςμιότθτασ των εφαρμογϊν τθσ.
ΒΠ3. υνεργαςία γφρω από τθν Πλθροφορικι
Η βαςικι πρακτικι τθσ ςυνεργαςίασ ςτθν Ρλθροφορικι αφορά τθ διαδικαςία
εκτζλεςθσ υπολογιςτικϊν εργαςιϊν, επίλυςθσ προβλθμάτων και καταςκευισ
τεχνουργθμάτων ςε δυάδεσ, ολιγάρικμεσ ι μεγαλφτερεσ ομάδεσ. Για τθν επίτευξθ
ςυνεργαςίασ χρειάηονται ςυνκικεσ αμοιβαίασ κετικισ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ των
ςυνεργαηόμενων, ςτθ βάςθ για παράδειγμα των διαφορετικϊν πλθροφοριϊν ι γνϊςεωνικανοτιτων ι εργαλείων κ.λπ. που ζχει κάκε ςυνεργαηόμενοσ/-θ για τθν επίτευξθ του
κοινοφ ςτόχου. Κατά τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία ςε ομάδεσ μεικτϊν ικανοτιτων,
υπάρχει
μεγαλφτερθ
πικανότθτα
για
εμφάνιςθ
παραγωγικϊν
μακθςιακά
αλλθλεπιδράςεων, όπωσ αμοιβαία διδαςκαλία, μακθτεία, κοινωνικι διαπραγμάτευςθ και
αιτιματα ςυνειςφοράσ και ανατροφοδότθςθσ από τουσ ςυνεργάτεσ, και για τον λόγο αυτό
εμφανίηονται καλφτερα αποτελζςματα από τθν ατομικι μάκθςθ. Η Ρλθροφορικι
προςφζρεται για τθν εφαρμογι τθσ ςυνεργατικισ πρακτικισ μζςα από τθ χριςθ τθσ
ψθφιακισ τεχνολογίασ για επικοινωνία, ςυντονιςμό και ςυνεργαςία για τθν από κοινοφ
δθμιουργία ςφνκετων τεχνουργθμάτων. Είναι ςυνθκιςμζνθ επαγγελματικι πρακτικι ςτθν
Ρλθροφορικι θ ςυνεργαςία μικρϊν ι μεγάλων ομάδων, διάςπαρτων γεωγραφικά, για τον
προγραμματιςμό ςφνκετων λογιςμικϊν ςυςτθμάτων, τον ςχεδιαςμό προτφπων κ.ά. Η
πρακτικι τθσ ςυνεργαςίασ είναι ταυτόχρονα μζκοδοσ μάκθςθσ και βαςικι ικανότθτα –
αντικείμενο μάκθςθσ ςτθν Ρλθροφορικι. Τα διαδικτυακά ςυςτιματα διαχείριςθσ εκδόςεων
λογιςμικοφ, όπωσ το GitHub που χρθςιμοποιείται για τθ ςυνεργατικι υλοποίθςθ ζργων
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, και το World Wide Web Consortium (W3C) για τθ ςυνεργατικι
παραγωγι τεχνολογικϊν προτφπων αποτελοφν παραδείγματα τθσ ςυνεργαςίασ ωσ βαςικισ
πρακτικισ ςτθν Ρλθροφορικι ςε παγκόςμια κλίμακα. Επίςθσ ο προγραμματιςμόσ κατά
ηεφγθ, είναι ζνα παράδειγμα ςυνεργαςίασ μικρισ κλίμακασ, το οποίο αποτελεί δόκιμθ
πρακτικι τθσ τεχνολογίασ λογιςμικοφ ςε πολλζσ εταιρείεσ και ταυτόχρονα μζκοδο
διδαςκαλίασ που τθν προτιμοφν αρκετοί/-ζσ εκπαιδευτικοί ωσ αποτελεςματικι. Οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ ζχουν τθν ευκαιρία να εμπλακοφν ςε
ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ μικρισ κλίμακασ, μζςα ςτισ τάξεισ, και μεγάλθσ κλίμακασ ςτο
πλαίςιο ζργων με άλλα ςχολεία.
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ΒΠ4. Επικοινωνία ςχετικά με τθν Πλθροφορικι
Η Ρλθροφορικι, όπωσ όλεσ οι επιςτιμεσ, ζχει βαςικι πρακτικι τθν επικοινωνία
ςχετικά με το περιεχόμενο και τισ εφαρμογζσ τθσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ δεν μποροφν να
κατακτιςουν πλιρωσ τισ ζννοιεσ, αν δεν τισ ζχουν εντάξει ςτον λόγο τουσ. Στον λόγο
επιτελείται θ ςκζψθ και μζςω αυτοφ γίνεται απτι. Είναι ςθμαντικό να χρθςιμοποιείται θ
επιςτθμονικι και τεχνολογικι ορολογία με ςυνζπεια και να αποδίδονται τα νοιματα ορκά.
Για τον λόγο αυτό υπάρχουν ςτο ΡΣ ΡΜΑ τα οποία ευνοοφν τθν ενεργοποίθςθ των
μακθτϊν/-τριϊν ςε δραςτθριότθτεσ παραγωγισ λόγου ςε επικοινωνιακό πλαίςιο ςχετικά με
τθν Ρλθροφορικι. Οι πλθροφορικοί επίςθσ επικοινωνοφν με τουσ χριςτεσ των εφαρμογϊν
τουσ τόςο για τον κακοριςμό αναγκϊν ςτθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ των ςυςτθμάτων όςο και
ςτθ φάςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ κακϊσ και ςτθ ςυντιρθςι τουσ για διόρκωςθ λακϊν,
βελτιςτοποίθςθ λειτουργιϊν και επζκταςθ με τθν προςκικθ νζων. Οι εκπαιδευτικοί
χρειάηεται ςυςτθματικά να ενκαρρφνουν τθν επικοινωνία ςχετικά με τθν Ρλθροφορικι και
τθν παραγωγι πολυτροπικοφ λόγου ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ΡΣ. Η παραγωγι
οπτικοποιιςεων, ιςτοςελίδων, αφιςϊν, βίντεο, οδθγιϊν, παρουςιάςεων κ.λπ. είναι μερικά
παραδείγματα παραδοτζων που ενεργοποιοφν τθν επικοινωνία ςτο πλαίςιο του μακιματοσ
τθσ Ρλθροφορικισ. Κάκε είδοσ επικοινωνιακισ μεκόδου μάκθςθσ (π.χ. ςυηιτθςθ) ςυνάδει
με τθ ςυγκεκριμζνθ βαςικι πρακτικι. Είναι ςθμαντικό κατά τθν εφαρμογι τθσ βαςικισ
πρακτικισ να δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςαφινεια τθσ επικοινωνίασ, τθν ακρίβεια τθσ ορολογίασ
και τθν προςεκτικι ανάλυςθ του κοινοφ ςτόχου και ςτθν τεκμθρίωςθ των επιχειρθμάτων.
ΒΠ5. Καταςκευι υπολογιςτικϊν τεχνουργθμάτων
Η Ρλθροφορικι είναι δθμιουργικι επιςτιμθ, ςτθν οποία θ ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν
τεχνουργθμάτων, με τθν ευρεία ζννοια, αποτελεί βαςικι πρακτικι. Στα τεχνουργιματα
περιλαμβάνονται ςυςτιματα λογιςμικοφ και υλικοφ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων
(εφαρμογζσ), ανάπτυξθ ψθφιακϊν ζργων δθμιουργικισ ζκφραςθσ (ψθφιακι τζχνθ), κακϊσ
και τεχνουργιματα για τθ διερεφνθςθ ιδεϊν, τθν κατανόθςθ φαινομζνων και τθν
παραγωγι γνϊςθσ (ψθφιακι επιςτιμθ). Αντίςτοιχα τα προϊόντα των μακθτικϊν ζργων
μποροφν να περιλαμβάνουν προγράμματα, προςομοιϊςεισ, οπτικοποιιςεισ, διαδραςτικά
πολυμζςα, διαδραςτικζσ αφθγιςεισ, κινοφμενα ςχζδια, ρομποτικζσ διατάξεισ, διατάξεισ
αυτοματιςμοφ, εφαρμογζσ για φορθτζσ ςυςκευζσ κ.ά. Το ευρφ φάςμα διαφορετικϊν
τεχνουργθμάτων βοθκά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να κατανοιςουν τθν εμβζλεια τθσ
ψθφιακισ τεχνολογίασ. Επιπλζον, θ αξιοποίθςθ τθσ ποικιλίασ διαφορετικϊν
τεχνουργθμάτων μπορεί να καταςτιςει το μάκθμα ελκυςτικό και αυκεντικό για
περιςςότερουσ/-εσ μακθτζσ/-τριεσ. Με τθ ςυγκεκριμζνθ βαςικι πρακτικι ςυνάδει ο
κονςτραξιονιςμόσ του Papert, ςφμφωνα με τον οποίο οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
καλφτερα όταν ςυνεργάηονται για τθν καταςκευι ενόσ αυκεντικοφ τεχνουργιματοσ που
τουσ/τισ ενδιαφζρει και ζχει νόθμα για τουσ/τισ ίδιουσ/ίδιεσ. Στθ διαδικαςία καταςκευισ
τεχνουργθμάτων χρειάηεται να ενςωματϊνεται φάςθ για τον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ του
ςυςτιματοσ, τθν αξιολόγθςθ, τθν ανακεϊρθςθ, τθ διόρκωςθ και τθ βελτίωςι του. Με τθν
καταςκευι τεχνουργθμάτων ταιριάηουν διδακτικζσ-μακθςιακζσ μζκοδοι, όπωσ μάκθςθ με
ςχεδιαςμό, μάκθςθ με επινόθςθ, μάκθςθ με καταςκευι, μάκθςθ με μαςτόρεμα, μάκθςθ
με πειραματιςμό κ.ά.
ΒΠ6. Ανάπτυξθ και χριςθ υπολογιςτικϊν αφαιρζςεων
Η αφαίρεςθ αφορά τθν επιλογι των ςθμαντικϊν χαρακτθριςτικϊν των αντικειμζνων
για τθν ψθφιακι τουσ αναπαράςταςθ και τθν υπολογιςτικι επεξεργαςία. Η αφαίρεςθ
αφορά ακόμα τον προςδιοριςμό μοτίβων και τθ δθμιουργία γενικεφςεων από τθν
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αναγνϊριςθ των κοινϊν ιδιοτιτων των αντικειμζνων. Στθν Ρλθροφορικι εφαρμόηεται
εκτεταμζνα δομικι και διαδικαςτικι αφαίρεςθ. Η δομικι για παράδειγμα ςτον οριςμό
μεταβλθτϊν, ςφνκετων τφπων δεδομζνων και ιεραρχιϊν κλάςεων αντικειμζνων, ενϊ θ
διαδικαςτικι όταν επιλζγουμε να ορίςουμε υποπρογράμματα για διαδικαςίεσ που
εφαρμόηονται ςυχνά ι ολόκλθρα αρκρϊματα για τθ δόμθςθ ςφνκετων ςυςτθμάτων. Η
αφαίρεςθ είναι ο βαςικόσ μθχανιςμόσ αντιμετϊπιςθσ τθσ πολυπλοκότθτασ, θ δόμθςθ των
υπολογιςτικϊν λφςεων ςε διαδοχικά επίπεδα αφαίρεςθσ είναι βαςικι πρακτικι (π.χ. ςτα
ΛΣ, ςτα πρωτόκολλα των δικτφων, ςτθ χριςθ βιβλιοκθκϊν προγραμμάτων κ.α.). Η
Ρλθροφορικι παρζχει πολλαπλά δυναμικά και ιςχυρά ςυςτιματα αφθρθμζνθσ
αναπαράςταςθσ (π.χ. κϊδικασ, πίνακεσ υπολογιςμϊν, αυτόματα κ.ά.) και δίνει ευκαιρίεσ
για τθν ανάπτυξθ ικανότθτασ δθμιουργίασ και χριςθσ αφαιρζςεων και εςτίαςθσ ςτο
κατάλλθλο επίπεδο αφαίρεςθσ κακιςτϊντασ ταυτόχρονα το αφθρθμζνο περιςςότερο
ςυγκεκριμζνο και απτό. Οι μακθτζσ/-τριεσ εφαρμόηουν τθν αφαίρεςθ όταν ορίηουν
μεταβλθτζσ, χρθςιμοποιοφν δομζσ δεδομζνων, ορίηουν υποπρογράμματα, ςχεδιάηουν
αρκρωτά ςυςτιματα και ορίηουν τισ διεπαφζσ τουσ, όταν μοντελοποιοφν ςε κϊδικα
φαινόμενα και διεργαςίεσ και όταν προςομοιϊνουν ςυςτιματα για να κατανοιςουν και να
αξιολογιςουν τον τρόπο που λειτουργοφν και τισ πικανζσ τουσ ςυμπεριφορζσ. Η μάκθςθ με
τθν τεχνικι «μαφρο κουτί» ενδείκνυται για τθν ανάπτυξθ αφαιρζςεων.
Ενδεικτικι κατανομι πλικουσ μακθμάτων ανά Θεματικό Πεδίο και Θεματικι Ενότθτα
Η κατανομι του διακζςιμου διδακτικοφ χρόνου του μακιματοσ ςτα Θεματικά Ρεδία
και τισ Θεματικζσ Ενότθτεσ είναι ςθμαντικι για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Κατά τον ςχεδιαςμό του ΡΣ λιφκθκε υπόψθ ότι ςτθ διάρκεια
ενόσ ςχολικοφ ζτουσ περιλαμβάνονται 25-30 εβδομάδεσ με ςυναντιςεισ για κάκε μάκθμα
του ωρολογίου προγράμματοσ. Σφμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ορίςτθκε από τθν
πολιτεία, το μάκθμα Ρλθροφορικι Γυμναςίου ςτθν Α’ τάξθ διδάςκεται 2 ϊρεσ τθν
εβδομάδα, ενϊ ςτισ τάξεισ Β’ και Γ’ από μία ϊρα κάκε εβδομάδα. Οι αντίςτοιχεσ ϊρεσ
διδαςκαλίασ τθσ Ρλθροφορικισ, κάκε ςχολικοφ ζτουσ, προτείνεται να κατανεμθκοφν ςτα
Θεματικά Ρεδία και τισ Θεματικζσ Ενότθτεσ όπωσ ενδεικτικά καταγράφεται ςτον πίνακα 3.
Σε κακζνα από τα Θεματικά Ρεδία 1. Αλγορικμικι και προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων και 4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ προτείνεται να αφιερωκοφν περίπου από το
1/3 των διακζςιμων μακθμάτων ςε κάκε τάξθ, αυτό ςθμαίνει 8-9 εβδομαδιαίεσ
ςυναντιςεισ για κάκε πεδίο ςε κάκε τάξθ. Το υπόλοιπο 1/3 των εβδομάδων του ςχολικοφ
ζτουσ ςε κάκε τάξθ αφιερϊνεται ςτισ ενότθτεσ 2. Υπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ
ςυςκευζσ, δίκτυα, 3. Δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων και 5. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και
κοινωνία. Από αυτζσ οι μιςζσ ςυναντιςεισ προτείνεται να αφιερϊνονται ςτο πεδίο 3.
Δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων και οι υπόλοιπεσ να κατανζμονται ςτθ 2θ και 5θ περιοχι,
όπωσ ςτον πίνακα 3.
Για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του παρόντοσ ΡΣ κάκε ςυνάντθςθ του μακιματοσ
ιδανικά διαρκεί 2 διδακτικζσ ϊρεσ και υλοποιείται ςτο εργαςτιριο Ρλθροφορικισ τθσ
ςχολικισ μονάδασ.
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Πίνακασ 3. Ενδεικτικι κατανομι μακθμάτων ςχολικοφ ζτουσ ανά Θεματικό Ρεδίο
για κάκε τάξθ
ΣΑΞΕΙ
Β
Γ
8
8

Θεματικά Πεδία και Ενότθτεσ Π Πλθροφορικισ Γυμναςίου
1. Αλγορικμικι και προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
1.1 Αλγορικμικι
1.2 Ρρογραμματιςμόσ
1.3 Επίλυςθ προβλθμάτων με προγραμματιςτικά εργαλεία

Α
18

2. Τπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ ςυςκευζσ, δκτυα
2.1 Υπολογιςτικά ςυςτιματα και ψθφιακζσ ςυςκευζσ
2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν και το διαδίκτυο

8
4
4

3
2
1

3
2
1

3. Δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων
3.1 Διατφπωςθ ερωτθμάτων που αντιμετωπίηονται με επεξεργαςία δεδομζνων
3.2 Συλλογι, αποκικευςθ, διαχείριςθ, επεξεργαςία και οπτικοποίθςθ δεδομζνων
3.3 Μοντελοποίθςθ, ςυμπεραςμόσ και λιψθ αποφάςεων με βάςθ τα δεδομζνα

0

4

4

4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ
4.1. Χριςθ εφαρμογϊν, μζςων και υπθρεςιϊν
4.2. Μακθςιακι τεχνολογία και τεχνολογικά βελτιωμζνθ εκπαίδευςθ

18
16
2

8
8
0

8
4
4

5. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και κοινωνία
5.1 Ψθφιακι πολιτότθτα (Digital Citizenship)
5.2 Επίδραςθ τθσ Ρλθροφορικισ και των ΨΤ ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό

8
6
2

3
2
1

3
2
1

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Η μελζτθ τθσ φφςθσ τθσ Ρλθροφορικισ δείχνει ότι ωσ γνωςτικό πεδίο χρθςιμοποιεί
μείγμα επιςτθμολογικϊν μεκόδων: αφηρημζνο λογικό ςυλλογιςμό και απόδειξη
θεωρημάτων, όπωσ τα Μακθματικά, πείραμα και προςομοίωςη, όπωσ οι πειραματικζσ
επιςτιμεσ, και ςχεδιαςμό και καταςκευή, όπωσ οι τεχνολογικζσ επιςτιμεσ και θ
Μθχανολογία, επομζνωσ θ διδακτικι τθσ προςζγγιςθ κα ζχει ςτοιχεία και των τριϊν αυτϊν
πεδίων. Η γενικι διδακτικι προςζγγιςθ τθσ Ρλθροφορικισ είναι ςυνυφαςμζνθ με τον
κονςτραξιονιςμό και τθν αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι κεωρία του Papert (1980), θ οποία
υποςτθρίηει ότι οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν καλφτερα όταν ςυνεργάηονται για να
ςχεδιάςουν και να καταςκευάςουν ζνα τεχνοφργθμα (artefact) που ζχει νόθμα για τουσ/τισ
ίδιουσ/-εσ και για το οποίο ενδιαφζρονται πραγματικά. Ραράλλθλα, θ προςζγγιςθ αυτι
ςυμπλθρϊνεται από τθ κεϊρθςθ των γλωςςϊν προγραμματιςμοφ ωσ ενόσ νζου είδουσ
γραμματιςμοφ ςτο οποίο οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ χρθςιμοποιοφνται ωσ ζνα νζο
διαδραςτικό και αναδομιςιμο μζςο γραφισ (DiSessa, 2001). Σε ζνα τζτοιο παιδαγωγικό
μοντζλο οι εκπαιδευτικοί τθσ Ρλθροφορικισ κακοδθγοφν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να
διαμορφϊςουν μια κοινότθτα μάκθςθσ, ςυνδεδεμζνθ με τθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι
κοινότθτα, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ενεργά καταςκευάηουν νόθμα ςχετικά με τθν
Ρλθροφορικι και τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ μζςα από αυκεντικζσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ. Ο
εκπολιτιςμόσ ςτθ μακθςιακι κοινότθτα γίνεται με βάςθ τθσ γενικζσ παιδαγωγικζσ αρχζσ και
διδακτικζσ αρχζσ που ζχει κζςει το ΙΕΡ για τα νζα ΡΣ (Ρίνακασ 4) και με τθ βοικεια καλά
ςχεδιαςμζνων μακθςιακϊν εμπειριϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

30 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Πίνακασ 4. Βαςικζσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ αρχζσ για τον ςχεδιαςμό τθσ μάκθςθσ
Μάκθςθ με νόθμα και
ςφνδεςθ με τθν
κοινότθτα

Τα ΡΣ ςυνδζουν τα γνωςτικά αντικείμενα με τθν ευρφτερθ ηωι των
μακθτϊν/-τριϊν, τθν τοπικι και τθν ευρφτερθ κοινότθτα,
ενςωματϊνοντασ ςτοιχεία τθσ ςφγχρονθσ κακθμερινισ ηωισ, ϊςτε να
καλλιεργοφν τθν αποδοχι και τθν κατανόθςθ μζςα από τθ ςυλλογικότθτα.

Βαςικζσ αρχζσ – τοιχεία Τα ΡΣ προωκοφν τθν ενεργό ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων των
διδακτικισ μεκοδολογίασ μακθτϊν/-τριϊν, μζςω τθσ δθμιουργίασ περιβαλλόντων κακοδθγοφμενθσ
μάκθςθσ, αυτενζργειασ, ςυνεργατικισ δράςθσ ςε ομάδεσ, διερευνθτικισ
μάκθςθσ, βιωματικισ προςζγγιςθσ, ςυνεργατικισ επίλυςθσ προβλιματοσ,
επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ και μεταςχθματιςτικισ λογικισ.
Μεταγνωςτικζσ
δεξιότθτεσ (Μακαίνω
πϊσ να μακαίνω)

Τα ΡΣ ενκαρρφνουν όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να αναςτοχάηονται
επί των μακθςιακϊν τουσ διαδικαςιϊν και πρακτικϊν, μακαίνοντασ πϊσ να
μακαίνουν.

Διαμόρφωςθ του
ςχολικοφ κλίματοσ

Σφμφωνα με τα ανωτζρω, τα νζα ΡΣ μποροφν να αποβοφν κινθτιρια
δφναμθ για τθν αλλαγι του ςχολικοφ κλίματοσ. Να εμπνεφςουν τουσ/τισ
εκπαιδευτικοφσ με κατάλλθλεσ οδθγίεσ, χϊρο, τρόπουσ και μζςα, ϊςτε θ
ςχολικι τάξθ να εξελιχκεί ςε εργαςτιριο ζρευνασ, επικοινωνίασ, δράςθσ
και ζκφραςθσ, που οδθγεί τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτο να εργάηονται για να
πραγματϊςουν: τθ ςυνεργατικότθτα, τθν αυτογνωςία, τθ γλωςςικι
επίγνωςθ, τθν επικοινωνιακι ικανότθτα, τθν υπευκυνότθτα, τθν
ανεκτικότθτα, τθν πεικαρχία, το αίςκθμα δικαίου, τθ δθμοκρατικι
ευαιςκθςία, τθν άμιλλα, τθν αλλθλεγγφθ, τθν αιςκθτικι καλλιζργεια, τθν
επίλυςθ προβλθμάτων, τθ διερευνθτικι μάκθςθ, τθν ψθφιακι
εγγραμματοςφνθ.

Ανάπτυξθ γλωςςικισ
Στο πλαίςιο ςυγγραφισ των νζων ΡΣ επιςθμαίνεται θ ςπουδαιότθτα τθσ
ικανότθτασ,
μελζτθσ τθσ γλϊςςασ ςε κάκε γνωςτικό αντικείμενο, λόγω τθσ ςθμαςίασ
επιςτθμονικοφ λόγου και που αυτι ζχει ςτθ διαμόρφωςθ του επιςτθμονικοφ λόγου (θ γλϊςςα ωσ
βαςικι διάςταςθ του μακθματικοφ, του επιςτθμονικοφ εγγραμματιςμοφ
επικοινωνίασ
κ.λπ.). Σε κάκε γνωςτικό αντικείμενο υπάρχει μια γλωςςικι ςυνιςταμζνθ,
που ςχετίηεται με τθν ορολογία κάκε επιςτιμθσ, τισ γλωςςικζσ πράξεισ που
επιτελοφνται μζςω αυτισ, κακϊσ και τθν προφορικι και γραπτι ζκφραςθ,
θ οποία επιτρζπει τόςο τθν κατανόθςθ όςο και τθν παραγωγι λόγου ςε
κάκε γνωςτικό αντικείμενο ι ευρφτερο επιςτθμονικό πεδίο.

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ΡΣ, υιοκετείται θ ςφγχρονθ αντίλθψθ ςφμφωνα με τθν
οποία θ διδαςκαλία κεωρείται ςχεδιαςτικι επιςτιμθ και τζχνθ, που μοιάηει περιςςότερο
με τθν Αρχιτεκτονικι, που κζλει να εφαρμόηει διαρκϊσ βελτιοφμενα ςχζδια αιςκθτικά
επιμελθμζνα παρά με μια κεωρθτικι ι κετικι επιςτιμθ που αρκείται κυρίωσ ςτθν
κατανόθςθ των φαινομζνων (Laurillard, 2012, Goodyear, 2015· 2005). Οι εκπαιδευτικοί
γενικά ςχεδιάηουν μακθςιακζσ εμπειρίεσ και βελτιϊνουν τα ςχζδιά τουσ με βάςθ τθν
ανατροφοδότθςθ από τθν πρακτικι τουσ εφαρμογι και τθν εμπειρία ςυναδζλφων τουσ με
τουσ/τισ οποίουσ/-εσ αποτελοφν μια ςχεδιαςτικι κοινότθτα.
Ρϊσ κα μποροφςαμε να μεκοδεφςουμε αποτελεςματικότερα τον ςχεδιαςμό
μακθςιακϊν εμπειριϊν για τθν υλοποίθςθ του ΡΣ Ρλθροφορικισ; Ρζρα από τα
παραδείγματα που παρατίκενται ςτο πρακτικό μζροσ του Οδθγοφ Εκπαιδευτικοφ,
περιγράφουμε ςτθν ενότθτα αυτι βαςικζσ αρχζσ και προςεγγίςεισ ςε μια ςυνεκτικι
διδακτικι μεκοδολογία. Σφμφωνα με τθ μεκοδολογία αυτι, ο ςχεδιαςμόσ των μακθςιακϊν
εμπειριϊν και τθσ διδαςκαλίασ ξεκινά από τθν επιλογι των ικανότθτων Ρλθροφορικισ και
ΨΤ που κζλουμε να οικοδομιςουν οι μακθτζσ/-τριζσ μασ. Οι ικανότθτεσ αντιςτοιχοφν ςε
προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα που είναι οργανωμζνα ιεραρχικά ςε Θεματικά
Ρεδία/Θεματικζσ Ενότθτεσ/Υποενότθτεσ-Άξονεσ ανά τάξθ (Ρίνακεσ Α’ και Β’). Τα
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προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνεσ βαςικζσ πρακτικζσ
τθσ Ρλθροφορικισ και των ΨΤ (πίνακασ 2) που υπαγορεφουν τα είδθ τθσ δραςτθριότθτασ
και τισ ςυμπεριφορζσ που εφαρμόηουν οι μακθτζσ/-τριεσ για να αςχολθκοφν με τισ
αντίςτοιχεσ ζννοιεσ και να καλλιεργιςουν τα ΡΜΑ. Ρ.χ. οι μακθτζσ/-τριεσ κα
προγραμματίςουν μια προςομοίωςθ για να μελετιςουν ζνα φαινόμενο ι για να
καταςκευάςουν ζνα ζργο τζχνθσ και ζτςι κα εφαρμόςουν τθν αλγορικμικι ςκζψθ. Ο
κακοριςμόσ τθσ επικυμθτισ βαςικισ πρακτικισ υπαγορεφει μια ςειρά μακθςιακϊν
προςεγγίςεων και διδακτικϊν μεκόδων που ταιριάηουν καλφτερα με αυτι, με τθν ζννοια
ότι είναι περιςςότερο αποτελεςματικζσ και ελκυςτικζσ οι αντίςτοιχεσ μακθςιακζσ
εμπειρίεσ. Για παράδειγμα θ βαςικι πρακτικι τθσ καταςκευισ υπολογιςτικϊν
τεχνουργθμάτων ταιριάηει αρκετά με τθν προςζγγιςθ τθσ μάκθςθσ μζςω ςχεδιαςμοφ και τθ
μάκθςθ με μαςτόρεμα. Οι μακθςιακζσ προςεγγίςεισ-διδακτικζσ τεχνικζσ που ταιριάηουν με
το αντικείμενο τθσ Ρλθροφορικισ ςυνάδουν με τισ ςφγχρονεσ προοδευτικζσ κεωριςεισ τθσ
μάκθςθσ και τισ οδθγίεσ του ΙΕΡ, όπωσ ο κοινωνικόσ κονςτρουκτιβιςμόσ, θ
κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ και θ εγκακιδρυμζνθ μάκθςθ. Τζτοιεσ μζκοδοι
περιλαμβάνουν: Μαςτόρεμα (Tinkering), Μάκθςθ μζςω ςχεδιαςμοφ (Learning by design),
Συνεργατικι επίλυςθ προβλιματοσ (Collaborative problem solving),
Συνεργατικι
διερεφνθςθ (Collaborative inquiry), Μάκθςθ μζςω μοντελοποίθςθσ/προςομοίωςθσ
(Learning by modelling/simulation), Μάκθςθ με επινόθςθ (Learning by invention), Μάκθςθ
μζςω
προγραμματιςμοφ-εκςφαλμάτωςθσ
(Learning
by
coding-debugging),
Ρρογραμματιςμόσ ανά ηεφγθ (Pair programming) κ.ά. Η μεκοδολογία αυτι (ΠΜΑ <=>
Βαςικι Πρακτικι <=> Μακθςιακζσ προςεγγίςεισ μζκοδοι) απεικονίηεται ςτο ςχιμα 1.

χιμα 1. Η διδακτικι μεκοδολογία για τθν πρακτικι εφαρμογι των ΡΣ Ρλθροφορικισ
Ρρόκειται για ςφγχρονθ προςζγγιςθ που εφαρμόηεται ςε μοντζρνα ΡΣ, όπωσ π.χ.
Next Generation Science Standards (NGSS) (National Research Council 2012· Pruitt, 2014).
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Για να εφαρμοςτεί θ μεκοδολογία, είναι ςθμαντικό να είναι κωδικοποιθμζνεσ οι βαςικζσ
πρακτικζσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ΡΜΑ.
Οι εκπαιδευτικοί, εφαρμόηοντασ τθ λογικι του ςχιματοσ 1, επιλζγουν ικανότθτεσ
(ΡΜΑ – Ρεριεχόμενο) και ςτθ ςυνζχεια επιλζγουν βαςικι πρακτικι για να οργανϊςουν
δραςτθριότθτα ι διδακτικό ςενάριο με ςυγκεκριμζνεσ μακθςιακζσ προςεγγίςεισ για
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Για τον ςχεδιαςμό των ςεναρίων μπορεί να εφαρμοςτεί κάποια
ςφγχρονθ γενικι μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ παιδαγωγικϊν ςεναρίων, όπωσ αυτι που
περιγράφεται ςτα Komis κ.ά. (2013) και Misirli & Komis (2014), ι κάποια ειδικότερθ
ανάλογα με τθ βαςικι προςζγγιςθ ι τθν ενότθτα που επιλζγεται κάκε φορά. Για
παράδειγμα για τθ βαςικι προςζγγιςθ τθσ Υπολογιςτικισ Σκζψθσ μπορεί να εφαρμοςτεί
ειδικι μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ ςεναρίων (Fesakis κ.ά. 2020).
Για τθν αποτελεςματικι δόμθςθ τθσ ακολουκίασ των ενεργειϊν εκπαιδευτικοφ και
των εργαςιϊν (tasks) μακθτι/-τριασ ςτο πλαίςιο των μακθςιακϊν ςεναρίων και των
διδαςκαλιϊν προτείνεται θ εφαρμογι γενικευμζνων μοντζλων που οδθγοφν ςε
μακθτοκεντρικά κονςτρουκτριβιςτικά και κονςτραξιονιςτικά ςχζδια, όπωσ π.χ.:
 Μοντζλα διερευνθτικισ μάκθςθσ (Inquiry learning models): Για παράδειγμα το μοντζλο
5E για τθ διερευνθτικι διδαςκαλία και μάκθςθ: 5Ε=Engage, Explore, Explain, Elaborate,
Evaluate ι κάποια παραλλαγι του, όπωσ Engage, Explore, Reflect, Extend, Discussion κτλ.
 Βιωματικά (Experiential models): Με τθ χριςθ του κφκλου βιωματικισ μάκθςθσ του Kolb
(Kolb's Experiential Learning Cycle): 1. Concrete Experience, 2. Reflective Observation of
the New Experience, 3. Abstract Conceptualization, 4. Active Experimentation.
 Πειραματικά μοντζλα μάκθςθσ (Experiment learning models): Question, Background
Research, Hypothesis, Test/Experiment, Analyze Data, Draw Conclusions, Communicate
Results.
 υνεργατικά μοντζλα μάκθςθσ (Collaborative Learning): Με τθ χριςθ διαφόρων
ςεναρίων Computer Supported Collaborative Learning (CSCL Scripts).
 Μοντζλα μάκθςθσ με ςχεδιαςμό ι καταςκευι (Learning by design and/or making):
Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation.
 Σο μοντζλο του ςτοφντιο ι τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ του μζλλοντοσ (The studio or the
Future classroom model): Οργανϊνοντασ τισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ςε δφο ι
περιςςότερεσ από τισ ζξι περιοχζσ μάκθςθσ (learning areas-zones) μιασ αίκουςασ
διδαςκαλίασ του μζλλοντοσ (Future classroom) που τιτλοφοροφνται: Interact, Exchange,
Investigate, Create, Present, Develop.
Το μάκθμα είναι εργαςτθριακό και ιδανικά υλοποιείται ςε δίωρεσ (δφο ςυνεχόμενεσ
περίοδοι των 45’ λεπτϊν με ενδιάμεςο διάλειμμα) εργαςτθριακζσ ςυναντιςεισ. Για τον
ςχεδιαςμό των ςεναρίων υπάρχει προτεινόμενο υπόδειγμα περιγράμματοσ ςτο παράρτθμα
Αϋ του παρόντοσ. Υπάρχουν ακόμα παραδείγματα τθσ εφαρμογισ τθσ ςτο πρακτικό μζροσ
του Οδθγοφ Εκπαιδευτικοφ. Συμπλθρωματικά με τθ γενικι μεκοδολογία που περιγράφεται
ςτθν παροφςα ενότθτα, για τον ςχεδιαςμό αποτελεςματικϊν ςεναρίων, απαιτείται θ
εφαρμογι τθσ ειδικισ διδακτικισ τθσ Ρλθροφορικισ για τισ αντίςτοιχεσ ζννοιεσ που
εμπλζκονται κάκε φορά. Για παράδειγμα θ ειδικι διδακτικι κα μασ πλθροφοριςει για τισ
δυςκολίεσ και τισ παρανοιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν για τθν ζννοια τθσ αναδρομισ ϊςτε να
ςχεδιάςουμε κατάλλθλο μακθςιακό περιβάλλον και υποςτυλϊματα.
Στον ςχεδιαςμό των ςεναρίων οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να λάβουν υπόψθ και τισ
ειδικζσ για τθν Ρλθροφορικι διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ αρχζσ που περιγράφουν οι
επόμενεσ δφο υποενότθτεσ.
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Αρχζσ για τθ διδακτικι προςζγγιςθ βαςικϊν κεμάτων
Στο πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ του ΡΣ Ρλθροφορικισ κεωροφμε ςθμαντικό να λθφκοφν
υπόψθ οι αρχζσ του Astrachan και Briggs (2012) που διατφπωςαν για το ζργο «The CS
principles project» για τθν εκπαιδευτικι προςζγγιςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτο Γυμνάςιο:
 Η εναςχόλθςθ με τθν Πλθροφορικι είναι δθμιουργικι δραςτθριότθτα: Η
δθμιουργικότθτα και θ Ρλθροφορικι είναι βαςικζσ δυνάμεισ καινοτομίασ με ςθμαντικι
κοινωνικι επίδραςθ. Ταυτόχρονα θ Ρλθροφορικι και θ ψθφιακι τεχνολογία διευκολφνει
τθν εξερεφνθςθ και τθ δθμιουργία γνϊςθσ. Το ΡΣ κα πρζπει να δίνει ζμφαςθ ςτθν
δθμιουργικι πλευρά τθσ Ρλθροφορικισ υποςτθρίηοντασ και προκαλϊντασ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να δθμιουργιςουν τεχνουργιματα που ζχουν ενδιαφζρον για τουσ/τισ
ίδιουσ/-εσ με εργαλεία και τεχνικζσ τθσ Ρλθροφορικισ.
 Η αφαίρεςθ μειϊνει τθν πλθροφορία και τισ λεπτομζρειεσ και διευκολφνει τθν εςτίαςθ
ςτισ ςχετικζσ ζννοιεσ: Στθν Ρλθροφορικι θ αφαίρεςθ είναι κεντρικι τεχνικι επίλυςθσ
προβλθμάτων. Το ΡΣ κα πρζπει να περιλαμβάνει παραδείγματα εφαρμογισ τθσ
αφαίρεςθσ για τθ μοντελοποίθςθ φυςικϊν ςυςτθμάτων, τθ διαχείριςθ τθσ
πολυπλοκότθτασ και τθν επικοινωνία με ανκρϊπουσ και μθχανζσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ κα
πρζπει να ζχουν ευκαιρίεσ να εργαςτοφν ςε διάφορα επίπεδα αφαίρεςθσ κατά τθν
επίλυςθ προβλθμάτων.
 Σα δεδομζνα και οι πλθροφορίεσ διευκολφνουν τθ δθμιουργία γνϊςθσ: Η Ρλθροφορικι
δίνει τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ τεράςτιου όγκου δεδομζνων ςε ςχζςθ με τισ
επεξεργαςτικζσ δυνατότθτεσ του ανκρϊπου. Η δυνατότθτα αυτι ζχει επιφζρει ριηικζσ
μεταβολζσ ςε πολλοφσ τομείσ από τισ τζχνεσ και τισ επιςτιμεσ μζχρι τθ διοίκθςθ και
αποτελεί το κεμζλιο τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ. Η επεξεργαςία και θ
οπτικοποίθςθ ακατζργαςτων δεδομζνων με υπολογιςτικά εργαλεία διευκολφνουν τθν
κατανόθςι τουσ οδθγϊντασ ςε νζεσ πλθροφορίεσ και γνϊςθ. Το ΡΣ κα πρζπει να δίνει τθ
δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να αναπτφξουν τθν ικανότθτα ανάλυςθσ
δεδομζνων με ψθφιακά εργαλεία.
 Οι αλγόρικμοι χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ και ζκφραςθ λφςεων ςε
υπολογιςτικά προβλιματα: Οι αλγόρικμοι παρουςιάηονται ωσ ζννοια ςυνυφαςμζνθ με
τθν αντίςτοιχθ προςζγγιςθ τθσ επίλυςθσ προβλθμάτων ανεξάρτθτα από Η/Υ. Οι
αλγόρικμοι μποροφν να υλοποιθκοφν ςε προγράμματα-λογιςμικό για να
αυτοματοποιθκεί θ εκτζλεςι τουσ, θ οποία ανατίκεται ςτουσ θλεκτρονικοφσ
υπολογιςτζσ. Η ανάπτυξθ, θ χριςθ και θ ανάλυςθ των αλγορίκμων είναι βαςικι όψθ τθσ
Ρλθροφορικισ. Οι μακθτζσ/-τριεσ με το ΡΣ κα μελετιςουν ςθμαντικοφσ αλγόρικμουσ, κα
ςχεδιάςουν δικοφσ τουσ, κα τουσ υλοποιιςουν ςε Η/Υ με κάποια γλϊςςα
προγραμματιςμοφ, κα τουσ αναλφςουν διεξοδικά και εμπειρικά.
 Ο προγραμματιςμόσ επιτρζπει επίλυςθ προβλθμάτων, ανκρϊπινθ ζκφραςθ και
δθμιουργία γνϊςθσ: Ο προγραμματιςμόσ και θ δθμιουργία λογιςμικοφ είναι ευρφτεροσ
τθσ αλγορικμικισ. Με τον προγραμματιςμό καταςκευάηουμε γενικότερα υπολογιςτικά
τεχνουργιματα, όπωσ μουςικι, εικόνεσ, οπτικοποιιςεισ, ςυμπεριφορά ςε ρομπότ,
διαδραςτικι τζχνθ, παιχνίδια κ.ά. Ο προγραμματιςμόσ αποτελεί αντικείμενο για μάκθςθ,
αλλά αποτελεί και μζςο-τεχνικι για διερεφνθςθ και εξερεφνθςθ. Οι μακθτζσ/-τριεσ με το
ΡΣ κα μάκουν να προγραμματίηουν όχι μόνο για να υλοποιοφν αλγορίκμουσ αλλά γενικά
για τθ δθμιουργία υπολογιςτικϊν τεχνουργθμάτων ςτο πλαίςιο ζργων δθμιουργικισ
ζκφραςθσ και εξερεφνθςθσ προβλθμάτων για τθν παραγωγι γνϊςθσ.
 Σο διαδίκτυο διατρζχει τθ ςφγχρονθ Πλθροφορικι: Τα δίκτυα των Η/Υ υποςτθρίηουν τθν
επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία. Το διαδίκτυο ωσ παγκόςμιο δίκτυο δικτφων και τα
πλθροφοριακά ςυςτιματα που ςτθρίηονται ςε αυτό ζχουν κρίςιμθ επίδραςθ ςτθν
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κοινωνία. Οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να μάκουν τα βαςικά του τρόπου λειτουργίασ του
διαδικτφου, να γνωρίηουν τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ και τα ςυςτιματα που ζχουν
αναπτυχκεί ςτθ βάςθ του διαδικτφου, να μποροφν να αναηθτοφν πλθροφορίεσ, να
επικοινωνοφν και να ςυνεργάηονται αποτελεςματικά μζςω του διαδικτφου και να
αναλφουν βαςικζσ ανθςυχίεσ ςχετικζσ με το διαδίκτυο, όπωσ θ κυβερνοαςφάλεια, θ
ψθφιακι πολιτότθτα, θ διαχείριςθ τθσ διαδικτυακισ φιμθσ, τα προςωπικά δεδομζνα και
τα πνευματικά δικαιϊματα.
 Η Πλθροφορικι ζχει παγκόςμια επίδραςθ: Ο τρόποσ που επικοινωνοφμε,
ςυνεργαηόμαςτε,
δραςτθριοποιοφμαςτε
επαγγελματικά,
μακαίνουμε
και
ψυχαγωγοφμαςτε ζχει μεταμορφωκεί εξαιτίασ τθσ Ρλθροφορικισ. Οι μακθτζσ/-τριεσ κα
μελετιςουν τθν επίδραςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτον παγκόςμιο πολιτιςμό και κα
ςυηθτιςουν για τισ δυνατότθτεσ καινοτομίασ και τουσ κινδφνουσ του κοινωνικοφ και
οικονομικοφ μεταςχθματιςμοφ ςε παγκόςμιο επίπεδο από τθν Ρλθροφορικι και τθν
ψθφιακι τεχνολογία.
Παιδαγωγικζσ αρχζσ για τον ςχεδιαςμό τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ
 Εςτίαςθ ςτο κεμελιϊδεσ και ςτο διαχρονικό: Στθν επιλογι του περιεχομζνου του ΡΣ
εςτιάηουμε ςτο κεμελιϊδεσ, το ςθμαντικό, το διαχρονικό και το αναλλοίωτο: Ο
εκπαιδευτικόσ χρόνοσ είναι πολφτιμοσ και ακόμα πιο πολφτιμοσ είναι ο χρόνοσ των
μακθτϊν και των μακθτριϊν.
 φνδεςθ του μακιματοσ με τον πραγματικό κόςμο και τθν κακθμερινι ηωι: Οι
μακθτζσ/-τριεσ μελετοφν πϊσ θ Ρλθροφορικι επθρεάηει τθν κακθμερινότθτα
ςυμβάλλοντασ ςτθν επίλυςθ κακθμερινϊν προβλθμάτων με καινοτόμεσ εφαρμογζσ.
Επιπλζον, οι μακθτζσ/-τριεσ ςταδιακά αντιλαμβάνονται μζςα από το μάκθμα ότι
μποροφν να δθμιουργοφν τζτοιεσ λφςεισ και να ενιςχυκοφν από τθ γνϊςθ τθσ
Ρλθροφορικισ ϊςτε να διαμορφϊνουν τον κόςμο μζςα ςτον οποίο ηουν. Οι μακθτζσ/τριεσ δθμιουργοφν πλθροφοριακά ςυςτιματα που επικοινωνοφν με το φυςικό
περιβάλλον και ελζγχουν ςυςτιματα ςτο φυςικό περιβάλλον μζςα από αιςκθτιρεσ
κινθτιρεσ και διακόπτεσ. Επίςθσ, οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ αποτελοφν για τουσ/τισ
νζουσ/-εσ μζςο δθμιουργικισ ζκφραςθσ, ψυχαγωγίασ και τζχνθσ.
 Εκπαίδευςθ με ανοχι ςτθ διαφορετικότθτα και ςεβαςμό ςτουσ πολιτιςμοφσ: Η
Ρλθροφορικι και το διαδίκτυο αποτελοφν διεκνι χϊρο κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και
ςυνεργαςίασ.
 υμπερίλθψθ – Άμβλυνςθ ανιςοτιτων: Το ΡΣ ενεργά υποςτθρίηει τθν ιςότθτα και τθν
ζνταξθ ςτθν τάξθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτοχεφοντασ ςυνειδθτά ςτθ βελτίωςθ τθσ
πρόςβαςθσ, τθσ προςιλωςθσ και τθσ δθμιουργίασ επιτευγμάτων για όλουσ/-εσ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ ανεξάρτθτα από καταγωγι, φφλο, κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον ι
άλλο παράγοντα (equality & Inclusiveness). Θα λαμβάνει υπόψθ τισ εναλλακτικζσ
απόψεισ, κα ελαχιςτοποιεί τα εμπόδια ςυμμετοχισ και κα χρθςιμοποιεί προςβάςιμο
εκπαιδευτικό υλικό. Το ΡΣ, για να είναι ςυμπεριλθπτικό, χρειάηεται να είναι ςφαιρικό και
να μθν εξαντλεί για παράδειγμα το μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ ςτον προγραμματιςμό
των Η/Υ για υπολογιςτικά προβλιματα, να περιλαμβάνει ποικιλία κεμάτων και
δθμιουργικϊν αςχολιϊν ϊςτε να προςελκφει το ενδιαφζρον όςο το δυνατόν
περιςςότερων ομάδων παιδιϊν, π.χ. αγόρια και κορίτςια, με ενδιαφζρον για τισ κετικζσ
επιςτιμεσ αλλά και τισ κεωρθτικζσ επιςτιμεσ και τισ τζχνεσ κ.λπ. Το ΡΣ μπορεί ωσ ζναν
βακμό να προςαρμόηεται ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και τα ενδιαφζρονται μακθτϊν/-τριϊν και
εκπαιδευτικϊν ϊςτε να είναι ελκυςτικό και ςχετικό με τθν κακθμερινότθτα τουσ για να
εμπλζκονται αυκεντικά και νοθματικά με τθν υλοποίθςι του. Το ΡΣ παρζχει υποςτιριξθ
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για ςχεδιαςμό υψθλισ ποιότθτασ μακθςιακϊν εμπειριϊν Ρλθροφορικισ για όλουσ/-εσ
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.

Συνοψίηοντασ, οι εκπαιδευτικοί Ρλθροφορικισ εφαρμόηουν τθ μεκοδολογία τριϊν
διαςτάςεων του ςχιματοσ 1, τισ αρχζσ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα και παιδαγωγικι
γνϊςθ περιεχομζνου (PCK) για να ςχεδιάςουν, εναρμονιςμζνεσ με το ΡΣ, μακθςιακζσ
εμπειρίεσ που βοθκοφν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να ςυμμετζχουν ςε επίλυςθ προβλιματοσ
και δθμιουργικι ζκφραςθ μζςω τθσ Ρλθροφορικισ και τθσ ΨΤ. Οι ςχεδιαςμοί τουσ
καλφπτουν διάφορεσ μακθςιακζσ, πολιτιςμικζσ, γλωςςικζσ ανάγκεσ και κινθτοποιοφν με
εναλλακτικοφσ τρόπουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ϊςτε να οικοδομιςουν αυτεπάρκεια και
ικανότθτα ςτθν Ρλθροφορικι. Για τθ ςυμπεριλθπτικότθτα του ΡΣ οι εκπαιδευτικοί
αναμζνεται να χρθςιμοποιιςουν τεχνικζσ όπωσ Universal Design for Learning (UDL) και
Culturally Relevant Pedagogy (CRP) για να υποςτθρίξουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να
επιτφχουν τα ΡΜΑ του ΡΣ. Σθμαντικι είναι ακόμα θ ςχεδίαςθ μακθςιακϊν εμπειριϊν που
να ςυνδζουν το ΡΣ τθσ Ρλθροφορικισ με τα άλλα γνωςτικά αντικείμενα.
Η αποτελεςματικι υλοποίθςθ των ςχεδιαςμϊν χρειάηεται τισ κατάλλθλεσ πρακτικζσ
για τθν τάξθ με νοθματικζσ εμπειρίεσ που ενιςχφουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ
Ρλθροφορικισ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ςυνειςφζρουν α) θ χριςθ τθσ ςυνεργατικισ ι/και
διερευνθτικισ προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ για βελτιωμζνθ κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ
Ρλθροφορικισ, β) θ καλλιζργεια κετικοφ κλίματοσ ςτθν τάξθ με ςεβαςμό ςτθν ποικιλία των
απόψεων, των ικανοτιτων, των προςεγγίςεων και των λφςεων, γ) θ προϊκθςθ τθσ
αυτεπάρκειασ και τθσ αυτόνομθσ μάκθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, δ) θ ενκάρρυνςθ τθσ
επικοινωνίασ μζςα από δθμιουργία και υποςτιριξθ ςυηθτιςεων, παρουςιάςεων και
δθμοςιεφςεων για ζννοιεσ τθσ Ρλθροφορικισ και τζλοσ ε) θ παροχι ζγκαιρθσ,
εποικοδομθτικισ ανατροφοδότθςθσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και τθ διδαςκαλία.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η αξιολόγθςθ δεν μπορεί να είναι μια αποπλαιςιωμζνθ δραςτθριότθτα, που
λειτουργεί ανεξάρτθτα από τθ μακθςιακι διαδικαςία. Στα νζα ΡΣ, πζρα από τθν αρχικιδιαγνωςτικι και τθν τελικι αξιολόγθςθ-επίδοςθ, δίνεται ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ
διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, ωσ μιασ παιδαγωγικισ λειτουργίασ ενςωματωμζνθσ δυναμικά
ςτθ διδακτικι πράξθ, θ οποία αποβλζπει ςτον ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των
προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων (μετακίνθςθ από τθν αξιολόγθςθ τθσ
μάκθςθσ ςτθν αξιολόγθςθ για τθ μάκθςθ). Υπθρετεί, δθλαδι, τθν ανάγκθ τθσ
πλθροφόρθςθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για τθν αποτελεςματικότθτα των επιλεγόμενων από
αυτόν/-ιν παρεμβάςεων, επινοιςεων και ενεργειϊν κατά τθν εξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου. Ωσ παιδαγωγικό, μάλιςτα, εργαλείο ςυναρτάται με τθν αξιοποίθςθ των λακϊν των
μακθτϊν/-τριϊν που ανατροφοδοτεί τθ διδακτικι πορεία.
Η αξιολόγθςθ τθσ λειτουργικισ οικοδόμθςθσ των γνϊςεων και των ικανοτιτων των
ΡΣ Ρλθροφορικισ γίνεται με τον ζλεγχο τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ αυτϊν ςε αυκεντικό
πλαίςιο. Το αυκεντικό πλαίςιο παρουςιάηεται με τθ μορφι ενόσ ρεαλιςτικοφ προβλιματοσ
διατθρϊντασ τθν πολυπλοκότθτα τθσ πραγματικισ ηωισ. Οι δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ
που εκτελοφν οι μακθτζσ/-τριεσ είναι αναμφιςβιτθτα κρίςιμθ πτυχι του ςχεδιαςμοφ κάκε
μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ. Στθν ιδανικι περίπτωςθ οι δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να ζχουν
ςχζςθ με τον πραγματικό κόςμο και να περιλαμβάνουν ςφνκετεσ δράςεισ που πρζπει να
ολοκλθρωκοφν ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Η δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ δε
ςυμπλθρϊνει απαραίτθτα το μάκθμα, αλλά είναι το ίδιο το μάκθμα. Οι αυκεντικζσ
δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ μπορεί να είναι περίπλοκεσ και όχι απόλυτα κακοριςμζνεσ,
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ϊςτε να διακζτουν τθν ίδια πολυπλοκότθτα με αυτζσ που ςυναντϊνται ςτον πραγματικό
κόςμο. Η αξιολογικι διαδικαςία χαρακτθρίηεται αυκεντικι, όταν εξετάηεται άμεςα θ
ικανότθτα του/τθσ μακθτι/-τριασ πάνω ςε χριςιμεσ, νοθτικζσ, κακθμερινζσ δράςεισ. Ο/Η
μακθτισ/-τρια ζχει τθ δυνατότθτα, μζςω τθσ αυκεντικισ αξιολόγθςθσ, να γνωρίηει τισ
ικανότθτζσ του/τθσ, οι οποίεσ αναπτφςςονται ςε ζνα πλαίςιο, όςο το δυνατόν, ρεαλιςτικό.
Σθμαντικό μζροσ τθσ αξιολόγθςθσ πρζπει να αποτελεί θ δθμιουργία προϊόντοσ και θ
παρουςίαςι του (articulation). Στισ δραςτθριότθτεσ των μακθμάτων χρειάηεται να
ενςωματωκοφν δυνατότθτεσ για τθ δθμιουργία προϊόντοσ και ιδίωσ θ δθμόςια παρουςίαςθ
επιχειρθμάτων ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ υπεράςπιςθ των αποτελεςμάτων του ζργου. Η
διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ ενόσ παραδοτζου προκαλεί τον ςχθματιςμό, τθν επίγνωςθ, τθν
ανάπτυξθ και τθν τελειοποίθςθ τθσ ςκζψθσ. Είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ/-τριεσ να
δθμιουργιςουν ζνα προϊόν και να δικαιολογιςουν το ζργο τουσ ςε ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ. Οι αυκεντικζσ δραςτθριότθτεσ απαιτοφν τθν ζκφραςθ των ιδεϊν ςε μία μορφι ι ςε
οποιαδιποτε άλλθ. Οι μακθτζσ/-τριεσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να υποβάλουν και να
υποςτθρίξουν τα επιχειριματα/ προϊόντα τουσ ςε κατάλλθλουσ τόπουσ ςυηιτθςθσ είτε
πρόςωπο με πρόςωπο, όπωσ ςτθν τάξθ, ςε ςυνζδρια και ςε διαγωνιςμοφσ, είτε με τθ
δθμοςίευςι τουσ ςτο διαδίκτυο ςε πίνακεσ ανακοινϊςεων, φόρουμ και θλεκτρονικζσ
τάξεισ.
Ο κακοριςμόσ των κριτθρίων και θ εκ των προτζρων ςαφισ και ξεκάκαρθ διατφπωςι
τουσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ είναι ςθμαντικι διάςταςθ για τθν αυκεντικι αξιολόγθςθ,
διότι αυτό κακοδθγεί τθ μάκθςθ (Sluijsmans, 2002). Ζπειτα, και ςτθν πραγματικι ηωι οι
εργαηόμενοι ςυνικωσ γνωρίηουν με ποια κριτιρια κα κρικοφν οι επιδόςεισ τουσ. Για τθν
αποτίμθςθ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ προτείνεται να χρθςιμοποιθκοφν οι πίνακεσ
διαβακμιςμζνων κριτθρίων (rubrics). Κατά τουσ Jonsson & Svingby (2007) θ χριςθ του
πίνακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων ευνοεί τθν αξιοπιςτία τθσ αξιολόγθςθσ, ειδικά όταν
είναι αναλυτικι, ςχετίηεται με το αντικείμενο και ςυμπλθρϊνεται με υποδείγματα και
εκπαίδευςθ για τθν αξιολόγθςθ. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν ςτθ δθμιουργία
πινάκων διαβακμιςμζνων κριτθρίων είτε για να αξιολογιςουν τα παραδοτζα τουσ είτε τθ
ςυνεργαςία ςτθν εργαςία ςε ομάδεσ είτε το περιεχόμενο ςε ιςτοςελίδεσ είτε τα
αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ ςε μια μθχανι αναηιτθςθσ κ.ά. ζχει μεγάλθ προςτικζμενθ
αξία ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Οι πίνακεσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων μποροφν να αξιοποιθκοφν τόςο για
αυτοαξιολόγθςθ όςο και για ομότιμθ αξιολόγθςθ. Η αξιολόγθςθ μακθτι από μακθτι
μπορεί να επιδράςει κετικά ςτθ ςυνολικι αξιολογικι διαδικαςία και κυρίωσ ςτθ μάκθςθ
και τθ διδαςκαλία. Αφενόσ θ μφθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςε κοινά αποδεκτά κριτιρια
αξιολόγθςθσ και ςε κάκε τρόπο αξιολόγθςθσ ςυμβάλλει ςτθν αυτοεκτίμθςι τουσ, και
αφετζρου είναι παιδαγωγικά απαραίτθτο κάκε μακθτισ/-τρια να γίνεται και αξιολογθτισ/τρια αλλά και αξιολογοφμενοσ/-θ και κάκε αξιολογικι κρίςθ ι αντίρρθςθ να είναι
τεκμθριωμζνθ (Χαρίςθσ 2006β:46-47). Για να ενταχκεί ομαλά αυτι θ μορφι αξιολόγθςθσ
ςτθν τάξθ, χρειάηεται να εξθγιςουμε το ςκεπτικό και τα οφζλθ τθσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ, και να τουσ δϊςουμε χρόνο να αποκτιςουν ικανότθτεσ αξιολόγθςθσ μζςα από
εξάςκθςθ ςε μικρότερα κομμάτια δουλειάσ αρχικά και εξιγθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ
καλισ επανατροφοδότθςθσ ςτθ ςυνζχεια (Freeman & Lewis 2004:127). Ακόμθ, ο/θ
εκπαιδευτικόσ κα χρειαςτεί να παρατθρεί τθν προςπάκεια των μακθτϊν/-τριϊν και να
αξιολογεί με τθ ςειρά του/τθσ τα αποτελζςματα τθσ δικισ τουσ αξιολόγθςθσ,
χρθςιμοποιϊντασ τα για τυχόν αλλαγζσ. Ο ρόλοσ του/τθσ ςε αυτιν τθ διαδικαςία αλλάηει,
κακϊσ γίνεται εξωτερικόσ/-ι κριτισ.
Το ΡΣ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου ενκαρρφνει τισ δθμιουργικζσ μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ και οι μακθτζσ/-τριεσ κα καταςκευάςουν πλικοσ τεχνουργθμάτων ςτο
πλαίςιο τθσ υλοποίθςισ του. Τα προϊόντα των μακθτϊν/-τριϊν μποροφν να ςυνδεκοφν
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οργανικά ςε ολοκλθρωμζνθ μακθςιακι εμπειρία με τθν αξιολόγθςθ φακζλου
επιτευγμάτων.
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτικι απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Στθν ενότθτα αυτι απεικονίηεται ςυνοπτικά το ΡΣ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου ςε
επίπεδο προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ανά Θεματικό Ρεδίο, Θεματικι
Ενότθτα, Υποενότθτα-Άξονα και τάξθ, ςτον πίνακα Α’. Η παράταξθ των ΡΜΑ των τριϊν
τάξεων του Γυμναςίου για τθν ίδια κεματικι (strand) επιτρζπει να γίνει αντιλθπτι θ διάταξθ
των ΡΜΑ ςε τροχιζσ μάκθςθσ με ςταδιακά πιο ςφνκετεσ γνϊςεισ ανά τάξθ (Progression
Steps). Γίνεται επίςθσ φανερι θ ςπειροειδισ προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ με εφκολθ
επιςιμανςθ τθσ διαφοράσ από τάξθ ςε τάξθ. Τα ΡΜΑ του Ρίνακα Α’ αφοροφν γνϊςεισ και
ικανότθτεσ που κα μποροφν να οικοδομιςουν όλοι οι μακθτζσ και όλεσ οι μακιτριεσ του
Γυμναςίου μζχρι τθν αντίςτοιχθ τάξθ. Η χριςθ ενεργθτικϊν ρθμάτων ςτθ διατφπωςθ των
ΡΜΑ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ γενικισ διδακτικισ, διευκολφνει τθν αξιολόγθςθ τθσ
επίτευξισ τουσ με ςαφινεια. Επίςθσ, ζγινε προςπάκεια ϊςτε τα ριματα που ζχουν επιλεγεί
να αφοροφν όλα τα επίπεδα τθσ γνϊςθσ, από τθν απλι απομνθμόνευςθ μζχρι τθν κριτικι
αξιολόγθςθ και τθ δθμιουργικότθτα, ιςορροπθμζνα. Η χριςθ κοινισ δομισ κεματικϊν για
τισ τρεισ βακμίδεσ διευκολφνει τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ, κακϊσ οι διαδρομζσ
εμβάκυνςθσ ζγινε ςθμαντικι προςπάκεια να είναι κοινζσ και ςυνεκτικζσ. Τεχνικά αυτό
επιδιϊχκθκε με τθν ζντονθ ςυνεργαςία των εποπτϊν των τριϊν βακμίδων για τθν
Ρλθροφορικι, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα κοινζσ κεματικά αλλά και ςυνοπτικζσ
προδιαγραφζσ για τθ διάταξθ των ΡΜΑ ανά τάξθ και βακμίδα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικά
Πεδία

1. Αλγορικμικι
και
προγραμματιςμόσ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

1.1.
Αλγορικμικι

Τποενότθτεσ/
Άξονεσ

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Α' ΣΑΞΗ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
• επιλφουν δεδομζνα
προβλιματα που
ζχουν
αναπαραςτακεί με
τον κατάλλθλο τρόπο
για επίλυςθ μζςω
προγραμματιςμοφ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων
• περιγράφουν και
εφαρμόηουν γενικά
μοντζλα για τθ
διαδικαςία επίλυςθσ
προβλιματοσ
• περιγράφουν και
εφαρμόηουν αρχζσ
και μεκόδουσ
δθμιουργικισ
επίλυςθσ
προβλιματοσ ςε
ανοικτοφ τφπου
προβλιματα που κα
λυκοφν μζςω
προγραμματιςμοφ
• διατυπϊνουν
προβλιματα
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ για
επίλυςθ μζςω
προγραμματιςμοφ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων
• υιοκετοφν κετικι
ςτάςθ και
εκδθλϊνουν
επιμονι, προςιλωςθ
και αίςκθςθ
αυτεπάρκειασ ζναντι
τθσ κατανόθςθσ και
τθσ επίλυςθσ
προβλθμάτων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Β' ΣΑΞΗ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
• αναπαριςτοφν
υπολογιςτικά
προβλιματα, που
τουσ δίνονται, με
απλά μακθματικά
μοντζλα
• αναλφουν
προβλιματα ςε
υποπροβλιματα,
ϊςτε να
αντιμετωπίηονται
ευκολότερα
αλγορικμικά
• εντοπίηουν,
διατυπϊνουν,
αναπαριςτοφν και
επιλφουν
προβλιματα με
επεξεργαςία
δεδομζνων

Γ' ΣΑΞΗ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
• εντοπίηουν και
δθμιουργοφν/
καταςκευάηουν
(Problem posing)
προβλιματα και
διατυπϊνουν τουσ
οριςμοφσ τουσ με
τρόπο κατάλλθλο για
επίλυςθ (εξερεφνθςθ
ι εξεφρεςθ λφςεων)
με μεκόδουσ που
υποςτθρίηονται από
τθν ψθφιακι
τεχνολογία, όπωσ θ
αλγορικμικι
επίλυςθ, θ ανάλυςθ
δεδομζνων, τα
αφθρθμζνα μοντζλα
και θ προςομοίωςθ
ςυςτθμάτων και θ
καταςκευι
αυτοματιςμϊν ι
ρομποτικϊν
διατάξεων
• προτείνουν και
ςυγκρίνουν
εναλλακτικοφσ
τρόπουσ διατφπωςθσ
και αναπαράςταςθσ
ςυγκεκριμζνων
υπολογιςτικϊν
προβλθμάτων με
κριτιρια τθν
κατανοθςιμότθτα και
τουσ υπολογιςτικοφσ
πόρουσ (μνιμθ και
χρόνοσ) που απαιτεί
θ επίλυςι τουσ ςε
κάκε περίπτωςθ
• αναπαριςτοφν
δεδομζνα
υπολογιςτικά
προβλιματα,
πραγματικοφ κόςμου
και τεχνθτάεκπαιδευτικά με
αφθρθμζνο τρόπο
και περιγράφουν τθν
επίλυςι τουσ ωσ
αναηιτθςθ ςτον
χϊρο των

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

40 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

• αναγνωρίηουν τον
αλγόρικμο ωσ ακριβι
περιγραφι μιασ
ακολουκίασ
ενεργειϊν και
λογικϊν αποφάςεων
για τθν επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ ι τθν
επίτευξθ ενόσ ςτόχου
• αναγνωρίηουν ότι ο
αλγόρικμοσ
γράφεται για να
εκτελεςτεί από
ανκρϊπουσ ι
μθχανζσ
(επεξεργαςτζσ) ι
λογιςμικοφσ
διαμεςολαβθτζσ
(information
processing agents) με

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• διακρίνουν τα
βαςικά δομικά
ςτοιχεία των
αλγορίκμων
• εξθγοφν ότι με τθ
επιλογι μποροφν να
αποφφγουν τθν
εκτζλεςθ ςυνόλων
εντολϊν, ενϊ με τθ
δομι επανάλθψθσ
μποροφν να
προκαλζςουν
πολλαπλι εκτζλεςθ
εντολϊν

καταςτάςεϊν τουσ
• εξθγοφν απλζσ
γενικζσ μεκόδουσ
αναηιτθςθσ λφςεων
ςτουσ χϊρουσ
καταςτάςεων
• αναφζρουν και
εξθγοφν ςτρατθγικζσ
επίλυςθσ
προβλθμάτων με
απλά παραδείγματα
τθσ εφαρμογισ τουσ
ςε γενικευμζνα
υποδείγματα
προβλθμάτων
• αναγνωρίηουν
ςφγχρονα αυκεντικά
προβλιματα που
μποροφν να
βελτιϊςουν τθ ηωι
των ανκρϊπων μζςα
από καινοτόμεσ
λφςεισ με ψθφιακι
τεχνολογία και
εφαρμογζσ
• εφαρμόηουν
αφαίρεςθ ωσ
εςτίαςθ ςτα
ςθμαντικά
χαρακτθριςτικά ενόσ
αντικειμζνου ςε
ςχζςθ με ζνα
πρόβλθμα και ωσ
γενίκευςθπαραμετροποίθςθ
μιασ λφςθσ
• περιγράφουν τθν
αλγορικμικι ςκζψθ
ωσ τθν ικανότθτα
ςχεδιαςμοφ
αλγορίκμων για τθν
επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ
• αντιλαμβάνονται
τον αλγόρικμο ωσ
ςχζδιο για
υποπρογράμματα
μζςα ςτα
προγράμματα των
Η/Υ, κακϊσ και ωσ
λειτουργία για
υλοποίθςθ με υλικό
προγραμματιςμό
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1.1.3 Η ιςτορία
των
αλγορίκμων

1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

προκακοριςμζνα
χαρακτθριςτικά,
ικανότθτεσ και
γλϊςςα
επικοινωνίασ
• εξθγοφν τθν ζννοια
τθσ παράλλθλθσ
εκτζλεςθσ
αλγορίκμων μζςα
από απλά
παραδείγματα τθσ
ςφαίρασ των
εμπειριϊν τουσ
• εκτελοφν,
περιγράφουν και
αναπαριςτοφν
αλγορίκμουσ για τθν
επίλυςθ απλϊν
προβλθμάτων
• αναγνωρίηουν τθ
χριςθ των
αλγορίκμων ωσ
υποδομι για τθν
ανάπτυξθ
προγραμμάτων Η/Υ
• καταγράφουν
ιςτορικά ςτοιχεία για
τθν ζννοια του
αλγορίκμου

• χρθςιμοποιοφνεκτελοφν,
τροποποιοφν
δεδομζνουσ και
ςχεδιάηουν νζουσ
αλγορίκμουσ με
ψευδοκϊδικα ι/και
διαγράμματα ροισ
• μεταςχθματίηουν
αλγορίκμουσ από
άτυπα ςυςτιματα
αναπαράςταςθσ ςε
ψευδοκϊδικα και
διαγράμματα ροισ
και αναπαριςτοφν
τθν εκτζλεςθ
αλγορίκμων
βιωματικά και με τθ
βοικεια ςυμβατικϊν
υλικϊν και μοντζλων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• περιγράφουν και
εξθγοφν ιςτορικοφσ
και ςθμαντικοφσ
αλγόρικμουσ από τα
Μακθματικά και τθν
Ρλθροφορικι και
αναλφουν τισ
εφαρμογζσ τουσ
• χρθςιμοποιοφνεκτελοφν,
τροποποιοφν
δεδομζνουσ και
ςχεδιάηουν νζουσ
αλγορίκμουσ με
φυςικι γλϊςςα,
ψευδοκϊδικα και
διαγράμματα ροισ
με ςτακερζσ και
απλζσ μεταβλθτζσ
και λίςτεσ διαφόρων
τφπων δεδομζνων,
τυχαιότθτα,
αρικμθτικοφσ,
λογικοφσ και
τελεςτζσ
ςυμβολοςειρϊν,
βαςικά
υποπρογράμματα
(π.χ. μακθματικζσ
ςυναρτιςεισ), ζλεγχο
απλϊν λογικϊν

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• χρθςιμοποιοφνεκτελοφν,
τροποποιοφν
δεδομζνουσ και
ςχεδιάηουν νζουσ
αλγορίκμουσ με
φυςικι γλϊςςα,
ψευδοκϊδικα και
διαγράμματα ροισ
με ςτακερζσ και
απλζσ μεταβλθτζσ
και λίςτεσ διαφόρων
τφπων δεδομζνων,
τυχαιότθτα,
αρικμθτικοφσ,
λογικοφσ και
τελεςτζσ
ςυμβολοςειρϊν,
βαςικά
υποπρογράμματα
(π.χ. μακθματικζσ
ςυναρτιςεισ), ζλεγχο
απλϊν λογικϊν
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1.1.5 Βαςικοί
αλγόρικμοι και
εφαρμογζσ

• περιγράφουν,
εξθγοφν με απλό
τρόπο και
εφαρμόηουν
ςθμαντικοφσ
επιλεγμζνουσ
αλγορίκμουσ

1.1.6 Ζλεγχοσ
ορκότθτασ και
εκςφαλμάτωςθ
αλγορίκμων

• εντοπίηουν
ςφάλματα ςε
αλγορίκμουσ
ςυγκρίνοντασ τα
πραγματικά
αποτελζςματα με τα
αναμενόμενα
αποτελζςματα για
ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα ειςόδου
• διορκϊνουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυνκθκϊν, απλζσ,
ςφνκετεσ και
εμφωλευμζνεσ δομζσ
ελζγχου επιλογισ και
επανάλθψθσ, κακϊσ
και απλά
υποπρογράμματα
• μελετοφν,
εκτελοφν,
τροποποιοφν και
ςχεδιάηουν νζουσ
αλγορίκμουσ
αξιοποιϊντασ ωσ
ςυςτατικά μζρθ
ςθμαντικοφσ
αλγορίκμουσ για
κζματα
Μακθματικϊν και
Ρλθροφορικισ
• μεταςχθματίηουν
αλγορίκμουσ από
διαγράμματα ροισ
ςε ψευδοκϊδικα και
αντίςτροφα και
αναπαριςτοφν τθν
εκτζλεςθ
αλγορίκμων
βιωματικά και με
οπτικοποιιςεισ
ςυμβατικζσ, όπωσ
απλά δομικά
μοντζλα Η/Υ και
πίνακεσ τιμϊν
μεταβλθτϊν
• περιγράφουν,
εξθγοφν με απλό
τρόπο και
εφαρμόηουν
ςθμαντικοφσ
επιλεγμζνουσ
αλγορίκμουσ που
ζχουν εφαρμογι
ςτθν κακθμερινι ηωι

• διορκϊνουν
ςφάλματα
ςυντακτικά και
λογικά ςε
αλγορίκμουσ που
εντοπίηουν με δοκιμι
εκτζλεςθσ για
ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα, κακϊσ και
με λογικό
ςυλλογιςμό

ςυνκθκϊν, απλζσ,
ςφνκετεσ και
εμφωλευμζνεσ δομζσ
ελζγχου επιλογισ και
επανάλθψθσ, κακϊσ
και
υποπρογράμματα
απλά και
αναδρομικά
• εκτελοφν και
τροποποιοφν
αναδρομικοφσ
αλγορίκμουσ για
υποδειγματικά
προβλιματα με
γραφικι
αναπαράςταςθ
• αναπαριςτοφν τθν
εκτζλεςθ
αλγορίκμων
βιωματικά και με
οπτικοποιιςεισ
ψθφιακζσ και
ςυμβατικζσ, όπωσ
απλά δομικά
μοντζλα Η/Υ και
πίνακεσ τιμϊν
μεταβλθτϊν

• περιγράφουν,
εξθγοφν με απλό
τρόπο και
εφαρμόηουν
ςθμαντικοφσ
επιλεγμζνουσ
αλγορίκμουσ
ακριβείσ ι/και
ευρετικοφσ για
γενικευμζνα και
κλαςικά προβλιματα
• αποφαίνονται για
τθν ορκότθτα και
εντοπίηουν
ςφάλματα ςε
δεδομζνουσ
αλγορίκμουσ με
λογικό ςυλλογιςμό
για τα αποτελζςματά
τουσ ι
ιχνογραφϊντασ τθν
εκτζλεςι τουσ για
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ςφάλματα
ςυντακτικά και
λογικά ςε
αλγορίκμουσ που
εντοπίηουν με δοκιμι
εκτζλεςθσ για
ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.1.7
Ρολυπλοκότθτα
αλγορίκμων

• απαρικμοφν τισ
εντολζσ και τισ
μεταβλθτζσ που
απαιτεί ζνασ
δεδομζνοσ
αλγόρικμοσ
• εξθγοφν τθν ζννοια
του κόςτουσ τθσ
εκτζλεςθσ του
αλγορίκμου ωσ τον
χρόνο και τθ μνιμθ
που απαιτεί

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

• ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν και
διορκϊνουν
προγράμματα ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ
αλγορίκμων ι ζργων
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ ςε
περιβάλλον οπτικοφ
προγραμματιςμοφ με
απλζσ μεταβλθτζσ,
επιλογζσ,
επαναλιψεισ,
γεγονότα και ζτοιμα
υποπρογράμματα
• εντοπίηουν και
διορκϊνουν
ςφάλματα ςε
προγράμματα
• χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά τα
βαςικά ςτοιχεία του
δομθμζνου
προςτακτικοφ
προγραμματιςμοφ
για να λφνουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πρόβλεψθσ για τα
αποτελζςματα τθσ
εκτζλεςισ τουσ
• ςυγκρίνουν
εναλλακτικοφσ
αλγορίκμουσ για τθν
ορκότθτα των
αποτελεςμάτων
επιλζγοντασ
κατάλλθλα δεδομζνα
και ςυγκρίνοντασ τα
αποτελζςματα τθσ
εκτζλεςισ τουσ με τα
αναμενόμενα
• ςυγκρίνουν
εναλλακτικοφσ
αλγορίκμουσ ωσ
προσ τθν
αποτελεςματικότθτά
τουσ με όρουσ
χρόνου εκτζλεςθσ αρικμόσ εντολϊν,
απαιτοφμενθ μνιμθ αρικμόσ μεταβλθτϊν
και κατανοθςιμότθτα

• ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν,
εκςφαλματϊνουν και
βελτιϊνουν
προγράμματα ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ
αλγορίκμων ι ζργων
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ ςε
περιβάλλον οπτικοφ
προγραμματιςμοφ με
απλζσ μεταβλθτζσ
και τφπου λίςτασ,
επιλογζσ,
επαναλιψεισ,
γεγονότα και
υποπρογράμματα
(ζτοιμα και νζα)
• χρθςιμοποιοφν τισ
δομζσ του πίνακα και
τθσ λίςτασ τιμϊν ςτα
προγράμματά τουσ
και τουσ ςχετικοφσ
τελεςτζσ
• δθμιουργοφν
υποπρογράμματα με

ςυςτθματικά
επιλεγμζνα
δοκιμαςτικά
δεδομζνα και
ςενάρια εκτζλεςθσ
• αναφζρουν,
περιγράφουν,
εντοπίηουν και
διορκϊνουν
ςυνθκιςμζνα λάκθ
ςε αλγορίκμουσ

• βελτιϊνουν τθν
απόδοςθ ενόσ
αλγορίκμου
μειϊνοντασ τισ
απαιτιςεισ του ςε
χρόνο και μνιμθ
• υπολογίηουν ι
εκτιμοφν πϊσ
μεταβάλλονται οι
απαιτιςεισ ςε χρόνο
και μνιμθ
επιλεγμζνων
αλγορίκμων με το
μζγεκοσ των
δεδομζνων ειςόδου
τουσ
• ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν και
διορκϊνουν
προγράμματα ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ
αλγορίκμων ι ζργων
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ ςε
περιβάλλον οπτικοφ
ι/και κειμενικοφ
προγραμματιςμοφ με
απλζσ μεταβλθτζσ
και τφπου λίςτασ,
επιλογζσ,
επαναλιψεισ,
γεγονότα και
υποπρογράμματα
(ζτοιμα και νζα απλά
και αναδρομικά)
• χρθςιμοποιοφν
λίςτεσ και
υλοποιθμζνεσ
βαςικζσ δομζσ
δεδομζνων
• δθμιουργοφν και
διαχειρίηονται
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προβλιματα

πζραςμα
παραμζτρων
• χρθςιμοποιοφν
τεχνικζσ και απλά
εργαλεία
εκςφαλμάτωςθσ ςτα
προγράμματα
• εφαρμόηουν
ςενάρια εκτζλεςθσ
και αναμενόμενων
αποτελεςμάτων ενόσ
προγράμματοσ για
να εντοπίηουν και να
διορκϊνουν
ςφάλματα

1.2.2 Δομζσ
δεδομζνων

• αξιοποιοφν τισ
προκακοριςμζνεσ
μεταβλθτζσ του
προγραμματιςτικοφ
περιβάλλοντοσ και
ορίηουν νζεσ
μεταβλθτζσ για τισ
ανάγκεσ των
προγραμμάτων τουσ
επιλζγοντασ τουσ
κατάλλθλουσ τφπουσ
δεδομζνων

• χρθςιμοποιοφν
πίνακεσ δεδομζνων
ςτακεροφ μεγζκουσ
και δυναμικζσ λίςτεσ
δεδομζνων που
παρζχουν
υλοποιθμζνεσ τα
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα
• οπτικοποιοφν τισ
δομζσ αυτζσ και τισ
βαςικζσ πράξεισ
ςτουσ πίνακεσ και
ςτισ λίςτεσ

1.2.3
Ρρογραμματιςτικά

• περιγράφουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά μιασ

• χρθςιμοποιοφν
εναλλακτικά μοντζλα
προγραμματιςμοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αρχεία
• υλοποιοφν και
τροποποιοφν απλά
αναδρομικά
υποπρογράμματα
• αποφαίνονται για
τθν ορκότθτα και
εντοπίηουν
ςφάλματα ςε
δεδομζνα
προγράμματα με
λογικό ςυλλογιςμό
για τα αποτελζςματά
τουσ χωρίσ να τα
εκτελζςουν ι
ιχνογραφϊντασ τθν
εκτζλεςι τουσ για
ςυςτθματικά
επιλεγμζνα
δοκιμαςτικά
δεδομζνα και
ςενάρια εκτζλεςθσ
• αναφζρουν,
περιγράφουν,
εντοπίηουν και
διορκϊνουν
ςυνθκιςμζνα λάκθ
ςε προγράμματα
• δθμιουργοφν
δυναμικζσ λίςτεσ
τιμϊν και τισ
αξιοποιοφν ςε
προγράμματα όποτε
χρειάηεται και
χρθςιμοποιοφν
αρχεία, ζτοιμεσ
δομζσ δεδομζνων
και αντικείμενα
διαφόρων κλάςεων
• εξθγοφν τθν
αναγκαιότθτα τθσ
χριςθσ απλϊν
δομϊν δεδομζνων
και αναφζρουν
παραδείγματα
προβλθμάτων που δε
κα μποροφςαν να
λυκοφν
προγραμματιςτικά
χωρίσ τθ χριςθ
απλϊν δομϊν
δεδομζνων, όπωσ οι
πίνακεσ και οι λίςτεσ
• διακρίνουν
κατθγορίεσ γλωςςϊν
προγραμματιςμοφ με
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υποδείγματα

γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ
και τα βαςικά
χαρακτθριςτικά του
προςτακτικοφ
υποδείγματοσ
προγραμματιςμοφ
(imperative
programming)

1.2.4
Ρρογραμματιςτικά
περιβάλλοντα

• λειτουργοφν με
ευχζρεια και
προγραμματίηουν ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
πλακίδια και
αποκτοφν εξοικείωςθ
με κειμενικζσ
γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ
μζςα από τθ
μετατροπι
προγραμμάτων από
γραφικι γλϊςςα με
πλακίδια ςε
κειμενικι γλϊςςα

1.2.5
Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων

• ακολουκοφν μια
πορεία ςχεδίαςθσ
και ανάπτυξθσ
προγράμματοσ που
περιλαμβάνει τον
ςαφι κακοριςμό του
προβλιματοσ, τον
ςχεδιαςμό του
αλγορίκμου, τον
ςχεδιαςμό τθσ
διεπαφισ του χριςτθ
και τθν υλοποίθςθ
του προγράμματοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

για να μελετιςουν
απλά μοντζλα και
προςομοιϊςεισ μζςα
από εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ
ϊςτε να
εξοικειωκοφν με τα
διαφορετικά
προγραμματιςτικά
υποδείγματα
• λειτουργοφν με
ευχζρεια και
προγραμματίηουν ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
πλακίδια που
υποςτθρίηουν
υποπρογράμματα
και λίςτεσ τιμϊν και
αναγνωρίηουν,
εξθγοφν και
τροποποιοφν το
ιςοδφναμο
πρόγραμμα μιασ
κειμενικισ γλϊςςασ
που προκφπτει από
το πρόγραμμα με τα
πλακίδια ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
αυτόματθ μετατροπι
κϊδικα με πλακίδια
ςε κειμενικό κϊδικα.

• αναλφουν,
ατομικά ι
ςυνεργατικά, ζνα
πρόβλθμα ςε
υποπροβλιματα για
να τα περιγράψουν
και να τα
αντιμετωπίςουν
ξεχωριςτά
• αξιολογοφν τισ
ιδζεσ και τισ λφςεισ
που ςχεδιάηουν με
βάςθ κριτιρια
κοινϊσ αποδεκτά
• ςχεδιάηουν λφςεισ
με βάςθ τισ λφςεισ
προβλθμάτων που
ζχουν αντιμετωπίςει
ιδθ

βάςθ το
προγραμματιςτικό
υπόδειγμα που
υιοκετοφν, κακϊσ
και το πεδίο
εφαρμογισ τουσ
• εξθγοφν βαςικζσ
ζννοιεσ του
αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ
• λειτουργοφν με
ευχζρεια και
προγραμματίηουν ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
κειμενικι γλϊςςα
ι/και πλακίδια
• εξθγοφν τισ
διαφορζσ των
γλωςςϊν με
μεταγλωττιςτι από
τισ γλϊςςεσ με
διερμθνευτι.
Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία
προγραμματιςμοφ ςε
κάκε περίπτωςθ
• επιλζγουν
τουλάχιςτον ζνα
απλό εκπαιδευτικό
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
για φορθτζσ
ςυςκευζσ και
αναπτφςςουν απλζσ
εφαρμογζσ ςε αυτό
• ςχεδιάηουν
προγράμματα
εφαρμόηοντασ
ςυνειδθτά τεχνικζσ
και αρχζσ
ςχεδιαςμοφ
προγραμμάτων
• ςχεδιάηουν
αρκρωτά
προγράμματα με τθ
χριςθ
υποπρογραμμάτων
και βιβλιοκθκϊν
υποπρογραμμάτων
(API) από αυτζσ που
διακζτει το
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
που χρθςιμοποιοφν
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

1.3.1
Ρρογραμματιςμόσ ρομπότ
και
αυτοματιςμοί

• ςχεδιάηουν,
ςυναρμολογοφν και
προγραμματίηουν
ςφνκετεσ ρομποτικζσ
διατάξεισ ςτο
πλαίςιο
εκπαιδευτικϊν
ζργων

1.3.2
Επιςτθμονικόσ
προγραμματιςμ
όσ και επίλυςθ
προβλθμάτων

• επιλφουν απλά
διεπιςτθμονικά
προβλιματα
αξιοποιϊντασ τον
προγραμματιςμό και
γνϊςεισ από
διαφορετικά πεδία
ςτο πλαίςιο
επιλεγμζνων
μελετϊν περίπτωςθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ κατά τθν
εκμάκθςθ του
προγραμματιςμοφ

1.3.3
Εφαρμογζσ
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ

• γνωρίηουν και
χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλεσ
εφαρμογζσ τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ
• καταγράφουν
βαςικά ιςτορικά
ςτοιχεία και
ορόςθμα τθσ ΤΝ και
αναφζρουν
ςθμαντικοφσ
επιςτιμονεσ τθσ ΤΝ
ςυνοψίηοντασ τθ
ςυνειςφορά τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• ςχεδιάηουν,
ςυναρμολογοφν και
προγραμματίηουν
ςφνκετεσ ρομποτικζσ
διατάξεισ, κακϊσ και
ςυςτιματα
αυτοματιςμϊν με
μικροεπεξεργαςτζσ,
αιςκθτιρεσ και υλικό
προγραμματιςμό ςτο
πλαίςιο
εκπαιδευτικϊν
ζργων
• εξοικειϊνονται με
κάποιο περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
για επίλυςθ
επιςτθμονικϊν
προγραμμάτων και
αναλφουν ζτοιμα
παραδείγματα
εφαρμογϊν για
αναπτυξιακά
κατάλλθλα
προβλιματα
• εξθγοφν ςτοιχεία
επιςτθμονικισ
μεκοδολογίασ
ςυγκρίνοντασ τα
πειράματα και
υπολογιςτικζσ
προςομοιϊςεισ
• επεκτείνουν τθ
μελζτθ των
εφαρμογϊν τθσ ΤΝ
και τισ διακρίνουν ςε
εφαρμογζσ
ςυμβολικισ
επεξεργαςίασ και
εφαρμογζσ
νευρωνικϊν δικτφων
- μθχανικισ μάκθςθσ
• περιγράφουν
ςυνοπτικά, με απλά
λόγια και μζςα από
απλά παραδείγματα
βαςικζσ ζννοιεσ και
μεκόδουσ τθσ ΤΝ

• δθμιουργοφν
υποπρογράμματα
που καλοφνται ςτα
προγράμματά τουσ
• εφαρμόηουν τισ
γνϊςεισ τουσ ςτον
προγραμματιςμό
υλοποιϊντασ
εκπαιδευτικά ζργα
ρομποτικισ και
υλικοφ
προγραμματιςμοφ

• δθμιουργοφν με
μαςτόρεμα
(tinkering) μια δικι
τουσ εφαρμογι, με
κϊδικα ςτο
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
επιςτθμονικϊν
προγραμμάτων, για
ζνα αναπτυξιακά
κατάλλθλο
επιςτθμονικό
πρόβλθμα

• διερευνοφν,
μελετοφν και
προγραμματίηουν ςε
αναπτυξιακά
κατάλλθλα ειδικά
εκπαιδευτικά
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα απλζσ
εφαρμογζσ ΤΝ
• εξοικειϊνονται,
μελετοφν και
ςχολιάηουν κριτικά
εφαρμογζσ τθσ ΤΝ
ςτθν
προςαρμοςτικότθτα
των διαδικτυακϊν
εφαρμογϊν
• καταγράφουν τισ
επιπτϊςεισ των
εφαρμογϊν ΤΝ ςτουσ
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1.3.4
Ρρογραμματιςμόσ
καινοτόμων
εφαρμογϊν για
τθ ςφγχρονθ
κοινωνία

2. Υπολογιςτικά
ςυςτιματα,
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ,
δίκτυα

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.1 Ψθφιακά
υπολογιςτικά
ςυςτιματα

2.1.2

• αναηθτοφν
πλθροφορίεσ για
καινοτόμεσ
εφαρμογζσ,
ςυηθτοφν για τα
καινοτόμα τουσ
χαρακτθριςτικά, τισ
επιπτϊςεισ τουσ και
όπου είναι εφικτό τισ
προςαρμόηουν ςτισ
δικζσ τουσ ανάγκεσ
• αναγνωρίηουν τα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα ωσ
μθχανζσ
επεξεργαςίασ που
δζχονται δεδομζνα
και παράγουν
πλθροφορίεσ
ςυνδυάηοντασ
λειτουργίεσ
υλοποιθμζνεσ με
υλικό με λειτουργίεσ
υλοποιθμζνεσ ςε
λογιςμικό
• διακρίνουν
βαςικζσ κατθγορίεσ
των υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων και
εξθγοφν τισ χριςεισ,
τα πλεονεκτιματα,
τα μειονεκτιματα
και τθ ςκοπιμότθτά
τουσ
• αναγνωρίηουν,
κατονομάηουν και
εξερευνοφν βαςικζσ
ςυςκευζσ τθσ
ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ και
περιγράφουν τθ
λειτουργία και τθ
χρθςιμότθτά τουσ
• περιγράφουν τισ
βαςικζσ
υπολογιςτικζσ
πλατφόρμεσ που
είναι πρακτικά
διακζςιμεσ
• περιγράφουν τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• αναγνωρίηουν
προβλιματα τα
οποία κα μποροφςαν
να λυκοφν με
καινοτόμεσ
εφαρμογζσ ΨΤ που
δεν ζχουν ακόμα
υλοποιθκεί και
προδιαγράφουν τθν
υλοποίθςι τουσ

χριςτεσ, τθν
κοινωνία και τθν
οικονομία
αναγνωρίηοντασ
ηθτιματα, κινδφνουσ
και διλιμματα
• εντοπίηουν
ςφγχρονα αυκεντικά
προβλιματα τθσ
κοινωνίασ και
προγραμματίηουν
λφςεισ

• περιγράφουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά και
τθ χρθςιμότθτα για
ςυςκευζσ φορθτισ
τεχνολογίασ
(ταμπλζτεσ, κινθτά
τθλζφωνα),
ςυςκευζσ που
ςυνδζονται άμεςα
ςτο δίκτυο, π.χ. ip
cameras)
• περιγράφουν
ςφγχρονεσ ςυςκευζσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ και
αναφζρουν τισ
εφαρμογζσ τουσ

• περιγράφουν τισ
ςυςκευζσ
αναγνϊριςθσ και
καταγραφισ
βιομετρικϊν
ςτοιχείων και
ςυηθτοφν για τισ
εφαρμογζσ τουσ
• μελετοφν το
διαδίκτυο των
πραγμάτων και τισ
εφαρμογζσ του

• μοντελοποιοφν τθ

• ςυγκρίνουν

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

48 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων

εννοιολογικι δομι
ενόσ Η/Υ με τα
βαςικά του
υποςυςτιματα
(ΚΜΕ, μνιμθ, μζςα
αποκικευςθσ,
περιφερειακζσ
ςυςκευζσ, μονάδεσ
ειςόδου και εξόδου,
ρολόι χρονιςμοφ),
τον λειτουργικό ρόλο
των υποςυςτθμάτων,
και τον τρόπο που
ςυνεργάηονται για να
παρζχουν τθ
ςυνολικι λειτουργία
του ςυςτιματοσ
• αναγνωρίηουν τισ
βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ
διατάξεισ ςτο
εςωτερικό του
υπολογιςτι
(επεξεργαςτισ,
μνιμθ, κφρεσ
επζκταςθσ, μονάδεσ
αποκικευςθσ)
• διακρίνουν και
αναγνωρίηουν τα
χαρακτθριςτικά των
βαςικϊν ςυνιςτωςϊν
ςτο εςωτερικό του
υπολογιςτι, όπωσ
τθν επεξεργαςτικι
ιςχφ και τουσ
πυρινεσ του
επεξεργαςτι, τθ
χωρθτικότθτα και τθν
ταχφτθτα τθσ κφριασ
και τθσ
δευτερεφουςασ
μνιμθσ, το πλάτοσ
και τθν ταχφτθτα των
διαφλων, και τα
ςυςχετίηουν με τθ
ςυχνότθτα
λειτουργίασ του
ρολογιοφ χρονιςμοφ
του ςυςτιματοσ
• εξθγοφν τθν ζννοια
του δυαδικοφ
ψθφίου (bit) και τθν
ζννοια του Byte
• ορίηουν και
εφαρμόηουν απλά
παραδείγματα
κωδικοποίθςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

λειτουργία των
ψθφιακϊν Η/Υ με τθ
χριςθ απλϊν
εννοιολογικϊν
αναπαραςτάςεων
ι/και προςομοιωτϊν
τθσ αρχιτεκτονικισ
τουσ
• εξθγοφν τθν ζννοια
τθσ γλϊςςασ
μθχανισ και τθσ
ανάγκθσ χριςθσ
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ ωσ ζνα
επίπεδο αφαίρεςθσ
που κακιςτά
εφχρθςτο τον Η/Υ

περιφερειακζσ
ςυςκευζσ με βάςθ
τα τεχνικά τουσ
χαρακτθριςτικά και
το κόςτοσ αγοράσ
• διερευνοφν τισ
διακζςιμεσ επιλογζσ
ςτα χαρακτθριςτικά
του υλικοφ και
προτείνουν
εναλλακτικζσ
ςυνκζςεισ για τθν
κάλυψθ
ςυγκεκριμζνων
αναγκϊν και
απαιτιςεων
• ςχεδιάηουν και
ςυνκζτουν
ρομποτικζσ διατάξεισ
και διατάξεισ υλικοφ
προγραμματιςμοφ
ωσ υπολογιςτικά
ςυςτιματα ειδικοφ
ςκοποφ που
ςυνδζονται με Η/Υ ι
άλλο υπολογιςτικό
ςφςτθμα για τθν
πραγματοποίθςθ
πειραμάτων ι ςτο
πλαίςιο
δθμιουργικϊν ζργων
• αναηθτοφν
ςτοιχεία για
εναλλακτικζσ
αρχιτεκτονικζσ όπωσ
οι παράλλθλοι και οι
κβαντικοί Η/Υ

• χρθςιμοποιοφν με
ακρίβεια και
υπολογίηουν με βάςθ
τισ μονάδεσ
μζτρθςθσ τθσ
ψθφιακισ
πλθροφορίασ, κακϊσ
και των ταχυτιτων

• διερευνοφν πϊσ
αναπαρίςτανται ςτα
ψθφιακά ςυςτιματα
το μορφοποιθμζνο
κείμενο, θ εικόνα, ο
ιχοσ με τθ χριςθ των
δυαδικϊν ψθφίων
και των ακζραιων
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2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

πλθροφοριϊν με τθ
βοικεια δυαδικϊν
ψθφίων (δυφίων)
• αναφζρουν ότι θ
πλθροφορία ςτα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα
αναπαρίςταται
ψθφιακά από
ςυνδυαςμοφσ
δυφίων και εξθγοφν
το γεγονόσ αυτό με
βάςθ τθν τεχνολογία
τθσ ψθφιακισ
μνιμθσ
• εξθγοφν τθν ζννοια
του κϊδικα
ψθφιακισ
αναπαράςταςθσ των
αρικμϊν και των
χαρακτιρων ςτισ
ψθφιακζσ
υπολογιςτικζσ
ςυςκευζσ, τα μζςα
αποκικευςθσ και τα
δίκτυα μετάδοςθσ
δεδομζνων
• περιγράφουν τον
ρόλο του
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ ςε ζνα
υπολογιςτικό
ςφςτθμα
• διακρίνουν τα είδθ
των λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων και
αναφζρουν
ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα
• περιγράφουν τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ
που παρζχει ςτον
χριςτθ ζνα ςφγχρονο
λειτουργικό ςφςτθμα
• εγκακιςτοφν και
αφαιροφν
εφαρμογζσ από το
υπολογιςτικό
ςφςτθμα
• χρθςιμοποιοφν
ςφςτθμα
αρχειοκζτθςθσ
αποτελεςματικά και
μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν το
τοπικό ςφςτθμα και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μετάδοςθσ αυτισ
• εκτελοφν απλζσ
πράξεισ ςτο δυαδικό
ςφςτθμα και
μετατρζπουν
αρικμοφσ από ζνα
αρικμθτικό ςφςτθμα
ςε ζνα άλλο
• υλοποιοφν απλζσ
λογικζσ ςυναρτιςεισ
με ςυνκζςεισ
λογικϊν πυλϊν ςε
λογιςμικό
προςομοίωςθσ ι/και
εργαςτθριακά
• εξθγοφν πϊσ
λειτουργοφν τα
βαςικά αρικμθτικά
κυκλϊματα των Η/Υ
και περιγράφουν
πϊσ εκτελοφνται οι
τζςςερισ βαςικζσ
πράξεισ ςτουσ
επεξεργαςτζσ

αρικμϊν
• διερευνοφν τα
ηθτιματα τθσ
ςυμπίεςθσ, τθσ
κρυπτογράφθςθσ και
τθσ αξιόπιςτθσ
μετάδοςθσ των
δεδομζνων ανάμεςα
ςτα ψθφιακά
ςυςτιματα
• διακρίνουν τθν
αναλογικι
πλθροφορία από τθν
ψθφιακι και
περιγράφουν
αδρομερϊσ τθν
ζννοια τθσ
ψθφιοποίθςθσ

• διακρίνουν το
λογιςμικό ανοικτοφ
και κλειςτοφ κϊδικα,
το λογιςμικό
ελεφκερθσ χριςθσ
και το εμπορικό
λογιςμικό, κακϊσ και
το λογιςμικό
ςυςτιματοσ και
εφαρμογϊν
• τεκμθριϊνουν τθν
επιλογι λογιςμικοφ
εξετάηοντασ όλεσ τισ
εναλλακτικζσ
δυνατότθτεσ ωσ προσ
τθν άδεια χριςθσ και
τον ςκοπό τθσ
χριςθσ του
• διαχειρίηονται
λογιςμικά ελζγχου,
αποτίμθςθσ
επίδοςθσ και
επαναφοράσ και
ςυγκρίνουν με βάςθ
τα τεχνικά τουσ
χαρακτθριςτικά
ςυςτιματα Η/Υ

• ςυνκζτουν από τθν
αρχι ζνα
υπολογιςτικό
ςφςτθμα
προκακοριςμζνων
προδιαγραφϊν
• εγκακιςτοφν ζνα
ςφγχρονο
λειτουργικό ςφςτθμα
• προςκαφαιροφν
περιφερειακζσ
ςυςκευζσ ςε
υπολογιςτικό τουσ
ςφςτθμα (π.χ.
εκτυπωτζσ,
εξωτερικά μζςα
αποκικευςθσ,
πολλαπλζσ οκόνεσ,
φορθτζσ ςυςκευζσ,
βιντεοκάμερεσ,
μικρόφωνα,
ακουςτικά, πινακίδεσ
αφισ και γραφισ
κ.ά.)
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2.1.5
Αυτοματιςμοί
και ρομποτικζσ
διατάξεισ ςφνδεςθ των
υπολογιςτϊν
με τον φυςικό
κόςμο

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

τισ εφαρμογζσ
υπολογιςτικοφ
νζφουσ
• επιλζγουν και
ςυνδζουν ςυςκευζσ
με αιςκθτιρεσ, ι/και
ρομποτικζσ
ςυνκζςεισ, με Η/Υ με
ςκοπό τον ζλεγχό
τουσ ι τθν
καταγραφι
δεδομζνων
• προγραμματίηουν
μια εφαρμογι που
να ελζγχει μια ζτοιμθ
ρομποτικι διάταξθ ι
μια διάταξθ
αυτόματου ελζγχου
με απλοφσ
αιςκθτιρεσ και
ενεργοποιθτζσ ςτο
πλαίςιο ενόσ
μακθςιακοφ ζργου

• περιγράφουν απλά
προβλιματα
λειτουργίασ υλικοφ
και λογιςμικοφ
κάνοντασ χριςθ τθσ
ορολογίασ με
ακρίβεια και
προςδιορίηουν
πικανζσ λφςεισ
• αποκωδικοποιοφν
τα διαγνωςτικά
μθνφματα του Η/Υ,
των ψθφιακϊν
ςυςκευϊν και του
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ, που
ενθμερϊνουν για
πικανζσ
δυςλειτουργίεσ και
βλάβεσ
• ελζγχουν τθ
λειτουργία του
υπολογιςτι
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλο λογιςμικό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• ςχεδιάηουν και
προγραμματίηουν
διατάξεισ
εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ και
αυτοματιςμοφ με
υλικό
προγραμματιςμό για
τθν πραγματοποίθςθ
πειραμάτων ι ςτο
πλαίςιο
δθμιουργικϊν
μακθςιακϊν ζργων
με ςχεδιαςμό και
καταςκευι

• εντοπίηουν και
επιλφουν ςυχνά
εμφανιηόμενα
προβλιματα
λειτουργίασ και
ρφκμιςθσ
υπολογιςτικϊν
ςυςκευϊν,
περιφερειακϊν και
λογιςμικοφ με
ςυςτθματικό τρόπο
• δθμιουργοφν
προλθπτικά
αντίγραφα
αςφαλείασ
δεδομζνων και
λογιςμικοφ από ζνα
υπολογιςτικό
ςφςτθμα και τα
χρθςιμοποιοφν για
να επαναφζρουν
δεδομζνα και
εφαρμογζσ
• αξιολογοφν τθν
κατάςταςθ και τα
ςυμπτϊματα που
παρουςιάηει μία
μονάδα

• εξθγοφν πϊσ
λειτουργοφν απλοί
αιςκθτιρεσ και
δοκιμάηουν να τουσ
καταςκευάςουν,
τουσ βακμονομοφν
και τουσ ελζγχουν
μζςα από κϊδικα ςε
Η/Υ
• περιγράφουν
αδρομερϊσ τθ
διαδικαςία
ψθφιοποίθςθσ των
ςθμάτων μζςω τθσ
οποίασ
πραγματοποιείται θ
ςφνδεςθ των Η/Υ με
τον φυςικό κόςμο
• εξθγοφν με απλά
λόγια τι είναι το
διαδίκτυο των
πραγμάτων και
ελζγχουν απλζσ
ςυςκευζσ μζςω του
διαδικτφου
• εξθγοφν τθ
ςθμαςία και
εφαρμόηουν
ςυςτθματικά τθν
ενθμζρωςθ του
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ και των
εφαρμογϊν που
χρθςιμοποιοφν
• χειρίηονται
λογιςμικά ελζγχου
και αξιολόγθςθσ τθσ
επίδοςθσ
ςυςτθμάτων Η/Υ
• αντικακιςτοφν ζνα
χαλαςμζνο
υποςφςτθμα και
διακρίνουν
ελαττωματικά
εξαρτιματα πάνω ςε
ζνα υπολογιςτικό
ςφςτθμα
• αρχικοποιοφνδιαμορφϊνουν
(format) ζναν ςκλθρό
δίςκο και
εγκακιςτοφν
λειτουργικό ςφςτθμα
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2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

• περιγράφουν με
απλά λόγια τθν
ζννοια του δικτφου
δεδομζνων και
φζρουν
παραδείγματα από
δίκτυα Η/Υ, το
διαδίκτυο, το
τθλεφωνικό δίκτυο
και το δίκτυο τθσ
κινθτισ τθλεφωνίασ
• ταυτοποιοφν τισ
ςυςκευζσ ενόσ
τοπικοφ δικτφου
υπολογιςτϊν
• διακρίνουν τα είδθ
των δικτφων με βάςθ
τθ γεωγραφικι τουσ
εμβζλεια και το μζςο
μετάδοςθσ

2.2.2
Κυβερνοαςφάλεια

• ςυηθτοφν
ρεαλιςτικά
προβλιματα
κυβερνοαςφάλειασ
και πϊσ κα ιταν
δυνατόν να
προςτατευτοφν
προςωπικζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αποκικευςθσ και
προχωροφν ςε όλεσ
τισ προβλεπόμενεσ
διαδικαςίεσ
εκκακάριςθσ και
επίλυςθσ
προβλθμάτων,
κακϊσ και
ανάκτθςθσ
δεδομζνων από
δίςκο που ζχει
βλάβθ
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• περιγράφουν
παραδείγματα για το
πϊσ μπορεί ζνα
κακόβουλο
λογιςμικό και άλλεσ
κυβερνοεπικζςεισ να
επθρεάςουν τα
ευαίςκθτα δεδομζνα

ςε υπολογιςτι

• αναγνωρίηουν και
παρακολουκοφν τθν
οργάνωςθ τθσ
πλθροφορίασ από
τον αρχικό
προοριςμό ςτον
τελικό προοριςμό
• ςυνδζουν τον
προςωπικό
υπολογιςτι και
άλλεσ ψθφιακζσ
ςυςκευζσ ςε δίκτυο
υπολογιςτϊν
• εξθγοφν τισ
βαςικζσ ρυκμίςεισ
που ζχει μια
ςυςκευι
δρομολόγθςθσ για τθ
ςφνδεςθ ενόσ
οικιακοφ δικτφου με
το διαδίκτυο
• εξθγοφν τουσ
εναλλακτικοφσ
τρόπουσ ςφνδεςθσ
ςτο διαδίκτυο που
είναι εμπορικά
διακζςιμοι και
αξιολογοφν ποιοσ
είναι κατάλλθλοσ για
διαφορετικζσ
περιπτϊςεισ
αναγκϊν
• περιγράφουν τα
πλεονεκτιματα τθσ
χριςθσ δικτφων ςτθν
κακθμερινι ηωι
• ερμθνεφουν τα
είδθ των απειλϊν και
παραλείψεων από τα
οποία κινδυνεφει ζνα
οποιοδιποτε
υπολογιςτικό
ςφςτθμα και
προτείνουν μζτρα
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3.1 Διατφπωςθ
ερωτθμάτων
που
αντιμετωπίηονται με
επεξεργαςία
δεδομζνων

Δ/Α

3.2 Συλλογι,
αποκικευςθ,
διαχείριςθ,
επεξεργαςία
και
οπτικοποίθςθ
δεδομζνων

Δ/Α

πλθροφορίεσ
• εξθγοφν πϊσ τα
φυςικά και ψθφιακά
μζτρα αςφάλειασ
προςτατεφουν τισ
ψθφιοποιθμζνεσ
πλθροφορίεσ
• εξθγοφν με απλά
λόγια τισ βαςικζσ
ζννοιεσ που ζχουν
ςχζςθ με τθν
αςφάλεια ενόσ
δικτφου
• αναφζρουν τισ
μορφζσ του
κακόβουλου
λογιςμικοφ και τουσ
τρόπουσ αποφυγισ
και αντιμετϊπιςισ
τουσ
• ανιχνεφουν τα
μθνφματα
ανεπικφμθτθσ
αλλθλογραφίασ
• ςυνοψίηουν τουσ
φορείσ που είναι
αρμόδιοι για τθν
αςφάλεια ςτο
διαδίκτυο και τθν
προςταςία των
πολιτϊν από τα
θλεκτρονικά
εγκλιματα
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• μελετοφν ςτοιχεία
κρυπτογραφίασ,
ςυμμετρικισ και
δθμόςιου κλειδιοφ
και πϊσ
χρθςιμοποιείται ςτθν
κυβερνοαςφάλεια

αςφαλείασ για τθν
αντιμετϊπιςθ
διαφόρων ςεναρίων
προςβολϊν
λαμβάνοντασ υπόψθ
παράγοντεσ όπωσ θ
αποτελεςματικότθτα,
θ εφικτότθτα και θ
δεοντολογία τθσ
προςταςίασ τθσ
ιδιωτικότθτασ
• αναγνωρίηουν
τουσ ελζγχουσ
πρόςβαςθσ ςε
αςφρματα και ςε
ενςφρματα δίκτυα
και ανιχνεφουν τουσ
ειςβολείσ μζςω των
ςυςτθμάτων
ανίχνευςθσ
• επιδεικνφουν τισ
ψθφιακζσ
υπογραφζσ –
πιςτοποιθτικά και
τον τρόπο που
εφαρμόηουν τθν
κρυπτογραφία
δθμόςιου κλειδιοφ

• επιλζγουν ι
ορίηουν προβλιματα
ι κζτουν ερωτιματα
για τθν αντιμετϊπιςθ
των οποίων
απαιτείται ςυλλογι,
κωδικοποίθςθ και
επεξεργαςία
δεδομζνων
διαφόρων τφπων

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• ςυηθτοφν
εναλλακτικζσ
μεκόδουσ ςυλλογισ
και κωδικοποίθςθσ
δεδομζνων και
διακρίνουν τα
κατθγορικά από τα
αρικμθτικά
δεδομζνα και τα
διακριτά από τα
ςυνεχι
• ςυλλζγουν

• κζτουν ερωτιματα
και ςχεδιάηουν
αντίςτοιχεσ ζρευνεσ
με ςυλλογι και
ανάλυςθ δεδομζνων
λαμβάνοντασ υπόψθ
τα κζματα τθσ
δεοντολογίασ και τθσ
προςταςίασ των
προςωπικϊν
δεδομζνων
• αναγνωρίηουν τισ
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ
μεταβλθτϊν και τουσ
τφπουσ δεδομζνων
και οργανϊνουν
ανάλογα τθ ςυλλογι
δεδομζνων
• προτείνουν,
εξερευνοφν και
ςυγκρίνουν
διαφορετικοφσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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3.3
Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ
και λιψθ
αποφάςεων με
βάςθ τα
δεδομζνα

Δ/Α

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δεδομζνα με
παρατιρθςθ,
ερωτθματολόγιο
(ςυμβατικό ι
ψθφιακό),
απογραφι,
κωδικοποίθςθ,
πείραμα ι
προςομοίωςθ
• χρθςιμοποιοφν
υπολογιςτικά φφλλα
ι εκπαιδευτικά
λογιςμικά για
ανάλυςθ δεδομζνων
για να οργανϊςουν
και να αποκθκεφουν
δεδομζνα ςε πίνακεσ
και να
επεξεργαςτοφν
δεδομζνα για να
παράγουν
υπολογιηόμενα
πεδία, απλά
ςτατιςτικά μζτρα,
κζςθσ και
διαςποράσ, κακϊσ
και γραφιματα
• περιγράφουν
ςφνολα δεδομζνων
ςυνολικά με βάςθ το
ςχιμα τθσ
κατανομισ των
δεδομζνων και τα
ςτατιςτικά μζτρα
• ςυγκρίνουν
εναλλακτικζσ
ςυνοπτικζσ
αναπαραςτάςεισ του
ίδιου ςυνόλου
δεδομζνων
αξιολογϊντασ πϊσ
κακεμία διευκολφνει
τον εντοπιςμό και
τθν παρατιρθςθ
διαφορετικϊν όψεων
των δεδομζνων
• απαντοφν ςε
ερωτιςεισ από τα
γραφιματα για τα
δεδομζνα, ανάμεςα
ςτα δεδομζνα και
πζρα από τα
δεδομζνα
• προτείνουν και
αιτιολογοφν
υποκζςεισ και

τρόπουσ
αναπαράςταςθσ για
τα ίδια δεδομζνα
• ςυλλζγουν
δεδομζνα με
διάφορουσ
αυτόματουσ
τρόπουσ, όπωσ
μετριςεισ με
αιςκθτιρεσ ςτο
πλαίςιο καταγραφϊν
ι πειραμάτων, ι
αντλϊντασ δεδομζνα
από αρχεία
καταγραφισ
αλλθλεπιδράςεων, ι
αντλϊντασ δεδομζνα
από ζτοιμεσ βάςεισ
δεδομζνων και
ςυλλογζσ
εκπαιδευτικϊν
δεδομζνων
• επικοινωνοφν με
ςαφινεια για τα
αποτελζςματα τθσ
ανάλυςθσ των
δεδομζνων
• ερμθνεφουν τα
δεδομζνα, αναλφουν
τισ ςχζςεισ μεταξφ
των μεταβλθτϊν και
ςυνόλων δεδομζνων,
προτείνουν
αιτιολογθμζνεσ
υποκζςεισ και
προβλζψεισ με βάςθ
τα δεδομζνα και
ςχεδιάηουν
περαιτζρω μελζτεσ
για τθ διερεφνθςθ
των υποκζςεων και
των προβλζψεων
• ελζγχουν κριτικά
τα αποτελζςματα τθσ
ανάλυςθσ
δεδομζνων και τθν
ορκότθτα
προτεινόμενων
μοντζλων για τθν
περιγραφι τουσ
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3.4 Λογιςμικά
για τθν
ανάλυςθ
δεδομζνων

Δ/Α

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

• εξθγοφν τι είναι το
διαδίκτυο με απλοφσ
όρουσ δικτφων Η/Υ
• περιγράφουν τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ
του διαδικτφου
• αναφζρουν και
περιγράφουν τισ
βαςικζσ εφαρμογζσ
του διαδικτφου
• εξθγοφν τθ δομι
και τθ λειτουργία τθσ
υπθρεςίασ του
παγκόςμιου ιςτοφ
(www),
αναγνωρίηουν τα
βαςικά δομικά
ςτοιχεία τθσ,
διακρίνουν τισ
διάφορεσ εκδόςεισ
τθσ και εξθγοφν τα
είδθ τθσ
• χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά τισ
λειτουργίεσ ενόσ
φυλλομετρθτι ιςτοφ
(web browser) για να
περιθγοφνται ςε
επιλεγμζνουσ
ιςτότοπουσ και να
τουσ αξιοποιοφν
ςτθν εφρεςθ
πλθροφοριϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προβλζψεισ με βάςθ
τα δεδομζνα και
ςχεδιάηουν
περαιτζρω μελζτεσ
για τθ διερεφνθςθ
των υποκζςεων και
των προβλζψεων
• αξιοποιοφν για τθν
ανάλυςθ δεδομζνων
λογιςμικά γενικοφ
ςκοποφ, λογιςμικά
υπολογιςτικϊν
φφλλων, κακϊσ και
ειδικά λογιςμικά για
τθ διδαςκαλία
ανάλυςθσ
δεδομζνων

• εξθγοφν με απλοφσ
όρουσ τον τρόπο που
οι μθχανζσ
αναηιτθςθσ
λειτουργοφν,
αναηθτοφν και
ταξινομοφν τα
αποτελζςματα
• ςχεδιάηουν και
εφαρμόηουν
αποτελεςματικζσ
ςτρατθγικζσ
αναηιτθςθσ
πλθροφοριϊν και
ψθφιακϊν πόρων
• επιλζγουν και
εφαρμόηουν
κριτιρια
αξιολόγθςθσ των
πθγϊν πλθροφοριϊν
ςτο διαδίκτυο

• αξιοποιοφν για τθν
ανάλυςθ δεδομζνων
λογιςμικά γενικοφ
ςκοποφ, λογιςμικά
υπολογιςτικϊν
φφλλων, κακϊσ και
ειδικά λογιςμικά για
τθ διδαςκαλία
ανάλυςθσ
δεδομζνων
• εφαρμόηουν
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ για τθ
διαχείριςθ
υπολογιςτικϊν
φφλλων
• διακρίνουν τισ
εφαρμογζσ του
κοινωνικοφ ιςτοφ
(web 2.0) και
δθμοςιεφουν
περιεχόμενο ςτο
διαδίκτυο με τθ
χριςθ αυτϊν
• ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν και
ςυντθροφν
οργανωμζνεσ
ςυλλογζσ
πλθροφοριϊν και
πόρων από τισ
αναηθτιςεισ τουσ με
τθ χριςθ διαφόρων
εργαλείων και
μεκόδων για τθν
υποςτιριξθ τθσ
ανάδειξθσ
ςθμαςιολογικϊν
ςχζςεων

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

55 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.2.
Επικοινωνία και
ςυνεργαςία
μζςω ΨΤ

• υιοκετοφν καλζσ
πρακτικζσ αςφαλοφσ
πλοιγθςθσ ςτον
παγκόςμιο ιςτό
• αξιοποιοφν
αποτελεςματικά τισ
μθχανζσ αναηιτθςθσ
για να εντοπίηουν
ςτοχευμζνα
πλθροφορίεσ ςτο
διαδίκτυο
• αναγνωρίηουν τθν
ανάγκθ αξιολόγθςθσ
των πλθροφοριϊν
και των πθγϊν τουσ
και εφαρμόηουν
κριτιρια
αξιολόγθςισ τουσ
• δείχνουν ςεβαςμό
ςτα πνευματικά
δικαιϊματα των
πθγϊν που
χρθςιμοποιοφν από
τον παγκόςμιο ιςτό
• περιγράφουν
αναλυτικά τον τρόπο
λειτουργίασ τθσ
υπθρεςίασ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και
εξθγοφν τα
πλεονεκτιματά τθσ
• χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά
απλζσ και
προθγμζνεσ
λειτουργίεσ τθσ
υπθρεςίασ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου για
επικοινωνιακοφσ
ςκοποφσ
• ςυντάςςουν
μθνφματα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
ακολουκϊντασ τουσ
κανόνεσ εκιμοτυπίασ
τθσ θλεκτρονικισ
επικοινωνίασ
• υπεραςπίηονται
τθν ορκι χριςθ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου,
αςκοφν κριτικι ςτθν
ενοχλθτικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• δθμιουργοφν
χϊρουσ
επικοινωνίασ/
ςυνεργαςίασ ςτα
πλαίςια των
μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων
• ςυμμετζχουν ςε
διαδικτυακζσ ομάδεσ
ςυνεργαςίασ ι
διαδικτυακζσ
κοινότθτεσ μάκθςθσ
και πρακτικισ
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4.1.3.
Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και
πολυμεςικϊν
ςτοιχείων

4.1.4. Σφνκεςθ ενςωμάτωςθ υπεφκυνθ
διαςκευι ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και ςυγγραφι
πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν

αλλθλογραφία και
υιοκετοφν κριτικι
ςτάςθ ςτα κζματα
αςφαλοφσ χριςθσ
του θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
• εφαρμόηουν
αποτελεςματικά
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ ςε ζνα
λογιςμικό
επεξεργαςίασ
κειμζνου
• εφαρμόηουν
αποτελεςματικά
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ ςε ζνα
λογιςμικό
δθμιουργίασ
παρουςιάςεων
• εφαρμόηουν καλζσ
πρακτικζσ
δθμιουργίασ
αποτελεςματικϊν
παρουςιάςεων
• χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά μια
ςυνεργατικι
εφαρμογι
επεξεργαςίασ
κειμζνου
• χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά μια
ςυνεργατικι
εφαρμογι
δθμιουργίασ
παρουςίαςθσ
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά μια
ςυνεργατικι
εφαρμογι
επεξεργαςίασ
υπολογιςτικϊν
φφλλων

• επιλζγουν τισ
κατάλλθλεσ
ςυνεργατικζσ
εφαρμογζσ και τισ
αξιοποιοφν
δθμιουργικά και
αποτελεςματικά

• εφαρμόηουν
βαςικζσ λειτουργίεσ
ςε ζνα λογιςμικό
επεξεργαςίασ
εικόνασ
• εφαρμόηουν
βαςικζσ λειτουργίεσ
ςε ζνα λογιςμικό
επεξεργαςίασ ιχου
• με τθ χριςθ
λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ βίντεο
δθμιουργοφν
οπτικοακουςτικά
προϊόντα για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό
και κοινό
• με τθ χριςθ
λογιςμικοφ

• με τθ χριςθ
λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ
πολυμζςων
δθμιουργοφν
πολυτροπικζσ
διαδραςτικζσ
εφαρμογζσ για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό
και κοινό
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4.2.
Μακθςιακι
τεχνολογία και
τεχνολογικά
βελτιωμζνθ
εκπαίδευςθ

4.2.1
Εξοικείωςθ με
μακθςιακι
τεχνολογία

4.2.2
Αναπτφςςω
ικανότθτα
ενεργοφ,
τεχνολογικά
ενιςχυμζνου,
μακθτι

5. Ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ και
κοινωνία

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.1.
Συμμετοχι ςτα
κοινά και
άςκθςθ
πολιτικϊν
δικαιωμάτων
μζςω των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν

• εντοπίηουν και
χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά
ψθφιακοφσ
μακθςιακοφσ πόρουσ
και ψθφιακζσ
υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ για
ςχολικι γνϊςθ και
γενικά.
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

επεξεργαςίασ
πολυμζςων
δθμιουργοφν
πολυτροπικζσ
διαδραςτικζσ
εφαρμογζσ για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό
και κοινό
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• αναγνωρίηουν τισ
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ
που παρζχει θ
πολιτεία προσ τουσ
πολίτεσ και ςυηθτοφν
για αυτζσ
• αναλφουν τισ
δυνατότθτεσ
ςυμμετοχισ ςτθ
λιψθ αποφάςεων
και ςτα κοινά μζςω
των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• ςχεδιάηουν και
υλοποιοφν ζνα
μακθςιακό
πρόγραμμα
τεχνολογικά
ενιςχυμζνθσ
μάκθςθσ
• αξιοποιοφν ι/και
δθμιουργοφν
μακθςιακι
τεχνολογία για να
προκαλζςουν
μάκθςθ (διδάξουν)
ςε άλλουσ/-εσ
(ςυμμακθτζσ/-τριεσ,
γονείσ,
εκπαιδευτικοφσ κ.ά.)
• περιγράφουν τθν
ψθφιακι
δθμοκρατία και τισ
ζξυπνεσ πόλεισ και
ςυηθτοφν για αυτζσ
• εξθγοφν τισ
διαδικαςίεσ ορκισ
διαχείριςθσ τθσ
ψθφιακισ
ταυτότθτασ
• αναφζρουν τουσ
οργανιςμοφσ
ζκδοςθσ ψθφιακισ
υπογραφισ και
πιςτοποιθτικϊν και
ςυηθτοφν για τθν
θλεκτρονικι
ψθφοφορία και τθν
ιδζα τθσ υλοποίθςθσ
άμεςων
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5.1.2.
Ρρωτόκολλα
ςυνομιλιϊν ςτο
διαδίκτυο Netiquette

• εξθγοφν τισ βαςικζσ
ςυμβάςεισ του
κϊδικα εκιμοτυπίασ
Netiquette και τισ
εφαρμόηουν ςτισ
επικοινωνίεσ τουσ

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

• υιοκετοφν
κουλτοφρα
αςφάλειασ ςε
διαδικτυακό
περιβάλλον
• διατθροφν μυςτικά
τα προςωπικά
ςτοιχεία ςφνδεςθσ
και δεν παραλείπουν
τθν αποςφνδεςθ από
τισ διαδικτυακζσ
υπθρεςίεσ και τισ
ψθφιακζσ ςυςκευζσ
• αναφζρουν τουσ
τρόπουσ
ενςωμάτωςθσ τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ
ιδιωτικότθτασ κατά
τθ ςχεδίαςθ
πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων

• υποςτθρίηουν τθν
κριτικι αντιμετϊπιςθ
τθσ αξιοποίθςθσ των
προςωπικϊν
δεδομζνων από
εταιρείεσ και
οργανιςμοφσ ςτο
διαδίκτυο
• εξθγοφν τθ
ςθμαςία τθσ
διαφφλαξθσ του
δικαιϊματοσ τθσ
ιδιωτικότθτασ
• ερμθνεφουν τα
βαςικά δικαιϊματα
του πολίτθ για τθν
προςταςία των
προςωπικϊν του
δεδομζνων και τουσ
ανεξάρτθτουσ φορείσ
που είναι αρμόδιοι
για αυτό

5.1.4.
Καλλιζργεια και
διαχείριςθ τθσ
ψθφιακισ
ταυτότθτασ και
τθσ
διαδικτυακισ
φιμθσ

• ορίηουν τθν
ζννοια τθσ
διαδικτυακισ φιμθσ
και εξθγοφν από τι
απειλείται ςτο
Διαδίκτυο
• εξθγοφν τα
ψθφιακά ίχνθ τθσ
δράςθσ και τθσ
διάδραςθσ ςτο
Διαδίκτυο και τθ
μονιμότθτα των
πράξεων ςτον
ψθφιακό κόςμο
• εντοπίηουν τα ίχνθ
του εαυτοφ τουσ ι
κάποιασ άλλθσ
οντότθτασ ςτο
Διαδίκτυο

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δθμοκρατικϊν
διαδικαςιϊν μζςω
διαδικτφου και τισ
υπθρεςίεσ τθσ
θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ
• ςυμβάλλουν ςτθν
υιοκζτθςθ του
κϊδικα εκιμοτυπίασ
Netiquette ςε
διαδικτυακζσ
κοινότθτεσ που
ςυμμετζχουν
• εξθγοφν τθ χριςθ
των αναγνωριςτικϊν
coockies ςτθν
ιχνθλάτθςθ των
επιςκεπτϊν των
ιςτοςελίδων
• ρυκμίηουν τον
περιθγθτι ςτο
διαδίκτυο, ϊςτε να
επιτυγχάνουν το
επικυμθτό επίπεδο
προςταςίασ τθσ
ιδιωτικότθτάσ τουσ
κατά τθν περιιγθςθ
• αξιοποιοφν με
βζλτιςτο τρόπο
μεκοδολογίεσ και
τεχνολογίεσ
αςφάλειασ και
διαφφλαξθσ τθσ
ιδιωτικότθτασ ςε
δικτυακό ι
διαδικτυακό
περιβάλλον
• διακρίνουν τισ
επικζςεισ προσ τθ
διαδικτυακι φιμθ
κάποιασ οντότθτασ
• αναλαμβάνουν
δράςθ για να
διαχειρίηονται τθ
διαδικτυακι τουσ
φιμθ και εκπονοφν
απλά ςχζδια
διαχείριςθσ
διαδικτυακισ φιμθσ
μιασ οντότθτασ
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ

• εξθγοφν τθν ζννοια
των πνευματικϊν
δικαιωμάτων και τισ
βαςικζσ αρχζσ και
τουσ κανόνεσ για τθν
προςταςία των
πνευματικϊν ζργων,
του λογιςμικοφ και
του ψθφιακοφ
περιεχομζνου
• ςζβονται και
αναφζρουν τα
πνευματικά
δικαιϊματα ςε
πλθροφορίεσ και
λογιςμικό που
αντλοφν από πθγζσ
ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό

5.2.1.
Κοινωνικζσ,
οικονομικζσ και
πολιτιςμικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ

• διερευνοφν τον
ψθφιακό
μεταςχθματιςμό τθσ
κοινωνίασ, τθσ
οικονομίασ και του
πολιτιςμοφ και
ςυηθτοφν για αυτόν
και τισ επιπτϊςεισ
του
• παρατθροφν και
προβλζπουν πϊσ οι
ΨΤ επθρεάηουν τα
επαγγζλματα

5.2.2.
Ευαιςκθτοποίθ
ςθ ςτθν
παγκοςμιότθτα
του διαδικτφου
και τθν
πολυπολιτιςμικ
ότθτα ςτθν
ψθφιακι
επικοινωνία παγκοςμιοποίθ

• ςυνεργάηονται με
ςεβαςμό και
υπευκυνότθτα με
τουσ άλλουσ
διαδικτυακά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

•
επιχειρθματολογοφν
για τισ ςυνζπειεσ τθσ
πειρατείασ
λογιςμικοφ και
προϊόντων
πνευματικισ
δθμιουργίασ, κακϊσ
και τθσ προςταςίασ
των πνευματικϊν
δικαιωμάτων ςτθν
καινοτομία και τθν
κοινωνικι
δθμιουργικότθτα
• αναγνωρίηουν τισ
άδειεσ ελεφκερου
λογιςμικοφ και
περιεχομζνου και
εξθγοφν τθ ςθμαςία
τουσ και τον τρόπο
χριςθσ και
εφαρμογισ τουσ
• χρθςιμοποιοφν το
λογιςμικό και το
ψθφιακό
περιεχόμενο χωρίσ
να παραβιάηουν τα
πνευματικά
δικαιϊματα
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• περιγράφουν και
ςυηθτοφν τισ
προκλιςεισ και τισ
ευκαιρίεσ που δίνει θ
δυνατότθτα
παγκόςμιασ
ςυνεργαςίασ και τισ
επιπτϊςεισ που ζχει
ςτον τοπικό
πολιτιςμό
• υιοκετοφν κριτικι

• περιγράφουν και
ςυηθτοφν για το
ρίςκο και το όφελοσ
τθσ δθμοςιοποίθςθσ
ενόσ πνευματικοφ
ζργου και
πλθροφοριϊν
• προςτατεφουν τα
δικαιϊματα των
δικϊν τουσ ζργων

• αναλφουν τισ
κοινωνικζσ και
οικονομικζσ
επιπτϊςεισ των
διαςυνοριακϊν
υπθρεςιϊν και
εφαρμογϊν του
διαδικτφου
• αξιολογοφν τον
τρόπο που οι ΨΤ
επθρεάηουν τισ
προςωπικζσ θκικζσ,
κοινωνικζσ,
οικονομικζσ και
πολιτιςμικζσ
πρακτικζσ
• επικοινωνοφν
αποτελεςματικά,
ςυμμετζχουν και
ςυνεργάηονται ςε
ομάδεσ, κοινότθτεσ,
εκδθλϊςεισ και
μακθτικά ζργα
τοπικά και διεκνϊσ
μζςω του διαδικτφου
• χρθςιμοποιοφν το
διαδίκτυο με ανοχι
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ςθ και
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ

5.2.3. Η
επίδραςθ των
αλγορίκμων,
τθσ επιςτιμθσ
των δεδομζνων
και τθσ ΤΝ ςτθν
κοινωνία

• υιοκετοφν κριτικι
ςτάςθ απζναντι ςτο
ηιτθμα τθσ επιρροισ
των αλγορίκμων και
ιδιαίτερα τθσ ΤΝ
ςτθν κακθμερινι ηωι

5.2.4.
Επιδράςεισ τθσ
τεχνολογίασ
ςτθν τζχνθ και
τθν κουλτοφρα

• επιδεικνφουν τισ
δυνατότθτεσ
ανάδειξθσ τθσ
πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ και τθν
πρόςβαςθ ςτον
πολιτιςμό μζςα από
τθν πολιτιςμικι
τεχνολογία

5.2.5.
Επιπτϊςεισ των
τεχνολογιϊν
ςτθ ςωματικι,
τθν ψυχικι
υγεία και τθν
ευεξία

• αναγνωρίηουν τισ
επιπτϊςεισ των ΨΤ
ςτθ ςωματικι, τθν
ψυχικι υγεία και τθν
ευεξία και
περιγράφουν πϊσ να
προςτατεφονται από
αυτζσ
• περιγράφουν τουσ
κινδφνουσ από τον
εκιςμό ςτο
Διαδίκτυο και τα
ψθφιακά παιχνίδια

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτάςθ απζναντι ςτο
ηιτθμα τθσ
παραπλθροφόρθςθσ
και των επιπτϊςεϊν
τθσ
• αναγνωρίηουν ότι
είναι ςθμαντικό να
αναηθτοφν τθ γνϊμθ
πολλϊν
διαφορετικϊν
ανκρϊπων για τον
ςχεδιαςμό
υπθρεςιϊν και
προϊόντων
• περιγράφουν τθν
ζννοια τθσ
μερολθψίασ
αλγορίκμων και τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςτθν
κοινωνία

• μελετοφν για τθν
ψθφιακι τζχνθ και
αναηθτοφν τθν
προβολι τθσ
ψθφιακισ εποχισ
μζςα από τθν οπτικι
τθσ τζχνθσ
• ςχεδιάηουν και
εκπονοφν
δθμιουργικά ζργα
ψθφιακισ τζχνθσ
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

ςτο διαφορετικό,
εκτιμοφν τθν
ποικιλομορφία και τθ
διαπολιτιςμικι
κατανόθςθ ςτον
κυβερνοχϊρο, και
αναγνωρίηουν τθν
εκπροςϊπθςθ τθσ
πολιτιςμικισ τουσ
ταυτότθτασ ςτο
διαδίκτυο

• αναφζρουν
αλγορίκμουσ που
εφαρμόηονται ςτθν
κακθμερινι ηωι και
επθρεάηουν τισ ηωζσ
μεγάλου μζρουσ των
ανκρϊπων
• υποςτθρίηουν τθν
κριτικι αντιμετϊπιςθ
των επιπτϊςεων τθσ
χριςθσ τεχνολογιϊν
μεγάλων δεδομζνων
και ΤΝ για τθν
αυτοματοποίθςθ των
αποφάςεων ςε
ςχζςθ με τθν
κοινωνία μζςα από
μελζτεσ περίπτωςθσ
• δθμιουργοφν
θλεκτρονικά ζργα
τζχνθσ και μελετοφν
τουσ τρόπουσ
δθμοςίευςθσ και
διαμοιραςμοφ των
ζργων ςτο διαδίκτυο
• καταςκευάηουν
εφαρμογζσ με
κζματα πολιτιςμοφ
και ιςτορίασ
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
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5.2.6.
Ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ και
αειφορία
5.2.7. Τι
επιφυλάςςει το
μζλλον;

και προτείνουν
τρόπουσ πρόλθψθσ
και αντιμετϊπιςθσ
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• ςυηθτοφν για τθ
βιϊςιμθ αξιοποίθςθ
των ΨΤ και για τισ
περιβαλλοντικζσ
τουσ επιπτϊςεισ
• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

• προβλζπουν,
ερευνοφν και
ςυηθτοφν ςχετικά με
πικανζσ μελλοντικζσ
τεχνολογικζσ
καινοτομίεσ και τισ
επιπτϊςεισ τουσ
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Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Τποενότθτεσ/
Άξονεσ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Α' ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Κωδικόσ Προςδοκϊμενα
ΠΜΑ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
(ΠΜΑ)

ΕπεξιγθςθΠεριγραφιΔραςτθριότθτεσ
ΔιδαςκαλίασΕπιτζλεςθσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1. Αλγορικμικι και προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
1.1.
ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓ-  επιλφουν δεδομζνα  Οι μακθτζσ/-τριεσ
Αλγορικμικι
ΡΕΡ-1
προβλιματα που
επιλφουν με
1.1.1
ζχουν
προγραμματιςμό
Ρρόβλθμα,
αναπαραςτακεί με
υπολογιςτικϊν
επίλυςθ
τον κατάλλθλο τρόπο ςυςτθμάτων
προβλιματοσ
για επίλυςθ μζςω
προβλιματα τα οποία
προγραμματιςμοφ
ζχουν αναπαραςτακεί
υπολογιςτικϊν
κατάλλθλα, όπωσ π.χ.
ςυςτθμάτων
με πίνακεσ
μεταβλθτϊν για τα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
δεδομζνα και τα
ΥΑΦ
ηθτοφμενα και τισ
μεταξφ τουσ ςχζςεισ,
διαγράμματα ροισ,
δζνδρα αποφάςεων,
ψευδοκϊδικα,
προδιαγραφι
γραφικισ διεπαφισ
χριςτθ, λογικό
διάγραμμα
ςυςτιματοσ
αυτοματιςμοφ/
ρομποτικισ. Οι
αναπαραςτάςεισ
βρίςκονται ζτοιμεσ ι
καταςκευάηονται από
τον/τθν εκπαιδευτικό.
Με τον τρόπο αυτό οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξοικειϊνονται
ςταδιακά με τον
προςδιοριςμό και τθν
αναπαράςταςθ των
προβλθμάτων, ϊςτε
να επιδζχονται
υπολογιςτικζσ λφςεισ.
Το ΡΜΑ δεν
ςυνίςταται ωσ
ξεχωριςτι κεματικι
ενότθτα, αλλά
προτείνεται να
καλλιεργείται ςε
ςυνδυαςμό με άλλα
ΡΜΑ ςτο πλαίςιο
επίλυςθσ αυκεντικϊν
προβλθμάτων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-2

 περιγράφουν και
εφαρμόηουν γενικά
μοντζλα για τθ
διαδικαςία επίλυςθσ
προβλιματοσ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ηθτά αρχικά από
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να περιγράψουν
τθ διαδικαςία
επίλυςθσ
προβλιματοσ που
ακολουκοφν με βάςθ
τθν εμπειρία τουσ και
αφοφ
προβλθματιςτοφν για
το κζμα, παρουςιάηει
ςφντομα και
ςυνοπτικά απλά
γενικά μοντζλα
επίλυςθσ
προβλιματοσ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει
ςυςτθματικά τθν
εφαρμογι των
μοντζλων επίλυςθσ
προβλιματοσ ςε
ςυγκεκριμζνα
προβλιματα ςε κάκε
ευκαιρία. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφαρμόηουν
ςυνειδθτά τα βιματα
των μοντζλων ςε κάκε
περίπτωςθ επίλυςθσ
προβλιματοσ ςτο
πλαίςιο του
μακιματοσ.
Ωσ γενικά μοντζλα
επίλυςθσ
προβλθμάτων για τθν
Ρλθροφορικι ςτο
Γυμνάςιο
προτείνονται:
1. Για γενικά
προβλιματα
υπολογιςτικά
προβλιματα
Το μοντζλο του Gick
(1986):
1) Αναπαράςταςθ του
προβλιματοσ,
2) Αναηιτθςθ για
λφςθ – οριςμόσ
ςτόχου και επινόθςθ
ςχεδίου δράςθσ,
3) Υλοποίθςθ τθσ
λφςθσ – εκτζλεςθ του
ςχεδίου και
αξιολόγθςθ των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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αποτελεςμάτων
2. Για μακθματικά ι
μακθματικοποιθμζνα
προβλιματα
Το μοντζλο «How to
solve it» του Polya
(1957):
1) Κατανόθςθ
προβλιµατοσ
2) Δθµιουργία
ςχεδίου 3) Εκτζλεςθ
ςχεδίου
4) Ζλεγχοσ, μαηί με τισ
επιμζρουσ αρχζσ,
ςτρατθγικζσ και
ευρετικζσ τεχνικζσ
κάκε φάςθσ που το
ςυνοδεφουν, ςε κάκε
ευκαιρία.

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-3

 περιγράφουν και
εφαρμόηουν αρχζσ
και μεκόδουσ
δθμιουργικισ
επίλυςθσ
προβλιματοσ ςε
ανοικτοφ τφπου
προβλιματα που κα
λυκοφν μζςω
προγραμματιςμοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

3. Για ανοικτά
δθμιουργικισ
επίλυςθσ προβλιματα
Το μοντζλο IDEAL του
Bransford (1984):
1) ΕντοπιςμόσΑναγνϊριςθ
προβλιματοσ,
2) Κακοριςμόσ του
προβλιματοσ,
3) Εξερεφνθςθ
εναλλακτικϊν λφςεων
με ιδεοκφελλα και
εξζταςθ εναλλακτικϊν
απόψεων, 4)
Εφαρμογι των
ςτρατθγικϊν, και
5) Ανακεϊρθςθ και
αξιολόγθςθ, για
γνωριμία με τεχνικζσ
δθμιουργικισ
επίλυςθσ
προβλθμάτων
υπάρχει ειδικό ΡΜΑ
που ακολουκεί.
 Στο πλαίςιο τθσ
δθμιουργικισ
επίλυςθσ
προβλθμάτων ο/θ
εκπαιδευτικόσ
υποδεικνφει τεχνικζσ
δθμιουργικισ
παραγωγισ ιδεϊν
(π.χ. ιδεοκφελλα,
μορφολογικι
ανάλυςθ, ζξι καπζλα

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

65 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-4

 διατυπϊνουν
προβλιματα
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ για
επίλυςθ μζςω
προγραμματιςμοφ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθσ ςκζψθσ) και
υποςτθρίηει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να τισ
εφαρμόςουν ατομικά
και ομαδικά. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςταδιακά επιλζγουν
τθν κατάλλθλθ
μζκοδο για κάκε
περίςταςθ και
εμπεδϊνουν το
πρωτόκολλο
εφαρμογισ τουσ. Ζργα
δθμιουργικισ
υπολογιςτικισ
(creative computing),
π.χ. δθμιουργία
διαδραςτικισ
αφιγθςθσ, ευνοοφν
τθν καλλιζργεια του
ΡΜA ςε ςυνδυαςμό
με το προθγοφμενο.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
προςδιορίηουν
προβλιματα
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ για να τα
επιλφςουν ςε
ςυνδυαςμό με
προγραμματιςμό
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων. Τα ζργα
δθμιουργικισ
υπολογιςτικισ
εντάςςονται ςτθν
κατθγορία αυτι.
Ραραδείγματα
τζτοιων ζργων
περιλαμβάνουν:
διαδραςτικζσ
ευχετιριεσ κάρτεσ,
διαδραςτικζσ αφίςεσ,
παιχνίδια,
διαδραςτικζσ
πολυτροπικζσ
εφαρμογζσ,
διαδραςτικά ζργα
τζχνθσ, διαδραςτικζσ
ιςτορίεσ,
διαδραςτικζσ
οπτικοποιιςεισ
μουςικισ κ.ά. Με τον
τρόπο αυτό θ
κεματολογία των
δραςτθριοτιτων
προγραμματιςμοφ δεν
προζρχεται
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-5

 υιοκετοφν κετικι
ςτάςθ και
εκδθλϊνουν επιμονι,
προςιλωςθ και
αίςκθςθ
αυτεπάρκειασ ζναντι
τθσ κατανόθςθσ και
τθσ επίλυςθσ
προβλθμάτων
ΥΣΚ, ---, ---, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αποκλειςτικά από το
χϊρο των κετικϊν
επιςτθμϊν και
επιδιϊκεται το
μάκθμα να είναι
ελκυςτικό για
ευρφτερεσ ομάδεσ
μακθτϊν/-τριϊν και
να επιτρζπει τθν
εφαρμογι
δθμιουργικϊν
τεχνικϊν. Το ΡΜΑ
καλλιεργείται
ςυνδυαςτικά με άλλα
από τθ κεματικι
ενότθτα του
προγραμματιςμοφ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων.
 Η επίλυςθ
προβλιματοσ
κακορίηεται και από
ςυμπεριφορικζσ εκτόσ
από γνωςτικζσ
ςυνιςτϊςεσ. Για τθν
επίλυςθ των
προβλθμάτων οι
μακθτζσ/-τριεσ
χρειάηεται να
εμπλζκονται με τθ
κζλθςι τουσ και να
πιςτεφουν ότι
μποροφν να τα
καταφζρουν. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
χρθςιμοποιεί
κατάλλθλα κζματα,
μακθςιακό
περιβάλλον και
εφαρμόηει διδακτικι
διαχείριςθ ϊςτε να
καλλιεργεί κίνθτρα, να
κεντρίηει το
ενδιαφζρον, να
ενκαρρφνει, να
επιβραβεφει τθν
επιμονι και τθν
προςιλωςθ, να
μειϊνει το άγχοσ κατά
τθν επίλυςθ
προβλθμάτων.
Επίςθσ, επιδεικνφει
ο/θ ίδιοσ/ίδια κετικι
ςτάςθ απζναντι ςτθν
επίλυςθ
προβλθμάτων και
γίνεται υπόδειγμα του
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-1

 αναγνωρίηουν τον
αλγόρικμο ωσ ακριβι
περιγραφι μιασ
ακολουκίασ
ενεργειϊν και
λογικϊν αποφάςεων
για τθν επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ ι τθν
επίτευξθ ενόσ ςτόχου
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-2

 αναγνωρίηουν ότι ο
αλγόρικμοσ γράφεται
για να εκτελεςτεί από
ανκρϊπουσ ι
μθχανζσ
(επεξεργαςτζσ) ι
λογιςμικοφσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ρόλου του επιλυτι
προβλθμάτων με
υπολογιςτικό τρόπο.
Τζλοσ, ο/θ
εκπαιδευτικόσ
ςχεδιάηει ςειρζσ
προβλθμάτων με
αυξανόμενθ δυςκολία
και πολυπλοκότθτα,
ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ ςταδιακά να
ςυγκεντρϊνουν
εμπειρία ςτθν
επίλυςθ
προβλθμάτων και να
κατανοοφν τισ
ςχετικζσ γνϊςεισ και
διαδικαςίεσ που
εφαρμόηονται.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ηθτά από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
καταγράψουν μια
ςειρά από ενζργειεσ
που ςτοχεφουν ςτθν
επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ από τθν
κακθμερινι ηωι,
όπωσ οι οδθγίεσ για
μετάβαςθ από ζνα
ςθμείο ςτον χάρτθ ςε
ζνα άλλο, μια
ςυνταγι μαγειρικισ, θ
οργάνωςθ μιασ
εκπαιδευτικισ
εκδρομισ κ.ά. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφαρμόηουν τουσ
αλγορίκμουσ των
ςυμμακθτϊν/-τριϊν
τουσ και ςυηθτοφν τθν
ακρίβεια ςτθν
περιγραφι των
ενεργειϊν ι
εναλλακτικζσ
ενζργειεσ που κα
οδθγιςουν ςτθν
επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
γενικεφουν τθν ζννοια
του εκτελεςτι των
αλγορίκμων.
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

διαμεςολαβθτζσ
(information
processing agents) με
προκακοριςμζνα
χαρακτθριςτικά,
ικανότθτεσ και
γλϊςςα επικοινωνίασ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-3

 εξθγοφν τθν ζννοια
τθσ παράλλθλθσ
εκτζλεςθσ
αλγορίκμων μζςα
από απλά
παραδείγματα τθσ
ςφαίρασ των
εμπειριϊν τουσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Διακρίνουν ζτςι
«υπολογιςτζσ»
ανκρϊπουσ,
θλεκτρομθχανικζσ
διατάξεισ (π.χ.
επεξεργαςτισ ι
προγραμματιηόμενοσ
αργαλειόσ, ρομπότ)
και λογιςμικοφσ
διαμεςολαβθτζσ
(information
processing agents)
π.χ. τθ χελϊνα ςτθ
γλϊςςα Logo ι τισ
φιγοφρεσ ςτισ
γλϊςςεσ τφπου
scratch ι άλλο
παράδειγμα
προγραμματιηόμενου
agent. Οι μακθτζσ/τριεσ μπορεί να
ορίςουν ζναν
αλγόρικμο και να
προςπακιςουν να τον
προςαρμόςουν ϊςτε
να εκτελεςτεί από
διαφορετικοφσ
εκτελεςτζσ. Συηθτάνε
για τθ γλϊςςα που κα
ιταν κατάλλθλθ για
μια απλι μθχανι
όπωσ π.χ. μια
ραπτομθχανι ι ζνα
ρομπότ που εργάηεται
ςε αποκικθ μεγάλου
θλεκτρονικοφ
καταςτιματοσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει ςχθματικά
και με παραδείγματα
αλγόρικμουσ που
χρθςιμοποιοφν
πολλαπλοφσ
εκτελεςτζσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
περιγράψουν
διαδικαςίεσ με
γεγονότα που
εκτελοφνται
παράλλθλα ςτον
χρόνο π.χ. ο
ςχεδιαςμόσ μιασ
επίκεςθσ ςτο
μπάςκετ. Γίνεται
χριςθ UML
διαγραμμάτων
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-4

 εκτελοφν,
περιγράφουν και
αναπαριςτοφν
αλγορίκμουσ για τθν
επίλυςθ απλϊν
προβλθμάτων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δραςτθριότθτασ
(activity diagram) και
ακολουκίασ
(sequence diagram).
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν πϊσ κα
μποροφςαν να
αξιοποιθκοφν πολλοί
παρόμοιοι εκτελεςτζσ
ςτθν περίπτωςθ που
ιταν διακζςιμοι για
εκτζλεςθ αλγορίκμων
και ςυγκρίνουν τθ
ςειριακι και τθν
παράλλθλθ εκτζλεςθ
αλγορίκμων με
παραδείγματα.
Συηθτιζται θ ζννοια
τθσ ςυνεξζλιξθσ
(concurence) ςε ςχζςθ
με τθν ζννοια τθσ
παραλλθλίασ,
κατθγοριοποιοφνται
οι ςχζςεισ μεταξφ
χρονικϊν
διαςτθμάτων.
Απϊτεροσ ςκοπόσ
είναι να ειςαχκοφν οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτθ
ςθμαντικι ζννοια τθσ
παράλλθλθσ
επεξεργαςίασ και των
προβλθμάτων
καταμεριςμοφ
εργαςίασ,
ςυγχρονιςμοφ,
διαμοιραςμοφ των
κοινϊν πόρων, αλλά
και να μποροφν να
λογίηονται
υπολογιςτικά ςε
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ,
όπου παρζχεται
προςομοίωςθ
παραλλθλίασ, όπωσ τα
περιβάλλοντα με
τουβλάκια.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
εκτελοφν ζτοιμουσ
απλοφσ αλγόρικμουσ
ςε διάγραμμα ροισ
και ψευδοκϊδικα για
τθν επίλυςθ
προβλθμάτων όπωσ
π.χ. θ αντιμετάκεςθ
τιμϊν δφο
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-5

 αναγνωρίηουν τθ
χριςθ των
αλγόρικμων ωσ
υποδομι για τθν
ανάπτυξθ
προγραμμάτων Η/Υ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μεταβλθτϊν
δθμιουργϊντασ
πίνακεσ εικονικισ
εκτζλεςθσ των
εντολϊν. Εκτελοφν
διαφορετικζσ εκδοχζσ
ενόσ αλγόρικμου
όπωσ για τθν εφρεςθ
του μεγαλφτερου από
τρεισ τυχαίουσ
αρικμοφσ. Εκτελοφν
αλγορίκμουσ για τθ
δθμιουργία ςφνκετων
μοτίβων και εικόνων
με αλγορικμικζσ
δομζσ επανάλθψθσ
και επιλογισ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει
παραδείγματα
αλγορίκμων που
ζχουν υλοποιθκεί ςε
διαφορετικζσ γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ,
αναδεικνφοντασ τθ
ςθμαςία τθσ
αξιοποίθςθσ τθσ
υπολογιςτικισ ςκζψθσ
του ανκρϊπου να
επιλφει προβλιματα
ανεξάρτθτα από τθ
γλϊςςα
προγραμματιςμοφ
που κα
χρθςιμοποιθκεί για
τθν υλοποίθςθ του
αλγορίκμου ςε Η/Υ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ενκαρρφνονται να
προδιαγράφουν
βαςικοφσ
αλγορίκμουσ που κα
υλοποιιςουν
ενδεχομζνωσ ςτα
προγραμματιςτικά
τουσ ζργα. Διακρίνουν
τα προγράμματα ωσ
υπολογιςτικζσ
διαδικαςίεσ από τουσ
αλγορίκμουσ με βάςθ
τισ ιδιότθτεσ των
αλγορίκμων, π.χ. ζνα
πρόγραμμα μπορεί
κεωρθτικά να μθν
τερματίηει ποτζ.
Εξθγοφν με
παραδείγματα ότι για
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.3 Η ιςτορία
των
αλγορίκμων

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΙΣΤ-1

 καταγράφουν
ιςτορικά ςτοιχεία για
τθν ζννοια του
αλγορίκμου
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΣΧΑ-1

 χρθςιμοποιοφνεκτελοφν,
τροποποιοφν
δεδομζνουσ και
ςχεδιάηουν νζουσ
αλγορίκμουσ με
ψευδοκϊδικα ι/και
διαγράμματα ροισ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθν ανάπτυξθ των
προγραμμάτων
χρειάηεται να
υλοποιθκοφν
αλγόρικμοι που
λφνουν επιμζρουσ
προβλιματα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αναηθτοφν
πλθροφορίεσ και
ιςτορικά ςτοιχεία ςτο
Διαδίκτυο για τθν
ζννοια του
αλγορίκμου και τθν
εξζλιξθ τθσ και τα
παρουςιάηουν
ςτουσ/ςτισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ. Η ιςτορία των
αλγορίκμων μπορεί
να αποτελζςει κζμα
διακεματικισ
εργαςίασ και να
ςυνδυαςτεί με τα
ΡΜΑ τθσ ενότθτασ 4.
Ψθφιακόσ
γραμματιςμόσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
αξιοποιεί τθν πρότερθ
γνϊςθ των μακθτϊν/τριϊν από το
Δθμοτικό και τθν
εμπλουτίηει με νζεσ
ζννοιεσ τθσ
αλγορικμικισ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ με
παραδείγματα, ςτο
πλαίςιο
δραςτθριοτιτων
προγραμματιςμοφ,
επεκτείνει τισ
ικανότθτεσ των
μακθτϊν/-τριϊν να
χρθςιμοποιοφνεκτελοφν και να
τροποποιοφν
αλγορίκμουσ που
ζχουν εκφραςτεί ςε
διάφορα ςυςτιματα
αναπαράςταςθσ. Οι
αλγόρικμοι και τα
αντίςτοιχα
προγράμματα ςτθν Α'
Γυμναςίου μποροφν
να περιζχουν
ςτακερζσ, απλζσ
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΣΧΑ-2

 μεταςχθματίηουν
αλγορίκμουσ από
άτυπα ςυςτιματα
αναπαράςταςθσ ςε
ψευδοκϊδικα και
διαγράμματα ροισ
και αναπαριςτοφν τθν
εκτζλεςθ αλγορίκμων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μεταβλθτζσ διαφόρων
τφπων δεδομζνων,
τυχαιότθτα,
αρικμθτικοφσ,
λογικοφσ και τελεςτζσ
ςυμβολοςειρϊν,
βαςικά ζτοιμα
υποπρογράμματα
(π.χ. βαςικζσ
μακθματικζσ
ςυναρτιςεισ,
μετατροπι αρικμοφ
ςε χαρακτιρα),
ζλεγχο απλϊν λογικϊν
ςυνκθκϊν, απλζσ,
ςφνκετεσ και
εμφωλευμζνεσ δομζσ
ελζγχου επιλογισ και
επανάλθψθσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μελετοφν προβλιματα
και υποςτθρίηονται
ςτθν προςπάκεια να
ςχεδιάςουν
αλγορίκμουσ ι να
τροποποιιςουν
δεδομζνουσ
αλγορίκμουσ ςε
ψευδοκϊδικα ι/και
διαγράμματα ροισ για
να λφςουν
προγραμματιςτικά τα
προβλιματα
αξιοποιϊντασ
ςταδιακά τισ
διδαχκείςεσ ζννοιεσ.
Η εναςχόλθςθ με τουσ
αλγορίκμουσ ςτθν Α'
Γυμναςίου
προτείνεται να ξεκινά
και ςυνδυάηεται με
προγραμματιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ ϊςτε
να ζχει πειραματικό
χαρακτιρα. Σταδιακά
οι μακθτζσ/-τριεσ κα
αςχολοφνται με τουσ
αλγορίκμουσ ςε
αφθρθμζνο επίπεδο.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μελετοφν
αλγορίκμουσ
εκφραςμζνουσ ςε
φυςικι γλϊςςα ι
ςκαριφιματα και τουσ
μετατρζπουν ςε
διαγράμματα ροισ ι
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

βιωματικά και με τθ
βοικεια ςυμβατικϊν
υλικϊν και μοντζλων.
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.5 Βαςικοί
αλγόρικμοι και
εφαρμογζσ

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΒΕΦ-1

 περιγράφουν,
εξθγοφν με απλό
τρόπο και
εφαρμόηουν
ςθμαντικοφσ
επιλεγμζνουσ
αλγορίκμουσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ψευδοκϊδικα,
εφαρμόηοντασ τθ
λογικι τθσ αφαίρεςθσ,
ϊςτε να εςτιάηουν
ςτα ουςιϊδθ
δεδομζνα και να
αγνοοφν περιττζσ
λεπτομζρειεσ. Για τθν
υποςτιριξθ και τθν
επίδειξθ τθσ
κατανόθςθσ των
αλγορίκμων και τον
ζλεγχο τθσ ορκότθτασ
τθσ μετατροπισ ςε
τυπικό ςφςτθμα
αναπαράςταςθσ οι
μακθτζσ/-τριεσ
προτρζπονται και
κακοδθγοφνται να
επιτελοφν τθν
εκτζλεςθσ τουσ
βιωματικά ι με τθ
βοικεια ςυμβατικϊν
υλικϊν και μοντζλων
ςε χαρτί και μολφβι.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτθν Α' Γυμναςίου ςε
ςχζςθ με το
ςχεδιαςμό και τισ
αναπαραςτάςεισ των
αλγορίκμων
καλοφνται να μάκουν
να τισ διαβάηουν,
ϊςτε να
καταλαβαίνουν τουσ
αλγορίκμουσ που
επικοινωνοφν αυτζσ
και να εξαςκθκοφν
ςτθν αναπαράςταςθ
αλγορίκμων μζςα από
τθ μετατροπι τουσ ςε
κϊδικα ι τθν επίδειξθ
τουσ με βιωματικό
τρόπο με τθ βοικεια
ςυμβατικϊν υλικϊν
και μοντζλων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μελετοφν ζτοιμουσ
ςθμαντικοφσ
αλγορίκμουσ όπωσ ο
αλγόρικμοσ του
Ευκλείδθ,
υπολογιςμόσ πρϊτων
αρικμϊν, αλγόρικμοσ
του
«πολλαπλαςιαςμοφ
αλά ρωςικά»,
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.6 Ζλεγχοσ
ορκότθτασ και
εκςφαλμάτωςθ
αλγορίκμων

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΟΕ-1

 διορκϊνουν
ςφάλματα
ςυντακτικά και λογικά
ςε αλγορίκμουσ που
εντοπίηουν με δοκιμι
εκτζλεςθσ για
ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα

αλγόρικμοι
κρυπτογράφθςθσ,
αλγόρικμοσ
αναηιτθςθσ πρότυπου
κειμζνου μζςα ςε
κείμενο (KnuthMorris-Pratt
algorithm) με
εφαρμογζσ ςτθ
μοριακι βιολογία,
αλγόρικμοσ
αναηιτθςθσ
ςυντομότερου
μονοπατιοφ (Dijkstra's
algorithm) κ.ά.
 Στθν Α' Γυμναςίου
οι μακθτζσ/-τριεσ
ειςάγονται ςτον
ζλεγχο τθσ ορκότθτασ
των αλγορίκμων με
δοκιμι για
ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα ειςόδου και
ςφγκριςθ των
αποτελεςμάτων με τα
αναμενόμενα. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει
παραδείγματα λακϊν
ςε αλγορίκμουσ και
ενκαρρφνει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
προβοφν ςε ελζγχουσ
τθσ ορκότθτασ
επιλεγμζνων
αλγορίκμων
δθμιουργϊντασ λάκθ
ςκόπιμα ι καλϊντασ
τουσ να ελζγξουν τθν
ορκότθτα αλγορίκμων
που αναπτφςςουν οι
ίδιοι/-εσ οι μακθτζσ/τριεσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
εντοπίηουν και
διορκϊνουν λάκθ
ςυντακτικά και λογικά
ςε αλγορίκμουσ που
είναι εκφραςμζνοι ςε
διάφορα ςυςτιματα
αναπαράςταςθσ.

ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ
 απαρικμοφν τισ
εντολζσ και τισ

 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει

 εντοπίηουν
ςφάλματα ςε
αλγορίκμουσ
ςυγκρίνοντασ τα
πραγματικά
αποτελζςματα με τα
αναμενόμενα
αποτελζςματα για
ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα ειςόδου
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.6 Ζλεγχοσ
ορκότθτασ και
εκςφαλμάτωςθ
αλγορίκμων

1.1.7
Ρολυπλοκότθ-

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΟΕ-2

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΟΛ-1

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

τα αλγορίκμων

μεταβλθτζσ που
απαιτεί ζνασ
δεδομζνοσ
αλγόρικμοσ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.7
Ρολυπλοκότθτα αλγορίκμων

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΟΛ-2

 εξθγοφν τθν ζννοια
του κόςτουσ τθσ
εκτζλεςθσ του
αλγορίκμου ωσ το
χρόνο και τθ μνιμθ
που απαιτεί
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παραδείγματα
αλγορίκμων με
καταμζτρθςθ του
αρικμοφ των εντολϊν
και των μεταβλθτϊν.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
πειραματίηονται με
τθν καταμζτρθςθ
εντολϊν και
μεταβλθτϊν
αλγορίκμων που
επιλφουν το ίδιο
πρόβλθμα. Η
απαρίκμθςθ γίνεται
ςε απλοφσ
ακολουκιακοφσ
αλγορίκμουσ και ςτθ
ςυνζχεια ςε
αλγορίκμουσ με
επιλογζσ, απλοφσ
βρόγχουσ
επανάλθψθσ και ςτθ
ςυνζχεια με
εμφωλευμζνουσ. Θα
μποροφςε να
χρθςιμοποιθκοφν
εμφωλευμζνοι βρόχοι
που υλοποιοφν τθν
προπαίδεια. Σε
ςυνδυαςμό με τθν
ενότθτα για τθν
αναπαράςταςθ των
δεδομζνων γίνεται
διάκριςθ των
απαιτιςεων ςε μνιμθ
ανάλογα με τον τφπο
δεδομζνων των
μεταβλθτϊν.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
κατανοοφν, μζςα από
κατάλλθλεσ
δραςτθριότθτεσ και
διδαςκαλία, ότι ο
χρόνοσ εκτζλεςθσ των
αλγορίκμων είναι
ανάλογοσ του
πλικουσ των εντολϊν
που χρειάηεται να
εκτελεςτοφν για τθν
ολοκλιρωςθ τουσ.
Επίςθσ, οι μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν ότι
επειδι θ κφρια μνιμθ
(RAM) ςτουσ
υπολογιςτζσ είναι
περιοριςμζνθ
προτιμοφμε τουσ
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΑ-ΑΡΥΣΡΟ-ΒΕΔ-1

 ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν και
διορκϊνουν
προγράμματα ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ
αλγορίκμων ι ζργων
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ ςε
περιβάλλον οπτικοφ
προγραμματιςμοφ με
απλζσ μεταβλθτζσ,
επιλογζσ,
επαναλιψεισ,
γεγονότα και ζτοιμα
υποπρογράμματα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αλγορίκμουσ με
λιγότερεσ μεταβλθτζσ
για οικονομία μνιμθσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να κάνουν
πειράματα μζτρθςθσ
του χρόνου εκτζλεςθσ
προγραμμάτων για να
ςυγκρίνουν τον χρόνο
εκτζλεςθσ διαφόρων
προγραμμάτων.
 Στθν Α' Γυμναςίου,
οι μακθτζσ/-τριεσ με
τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, μζςα
από παραδείγματα
και κατάλλθλα
ςχεδιαςμζνεσ
εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ μακαίνουν
να ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν και
διορκϊνουν απλά
προγράμματα με
απλζσ μεταβλθτζσ των
βαςικϊν τφπων
δεδομζνων, απλζσ
αρικμθτικζσ και
λογικζσ εκφράςεισ,
χρθςιμοποιϊντασ τισ
δομζσ ελζγχου:
ακολουκία, επιλογι
και επανάλθψθ
(ςφνκετεσ και
εμφωλευμζνεσ),
γεγονότα και ζτοιμα
υποπρογράμματα,
ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ
αλγορίκμων ι ζργων
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ (π.χ.
ψθφιακό παιχνίδι,
αφιγθςθ ιςτορίασ,
ψθφιακι τζχνθ, ζργο
με υλικό
προγραμματιςμό
ι/και ρομποτικι) ςε
περιβάλλον γραφικοφ
προγραμματιςμοφ. Ο
προγραμματιςμόσ
διδάςκεται
παράλλθλα με τθν
αλγορικμικι και τθν
επίλυςθ προβλιματοσ
ωσ το πεδίο πρακτικισ
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΑ-ΑΡΥΣΡΟ-ΒΕΔ-2

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΑ-ΑΡΥΣΡΟ-ΒΕΔ-3

 εντοπίηουν και
διορκϊνουν
ςφάλματα ςε
προγράμματα
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

 χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά τα
βαςικά ςτοιχεία του
δομθμζνου
προςτακτικοφ
προγραμματιςμοφ για
να λφνουν
προβλιματα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εφαρμογισ και
πειραματιςμοφ με
τουσ αλγορίκμουσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
εφαρμόηουν
διαδικαςίεσ
εκςφαλμάτωςθσ.
Ελζγχουν τθν
ορκότθτα των
προγραμμάτων
ςυγκρίνοντασ τα
αποτελζςματα τουσ
με τα αναμενόμενα
για ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφαρμόηουν ςενάρια
ελζγχου ςε κάκε
πρόγραμμα
προκειμζνου να
εντοπίςουν
ςφάλματα. Στθν
περίπτωςθ που
εντοπίηεται διαφορά
ιχνθλατοφν τθν
εκτζλεςθ των
προγραμμάτων και
των αντίςτοιχων
αλγορίκμων, με τθ
βοικεια πινάκων
παρακολοφκθςθσ των
τιμϊν των
μεταβλθτϊν, για να
εντοπίςουν και να
διορκϊςουν τα λάκθ.
 Με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ και τθ
βοικεια ειδικά
ςχεδιαςμζνων
εργαςτθριακϊν
αςκιςεων και ςε
ςυνδυαςμό με τθν
επίλυςθ προβλιματοσ
και τθν αλγορικμικι
οι μακθτζσ/-τριεσ
εξοικειϊνονται και
ςταδιακά
αυτονομοφνται ςτθν
αποτελεςματικι
εφαρμογι των
βαςικϊν ςτοιχείων
του δομθμζνου
προςτακτικοφ
προγραμματιςτικοφ
υποδείγματοσ,
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.2 Δομζσ
δεδομζνων

ΓΑ-ΑΡΥΣΡΟ-ΔΔΕ-1

 αξιοποιοφν τισ
προκακοριςμζνεσ
μεταβλθτζσ του
προγραμματιςτικοφ
περιβάλλοντοσ και
ορίηουν νζεσ
μεταβλθτζσ για τισ
ανάγκεσ των
προγραμμάτων τουσ
επιλζγοντασ τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ειδικότερα:
− διακρίνουν τισ
μεταβλθτζσ των
προγραμμάτων ςε
δεδομζνωνειςόδου,
αποτελεςμάτωνεξόδου και
βοθκθτικζσ και τισ
ονομάηουν
κατάλλθλα
− ςυντάςςουν ςωςτά
τθν εντολι
εκχϊρθςθσ τιμισ
και εξθγοφν τθ
λειτουργία τθσ
− ςχθματίηουν
ςυντακτικά και
λογικά ορκζσ
εκφράςεισ με
ςτακερζσ
μεταβλθτζσ,
τελεςτζσ και
παρενκζςεισ
− προβλζπουν τον
τφπο δεδομζνων
του αποτελζςματοσ
μιασ παράςταςθσ
(π.χ. (3+Χ>0) =>
Boolean).
Χρθςιμοποιοφν
ςωςτά τθν
προτεραιότθτα των
τελεςτϊν
− διαμορφϊνουν
προγράμματα με
απλζσ και
εμφωλευμζνεσ
δομζσ ελζγχου
(επιλογι,
επανάλθψθ,
γεγονότα) και
ζτοιμα
υποπρογράμματα
από τισ βιβλιοκικεσ
του περιβάλλοντοσ
προγραμματιςμοφ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει τουσ
βαςικοφσ τφπουσ
δεδομζνων (ακζραιοσ,
πραγματικόσ,
αλφαρικμθτικόσ και
λογικόσ) και τουσ
κανόνεσ των
ονομάτων τουσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

κατάλλθλουσ τφπουσ
δεδομζνων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.3
Ρρογραμματιςτικά
υποδείγματα

ΓΑ-ΑΡΥΣΡΟ-ΥΡΟ-1

 περιγράφουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά μιασ
γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ και
τα βαςικά
χαρακτθριςτικά του
προςτακτικοφ
υποδείγματοσ
προγραμματιςμοφ
(imperative
programming)
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

επιλζγουν τουσ
κατάλλθλουσ τφπουσ
δεδομζνων και
ορίηουν αντίςτοιχεσ
μεταβλθτζσ για τισ
ανάγκεσ των
προγραμμάτων τουσ,
για παράδειγμα για
τθν αποκικευςθ
δεδομζνων που
αφοροφν ςε ειςιτιρια
και μια πτιςθ ςε ζνα
αεροπλάνο, ςε ζνα
παιχνίδι. Οι μακθτζσ/τριεσ δθμιουργοφν και
διαχειρίηονται
μεταβλθτζσ για να
αποκθκεφςουν τιμζσ
ςτα προγράμματά
τουσ (πχ ςκορ ςε ζνα
παιχνίδι) ι/και
αξιοποιοφν τισ
προκακοριςμζνεσ
μεταβλθτζσ του
προγραμματιςτικοφ
περιβάλλοντοσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
περιγράφει τα βαςικά
χαρακτθριςτικά μιασ
γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ
(αλφάβθτο, λεξιλόγιο,
ςυντακτικό και
ςθμαςιολογία) και
ςυγκρίνει δφο ι
περιςςότερεσ
γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ ωσ
προσ τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
αναλφει τα βαςικά
χαρακτθριςτικά του
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ
(δομι ακολουκίασ,
δομι επιλογισ και
δομι επανάλθψθσ) με
παραδείγματα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
αντιλαμβάνονται τον
προςτακτικό
προγραμματιςμό ωσ
τθ διατφπωςθ
εντολϊν ςε κάποιον
εκτελεςτι ι τθ
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.4
Ρρογραμματιςτικά
περιβάλλοντα

ΓΑ-ΑΡΥΣΡΟ-ΡΕ-1

 λειτουργοφν με
ευχζρεια και
προγραμματίηουν ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
πλακίδια και
αποκτοφν εξοικείωςθ
με κειμενικζσ
γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ
μζςα από τθ
μετατροπι
προγραμμάτων από
γραφικι γλϊςςα με
πλακίδια ςε κειμενικι
γλϊςςα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.5
Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ

ΓΑ-ΑΡΥΣΡΟ-ΣΧΑ-1

 ακολουκοφν μια
πορεία ςχεδίαςθσ και
ανάπτυξθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διδαςκαλία ςε
κάποιον/-α μακθτι/τρια, ενϊ ςυηθτοφν με
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ πϊσ αλλιϊσ κα
μποροφςαν να
περιγράψουν ςτα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα τουσ
υπολογιςμοφσ και τα
προγράμματα
γενικότερα.
 Στθν Α' Γυμναςίου
οι μακθτζσ/-τριεσ
αποκτοφν ευχζρεια
ςτθ χριςθ ενόσ
τουλάχιςτον
προγραμματιςτικοφ
περιβάλλοντοσ με
τουβλάκια. Στο
περιβάλλον αυτό
υλοποιοφν τουσ
αλγορίκμουσ και τα
προγράμματα που
ςχεδιάηουν ςτο
πλαίςιο του
μακιματοσ. Επιπλζον,
οι μακθτζσ/-τριεσ κα
εξοικειωκοφν με
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα όπου
υποςτθρίηεται
κϊδικασ με μορφι
πλακιδίων όςο και
κϊδικασ με μορφι
κειμζνου. Μζςα από
κατάλλθλα
επιλεγμζνα
παραδείγματα και
αςκιςεισ οι μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν να
αναγνωρίηουν και
εξθγοφν το ιςοδφναμο
πρόγραμμα μιασ
κειμενικισ γλϊςςασ
που προκφπτει από το
πρόγραμμα με τα
πλακίδια ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
αυτόματθ μετατροπι
κϊδικα με πλακίδια
ςε κειμενικό κϊδικα.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
μοντελοποιεί τθν
πορεία ςχεδίαςθσ και
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

προγραμμάτων

προγράμματοσ που
περιλαμβάνει το
ςαφι κακοριςμό του
προβλιματοσ, το
ςχεδιαςμό του
αλγορίκμου, το
ςχεδιαςμό τθσ
διεπαφισ του χριςτθ
και τθν υλοποίθςθ
του προγράμματοσ
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ανάπτυξθσ
προγράμματοσ ςε
κάκε επίλυςθ
υπολογιςτικοφ
προβλιματοσ και
προγραμματιςτικοφ
ζργου, εξθγϊντασ
κάκε φάςθ και
επιςθμαίνοντασ τθ
ςθμαςία τουσ.
Κακοδθγεί τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
εφαρμόηουν τθν
πορεία ςχεδίαςθσ και
ανάπτυξθσ με
κατάλλθλεσ
ςκαλωςιζσ (π.χ.
αναγράφοντασ τισ
φάςεισ ςε φφλλα
εργαςίασ). Σταδιακά
οι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν να εξθγοφν
τθ ςθμαςία του ςαφι
κακοριςμοφ του
προβλιματοσ
(δεδομζνααποτελζςματαςχζςεισ μεταξφ τουσ)
πριν τθν επίλυςθ του,
κακϊσ και τον
κακοριςμό των
προδιαγραφϊν του
ψθφιακοφ
αντικειμζνου που
κζλουν να
υλοποιιςουν πριν το
προγραμματίςουν ςε
κϊδικα. Οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να
ςχεδιάηουν τουσ
αλγορίκμουσ των
προγραμμάτων τουσ,
ςε διαγράμματα ροισ
ι/και ψευδοκϊδικα,
πριν τουσ
υλοποιιςουν ενϊ
ςχεδιάηουν τθ
διεπαφι χριςτθ των
προγραμμάτων τουσ
(ςκθνικό, κουμπιά,
πλικτρα λειτουργιϊν)
με διαγράμματα
αντικειμζνων
διεπαφισ. Ωσ
προετοιμαςία για τον
τμθματικό
προγραμματιςμό οι
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.1
Ρρογραμματιςμόσ ρομπότ
και
αυτοματιςμοί

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΕΡΑΥ-1

 ςχεδιάηουν,
ςυναρμολογοφν και
προγραμματίηουν
ςφνκετεσ ρομποτικζσ
διατάξεισ ςτο πλαίςιο
εκπαιδευτικϊν ζργων
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μακθτζσ/-τριεσ
ςυμπεριλαμβάνουν
ςτον ςχεδιαςμό τουσ
τθν αξιοποίθςθ
ζτοιμων
υποπρογραμμάτων. Η
επίτευξθ του ΡΜΑ
όπωσ και των
περιςςότερων του
άξονα επιδιϊκεται με
τθ διδακτικι
οργάνωςθ των
δραςτθριοτιτων
προγραμματιςμοφ και
δεν απαιτοφν
ξεχωριςτά ειδικά
μακιματα.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
κακοδθγεί τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ ςτθν
υλοποίθςθ
εκπαιδευτικϊν ζργων
ςτο πλαίςιο των
οποίων ςχεδιάηουν,
ςυναρμολογοφν και
προγραμματίηουν
ςφνκετεσ ρομποτικζσ
διατάξεισ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
αξιοποιοφν διακζςιμο
εξοπλιςμό
εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ ι/και
υλικό από 3d
εκτυπωτζσ για να
ςχεδιάςουν, να
ςυναρμολογιςουν και
να προγραμματίςουν
τθ δικι τουσ
ρομποτικι διάταξθ.
Ρικανά ζργα μπορεί
να είναι:
− ρομπότ που
εκτελοφν εργαςίεσ
και λαμβάνουν
αποφάςεισ με βάςθ
μετριςεισ από τουσ
αιςκθτιρεσ τουσ
− ςυςτιματα
αυτοματιςμοφ με
χριςθ αιςκθτιρων
− ςυςτιματα
καταγραφισ και
ανάλυςθσ
δεδομζνων από
αιςκθτιρεσ
− ζξυπνα
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.2
Επιςτθμονικόσ
προγραμματιςμόσ και
επίλυςθ
προβλθμάτων

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΡΙ-1

 επιλφουν απλά
διεπιςτθμονικά
προβλιματα
αξιοποιϊντασ τον
προγραμματιςμό και
γνϊςεισ από
διαφορετικά πεδία
ςτο πλαίςιο
επιλεγμζνων μελετϊν
περίπτωςθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ κατά τθν
εκμάκθςθ του
προγραμματιςμοφ
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντικείμενα/ςπίτια/
πόλεισ
− Διαδίκτυο των
πραγμάτων
(Internet of Things)
Τα ζργα
ςυνδυάηονται με
τθν εκμάκθςθ του
προγραμματιςμοφ,
τθσ επίλυςθσ
προβλθμάτων και
άλλεσ ενότθτεσ,
ϊςτε να
εξοικονομείται
διδακτικόσ χρόνοσ.
Ζμφαςθ δίνεται ςτο
διεπιςτθμονικό
χαρακτιρα των
μακθςιακϊν
εμπειριϊν με
εκπαιδευτικι
ομποτικι. Σε
περίπτωςθ
ζλλειψθσ υλικϊν
μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν οι
εξομοιωτζσ τζτοιων
ςυςτθμάτων.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
και οι μακθτζσ/-τριεσ
επιλζγουν
διεπιςτθμονικά
προβλιματα ςε
ςυνεργαςία με
εκπαιδευτικοφσ
άλλων ειδικοτιτων
τθσ τάξθσ και
δθμιουργοφν
προγράμματα που
λφνουν ι
μοντελοποιοφν το
πρόβλθμα
εφαρμόηοντασ τισ
γνϊςεισ τουσ ςτον
προγραμματιςμό.
Ραραδείγματα
προβλθμάτων:
− Μζτρθςθ γωνίασ
ςτα μακθματικά και
θ δθμιουργία
ςχθμάτων και
γραφικϊν ςτον
υπολογιςτι
− Ρροςομοίωςθ τθσ
κίνθςθ ενόσ
πυραφλου κατά τθν
εκτόξευςθ
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.3
Εφαρμογζσ
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΤΝ-1

 γνωρίηουν και
χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλεσ
εφαρμογζσ τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
---, ΥΑΦ

1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

1.3.3
Εφαρμογζσ
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΤΝ-2

 καταγράφουν
βαςικά ιςτορικά
ςτοιχεία και ορόςθμα
τθσ ΤΝ και
αναφζρουν
ςθμαντικοφσ
επιςτιμονεσ τθσ ΤΝ
ςυνοψίηοντασ τθ
ςυνειςφορά τουσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

− Επίλυςθ
πρωτοβάκμιασ
εξίςωςθσ
− Δθμιουργία
αρικμομθχανισ
− Ραιχνίδια με τισ
γεωγραφικζσ
ςυντεταγμζνεσ
− Τα ταξίδια του
Ηροδότου
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει με
εμπλουτιςμζνθ
ειςιγθςθ εφαρμογζσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ
και πιο ςυγκεκριμζνα
μθχανικισ μάκθςθσ
όπωσ Chat bots,
παιχνίδια ςε Η/Υ,
αναγνϊριςθσ ομιλίασ,
αναγνϊριςθσ εικόνασ,
μετάφραςθσ,
επίλυςθσ
μακθματικϊν
προβλθμάτων κ.ά. και
οι μακθτζσ/-τριεσ τισ
δοκιμάηουν
διερευνθτικά και
ςχολιάηουν κατά πόςο
οι εφαρμογζσ
μιμοφνται καλά τισ
αντίςτοιχεσ
ανκρϊπινεσ
ικανότθτεσ
 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
εφοδιαςμζνοι/-εσ με
επιλεγμζνεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν,
ςυγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ και
ιςτορικά ςτοιχεία
ςχετικά με τθν
τεχνθτι νοθμοςφνθ
και τα παρουςιάηουν
ςτουσ/ςτισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ δθμιουργϊντασ
παρουςίαςθ ςτθν
οποία οργανϊνουν τισ
πλθροφορίεσ με
διάφορα μζςα
οπτικοποίθςθσ όπωσ
εννοιολογικοί χάρτεσ,
ιςτοριογραμμι κ.ά.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ
κακοδθγεί τουσ/τισ
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.4
Ρρογραμματιςμόσ
καινοτόμων
εφαρμογϊν
για τθ
ςφγχρονθ
κοινωνία

ΓΑ-ΑΡΥΣ-ΕΡΚΕΦ-1

 αναηθτοφν
πλθροφορίεσ για
καινοτόμεσ
εφαρμογζσ, ςυηθτοφν
για τα καινοτόμα τουσ
χαρακτθριςτικά, τισ
επιπτϊςεισ τουσ και
όπου είναι εφικτό τισ
προςαρμόηουν ςτισ
δικζσ τουσ ανάγκεσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μακθτζσ/-τριεσ να
επιςθμάνουν βαςικά
ορόςθμα ςτθν εξζλιξθ
τθσ ΤΝ, βαςικά
ερωτιματα τθσ ΤΝ ςε
κάκε εποχι και να
εντοπίςουν βαςικοφσ
επιςτιμονεσ και τθ
ςυνειςφορά τουσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν για τθν
ζννοια τθσ
καινοτομίασ και τθ
ςχζςθ τθσ με τισ
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
και τον
προγραμματιςμό.
Μζςα από
επιλεγμζνεσ πθγζσ
μελετοφν περιπτϊςεισ
καινοτόμων
εφαρμογϊν
Ρλθροφορικισ και
καταγράφουν τα
χαρακτθριςτικά τουσ
και ςυηθτοφν τισ
επιπτϊςεισ τουσ.
Συηθτοφν για τθν
πικανι προςαρμογι
των εφαρμογϊν
αυτϊν ϊςτε να
ανταποκρίνονται ςτισ
δικζσ τουσ ανάγκεσ.
Για παράδειγμα
εφαρμόηουν
μεκόδουσ επινόθςθσ
και δθμιουργικισ
επίλυςθσ
προβλιματοσ για να
προτείνουν νζα
χαρακτθριςτικά που
κα ικελαν να
προγραμματίςουν με
καινοτόμεσ ΨΤ (όπωσ
π.χ. τα drones, ι τα
κινθτά τθλζφωνα)
ϊςτε να καλφψουν τισ
ανάγκεσ τουσ.
Ρεριγράφουν τθ
ςθμαςία του
εντοπιςμοφ
προβλθμάτων για τθν
καινοτομία κακϊσ και
τθσ επινόθςθσ νζων
λφςεων ςε γνωςτά
προβλιματα.
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ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 2. Τπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ ςυςκευζσ, Δίκτυα
2.1
2.1.1 Ψθφιακά ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥ αναγνωρίηουν τα
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
Υπολογιςτικά
υπολογιςτικά
ΨΥΣ-1
υπολογιςτικά
ςυηθτά με τουσ/τισ
ςυςτιματα και ςυςτιματα
ςυςτιματα ωσ
μακθτζσ/-τριεσ και
ψθφιακζσ
μθχανζσ
διερευνά τισ γνϊςεισ,
ςυςκευζσ
επεξεργαςίασ που
τισ εμπειρίεσ, τισ
δζχονται δεδομζνα
αναπαραςτάςεισ και
και παράγουν
τισ απόψεισ τουσ για
πλθροφορίεσ
τα υπολογιςτικά
ςυνδυάηοντασ
ςυςτιματα. Σε
λειτουργίεσ
ςυνδυαςμό με άλλα
υλοποιθμζνεσ με
ΡΜΑ τθσ επιμζρουσ
υλικό με λειτουργίεσ
κεματικισ
υλοποιθμενεσ ςε
ςυηθτοφνται οι
λογιςμικό
διάφορεσ μορφζσ
υπολογιςτικϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, --- ςυςτθμάτων που
γνωρίηουν οι
μακθτζσ/-τριεσ και
ςυμπλθρϊνονται από
τον/τθν εκπαιδευτικό
με επιπλζον
παραδείγματα
εφόςον χρειάηεται.
Διακρίνονται τα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα γενικοφ
ςκοποφ από τα
ειδικοφ. Συηθτιζται
πϊσ ςυνδυάηονται
υπολογιςτικά
ςυςτιματα για τθ
δθμιουργία
ςυνκετότερων.
Σταδιακά
προςεγγίηουν
εννοιολογικά τα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα ωσ
διατάξεισ που
ςυνδυάηουν υλικό
(θλεκτρομθχανικζσ
διατάξεισ) και
λογιςμικό για τθν
επεξεργαςία
δεδομζνων που
δζχονται ςτισ
ςυςκευζσ ειςόδου,
ϊςτε να παράγουν
πλθροφορίεσ που
γίνονται αιςκθτζσ
μζςω των ςυςκευϊν
εξόδου. Οι
πλθροφορίεσ
μποροφν να
μετατρζπονται ςε
δεδομζνα για νζα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

επεξεργαςία
(ανατροφοδότθςθ).
Εξθγείται θ διαφορά
μεταξφ δεδομζνων και
πλθροφορίασ και ο
κφκλοσ ηωισ
δεδομζνων.
Επιςθμαίνονται
βαςικά κοινά
χαρακτθριςτικά των
ςφγχρονων
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων (π.χ.
επεξεργαςτισ, μνιμθ,
οκόνεσ). Γίνεται
αντιπαραβολι των
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων με το
ανκρϊπινο νοθτικό
ςφςτθμα και με άλλα
ςυςτιματα τθσ
μθχανικισ όπωσ τα
μθχανολογικά (π.χ.
ςφςτθμα κζρμανςθσ)
και τα θλεκτρολογικά
(π.χ. γεννιτριεσ
παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ)
για να βρεκοφν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτισ
ειςόδουσ, τισ εξόδουσ
και τον τρόπο
επεξεργαςίασ αυτϊν.
Εμπεδϊνεται θ ζννοια
του ςυςτιματοσ.
Τίκεται το ηιτθμα πϊσ
γίνεται μια μθχανι να
ζχει τόςεσ πολλζσ
διαφορετικζσ
εφαρμογζσ, τι είναι
αυτό που το
επιτρζπει.
Επιςθμαίνεται θ
δυνατότθτα των
μθχανϊν να
επεξεργάηονται
αφθρθμζνα ςφμβολα
με προκακοριςμζνο
τρόπο. Συνδζονται τα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα με το
αντικείμενο τθσ
επιςτιμθσ τθσ
Ρλθροφορικισ και
των ςυναφϊν πεδίων
(Ηλεκτρονικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.1 Ψθφιακά
υπολογιςτικά
ςυςτιματα

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΥΣ-2

 διακρίνουν βαςικζσ
κατθγορίεσ των
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων και
εξθγοφν τισ χριςεισ,
τα πλεονεκτιματα, τα
μειονεκτιματα και τθ
ςκοπιμότθτά τουσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Μθχανικι, Φυςικι,
Μακθματικά,
Ψυχολογία).
 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
διακρίνουν τα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα ςε
βαςικζσ κατθγορίεσ
όπωσ: υπερυπολογιςτζσ
(supercomputers),
κεντρικοί-υπολογιςτζσ
(mainframes), μίνιυπολογιςτζσ (miniframes/computers),
μικρο-υπολογιςτζσπροςωπικοί
υπολογιςτζσ (microframe/computers),
ςτακμοί εργαςίασ
(workstations),
επιτραπζηιοιςτακεροί Η/Υ
(desktop PCs),
φορθτοί (laptop),
διακομιςτζσεξυπθρετθτζσ
(servers),
κατανεμθμζνα
ςυςτιματα
(distributed systems)
ςε αντιδιαςτολι με τα
κεντρικοφ Η/Υ με
τερματικά,
υπολογιςτικό νζφοσ
(cloud computing),
οπτικοί υπολογιςτζσ
(optical computers),
κβαντικοί υπολογιςτζσ
(quantum computers),
διατάξεισ
αυτοματιςμϊν με
μικροεπεξεργαςτζσ,
ρομποτικζσ διατάξεισ
και ενςωματωμζνα
ςυςτιματα.
Το ΡΜΑ μπορεί να
διδαχκεί με
παρουςίαςθ από
τον/τθν εκπαιδευτικό
και ςυηιτθςθ με
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ι με πιο
μακθτοκεντρικζσ
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μεκόδουσ. Για
παράδειγμα, οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφοδιάηονται με
επιλεγμζνεσ πθγζσ τισ
οποίεσ μποροφν να
ςυμπλθρϊνουν και με
δικζσ τουσ
αναηθτιςεισ και
φτιάχνουν
παρουςίαςθ των
διαφόρων
κατθγοριϊν,
χωριςμζνοι ςε
ομάδεσ,
παρουςιάηουν ςτθν
τάξθ τισ κατθγορίεσ με
ενδεικτικά
παραδείγματα
ςυςτθμάτων για κάκε
μια και ςυηθτοφν, τισ
δυνατότθτεσ τουσ, τα
πλεονεκτιματα, τα
μειονεκτιματα, το
κόςτοσ, τισ χριςεισεφαρμογζσ των
ςυςτθμάτων και τθν
τεχνολογικι τουσ
ωριμότθτα. Η
διερεφνθςθ κα
μποροφςε να γίνει και
με ιςτοεξερεφνθςθ
που κα ςχεδιάςει ι
κα επιλζξει ο/θ
εκπαιδευτικόσ, π.χ.
για τθν επιλογι
εκκεμάτων για ζνα
μελλοντικό μουςείο
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων. Σε κάκε
περίπτωςθ ο/θ
εκπαιδευτικόσ
ςυμπλθρϊνει τισ
κατθγορίεσ,
επιςθμαίνει αςτοχίεσ
και κακοδθγεί τισ
ςυηθτιςεισ ϊςτε να
γίνεται επιςιμανςθ
των βαςικϊν
χαρακτθριςτικϊν κάκε
κατθγορίασ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων.
Επιςθμαίνονται θ
ςμίκρυνςθ του
φυςικοφ μεγζκουσ, θ
αφξθςθ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.1 Ψθφιακά
υπολογιςτικά
ςυςτιματα

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΥΣ-3

 αναγνωρίηουν,
κατονομάηουν και
εξερευνοφν βαςικζσ
ςυςκευζσ τθσ
ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ και
περιγράφουν τθ
λειτουργία και τθ
χρθςιμότθτά τουσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

υπολογιςτικισ ιςχφοσ,
θ εξζλιξθ των
περιφερειακϊν
μονάδων π.χ. ςκλθροί
δίςκοι, θ δικτφωςθ, θ
φορθτότθτα και θ
διάχυςθ του
υπολογιςμοφ.
 Στθν Α’ τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν για
βαςικζσ ςυςκευζσ και
περιφερειακά, όπωσ
κεντρικζσ μονάδεσ,
ςκλθροφσ δίςκουσ,
οκόνεσ, εκτυπωτζσ,
φορθτζσ μονάδεσ
αποκικευςθσ,
πινακίδεσ αφισ,
κάμερεσ, θχεία,
ακουςτικά,
φωτογραφικζσ
μθχανζσ,
βιντεοκάμερεσ,
προβολείσ, ςαρωτζσ
κ.ά. Οι μονάδεσ που
βρίςκονται ςτο
εςωτερικό του
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ
μελετϊνται ςε
ςυνδυαςμό με ΡΜΑ
τθσ αρχιτεκτονικισ
των Η/Υ. Στθν
επόμενθ τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ
εςτιάηουν ςτισ
φορθτζσ ςυςκευζσ και
ςυςκευζσ πιο
ςφγχρονεσ και ειδικισ
χριςθσ. Οι μακθτζσ/τριεσ εξοικειϊνονται
με τθν αναηιτθςθ
ςυςκευϊν ςτο
διαδίκτυο δίνοντασ
ζμφαςθ ςτθ
λεπτομερι εξζταςθ
των χαρακτθριςτικϊν
τουσ και των κριτικϊν
των χρθςτϊν. Με τον
τρόπο αυτό
μακαίνουν να
ενθμερϊνονται και
για ςυςκευζσ που δεν
ζχουν εκπαιδευτεί
άμεςα. Απϊτεροσ
ςκοπόσ είναι οι
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.1 Ψθφιακά
υπολογιςτικά
ςυςτιματα

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΥΣ-4

 περιγράφουν τισ
βαςικζσ
υπολογιςτικζσ
πλατφόρμεσ που
είναι πρακτικά
διακζςιμεσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μακθτζσ/-τριεσ να
διευρφνουν το ςφνολο
των ςυςκευϊν
ψθφιακισ
τεχνολογίασ που
γνωρίηουν και να
μποροφν να τισ
ςυγκρίνουν, ϊςτε να
επιλζγουν τισ
κατάλλθλεσ για να
καλφψουν
ςυγκεκριμζνεσ
ανάγκεσ.
 Ωσ υπολογιςτικζσ
πλατφόρμεσ
(computing platforms)
εννοοφμε τουσ
ςυνδυαςμοφσ
επεξεργαςτϊν και
λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων που
προωκοφνται από
τουσ καταςκευαςτζσ
των υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων και
κακορίηουν ςε μεγάλο
βακμό τισ πρακτικζσ
επιλογζσ των χρθςτϊν
ςτθν αναηιτθςθ
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
χρειάηεται να
γνωρίηουν ποιεσ είναι
οι βαςικζσ
υπολογιςτικζσ
πλατφόρμεσ που
υπάρχουν πρακτικά
διακζςιμεσ και να τισ
ςυγκρίνουν κριτικά.
Θα μποροφςαμε να
τισ ςυνοψίςουμε ςτισ
κατθγορίεσ: Apple
Macintosh + Mac OS,
ΙΒΜ PC + (Windows ι
Unix/Linux), Tablet PC
ι SmartPhone +
Android, iPhone+iOS,
χωρίσ να
αποκλείονται και
άλλοι ςυνδυαςμοί
π.χ. OLPC+Sugar,
Chrome Books, Oracle
Solaris κ.ά. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
ενθμερϊνονται με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-1

 περιγράφουν τθν
εννοιολογικι δομι
ενόσ Η/Υ με τα
βαςικά του
υποςυςτιματα (ΚΜΕ,
μνιμθ, μζςα
αποκικευςθσ,
περιφερειακζσ
ςυςκευζσ, μονάδεσ
ειςόδου και εξόδου,
ρολόι χρονιςμοφ), το
λειτουργικό ρόλο των
υποςυςτθμάτων, και
τον τρόπο που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εκπαιδευτικοφ και με
τθν αξιοποίθςθ
κατάλλθλων
πλθροφοριακϊν
πθγϊν για τισ βαςικζσ
αρχιτεκτονικζσ
επεξεργαςτϊν
(Advanced RISC
Machines, x86,
επεξεργαςτζσ για
tablet και
smartphones) κακϊσ
και των αντίςτοιχων
λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων (MacOS,
Windows, Unix/Linux,
Chrome OS, Android,
iOS, Sugarlabs/Sugar
κ.ά.). Εξθγοφνται τα
κζματα τθσ
ςυμβατότθτασ, των
διακζςιμων
εφαρμογϊν, τθσ
άδειασ χριςθσ, τθσ
ανοικτότθτασ των
προτφπων, του
κόςτουσ λειτουργίασ
και τθσ
διαςυνδεςιμότθτασ.
Θίγονται ακόμα με
απλι αναφορά τα
ηθτιματα τθσ
δυνατότθτασ
ςυνδυαςμοφ
πολλαπλϊν ΛΣ ςτο
ίδιο υπολογιςτικό
ςφςτθμα και τθσ
εξομοίωςθσ ενόσ ΛΣ
μζςα από ζνα άλλο με
χριςθ virtual
machines (π.χ.
VirtualBox, VMware
Workstation κ.ά.).
 Με τθ βοικεια
κατάλλθλων μζςων
ειςάγεται
εννοιολογικό
διάγραμμα τθσ
οργάνωςθσ των Η/Υ
ωσ ςυςτιματα,
εξθγοφνται τα βαςικά
δομικά του ςτοιχεία
και ο τρόποσ που
λειτουργοφν
ςυνολικά. Εξθγοφνται
με απλό τρόπο θ
κεντρικι μονάδα
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ςυνεργάηονται για να
παρζχουν τθν
ςυνολικι λειτουργία
του ςυςτιματοσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

επεξεργαςίασ
(αρικμθτικι λογικι
μονάδα και μονάδα
ελζγχου), θ κφρια
μνιμθ, οι
περιφερειακζσ
ςυςκευζσ και ο
δίαυλοσ που τα
ςυνδζει
(Αρχιτεκτονικι Von
Neumann). Εξθγείται
ςυνοπτικά θ ιδζα του
αποκθκευμζνου
προγράμματοσ, ο
κφκλοσ εκτζλεςθσ
εντολισ (ανάκλθςθ,
αποκωδικοποίθςθ,
εκτζλεςθ) και ο ρόλοσ
του ρολογιοφ
ςυντονιςμοφ του Η/Υ.
Εξθγείται θ δομι τθσ
κφριασ μνιμθσ ωσ
πίνακασ με ςειρζσ από
bit. Ειςάγεται θ ιδζα
τθσ γλϊςςασ μθχανισ
και του ρεπερτορίου
εντολϊν. Τζλοσ,
ειςάγεται ςε
αφθρθμζνο
εννοιολογικό επίπεδο
ο τρόποσ λειτουργίασ
των βαςικϊν
περιφερειακϊν
ςυςκευϊν
(πλθκτρολόγιο,
οκόνθ, δίςκοσ) και θ
επικοινωνία τουσ με
τθν ΚΜΕ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ και οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
αξιοποιιςουν απλά
μοντζλα του τθσ
αρχιτεκτονικισ των
Η/Υ που είναι
ςχεδιαςμζνα ςε χαρτί,
ι προςομοιϊςεισ με
κινοφμενα ςχζδια ςε
ψθφιακι μορφι,
ακόμα και βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ
προκειμζνου να
προςεγγίςουν τισ
βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
αρχιτεκτονικισ και τον
τρόπο που είναι
οργανωμζνοσ λογικά
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-2

 αναγνωρίηουν τισ
βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ
διατάξεισ ςτο
εςωτερικό του
υπολογιςτι
(επεξεργαςτισ,
μνιμθ, κφρεσ
επζκταςθσ, μονάδεσ
αποκικευςθσ)
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-3

 διακρίνουν και
αναγνωρίηουν τα
χαρακτθριςτικά των
βαςικϊν ςυνιςτωςϊν
ςτο εςωτερικό του
υπολογιςτι όπωσ τθν
επεξεργαςτικι ιςχφ
και τουσ πυρινεσ του
επεξεργαςτι, τθ
χωρθτικότθτα και τθν
ταχφτθτα τθσ κφριασ
και τθσ
δευτερεφουςασ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κάκε Η/Υ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
χρθςιμοποιεί ζναν μθ
ενεργό υπολογιςτικό
ςφςτθμα που υπάρχει
ςτο εργαςτιριο και
παρουςιάηει
αναλυτικά το
εςωτερικό μζροσ και
τισ μονάδεσ του
υπολογιςτι. Αν
υπάρχει ανάπτυγμα
Η/Υ ςε κατάλλθλθ
βάςθ διευκολφνεται θ
παρουςίαςθ ςε
μεγάλθ ομάδα.
Γίνεται αντιπαραβολι
με το λογικό μοντζλο
τθσ αρχιτεκτονικισ
των Η/Υ. Στθ
ςυνζχεια, οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ
εξερεφνθςθσ του
εςωτερικοφ του
υπολογιςτι, τθσ
λειτουργίασ του
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ, τθσ
διαςφνδεςθσ και
επικοινωνίασ
περιφερειακϊν
ςυςκευϊν, του ρόλου
του λογιςμικοφ κ.λπ.,
χρθςιμοποιϊντασ
εκπαιδευτικό
λογιςμικό ι/και
ςχετικά εκπαιδευτικά
βίντεο, ι
ςυναρμολογϊντασ
ζναν Η/Υ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
κακοδθγεί τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
αναγνωρίηουν τα
βαςικά λειτουργικά
χαρακτθριςτικά και
τισ προδιαγραφζσ των
βαςικϊν δομικϊν
ςτοιχείων των Η/Υ. Για
να γίνει πιο αυκεντικι
θ δραςτθριότθτα
μπορεί να τεκεί ζνα
πρόβλθμα όπωσ ο
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

μνιμθσ, το πλάτοσ και
τθν ταχφτθτα των
διαφλων και τα
ςυςχετίηουν με τθ
ςυχνότθτα
λειτουργίασ του
ρολογιοφ χρονιςμοφ
του ςυςτιματοσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-1

 εξθγοφν τθν ζννοια
του δυαδικοφ ψθφίου
(bit) και τθν ζννοια
του Byte
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχεδιαςμόσ τθσ
ςφνκεςθσ ενόσ
ςυςτιματοσ, ι θ
ςφγκριςθ δφο
ςυςτθμάτων ωσ προσ
τισ επιδόςεισ. Για τθ
διευκόλυνςθ των
μακθτϊν/-τριϊν
μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν
ιςτοςελίδεσ που
αναφζρουν αναλυτικά
τα χαρακτθριςτικά
κάκε ςυςκευισ κακϊσ
και τισ προδιαγραφζσ
ςυγκεκριμζνων
περιπτϊςεων. Οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
πρζπει να είναι ςε
κζςθ να εξθγοφν τι
ςθμαίνει κάκε
χαρακτθριςτικό, ποιεσ
μονάδεσ μζτρθςθσ
ζχει και ποιεσ τιμζσ
είναι ςυνικεισ ι
προτιμότερεσ. Το
ΡΜΑ μπορεί να
ςυνδυαςτεί με το
ΡΜΑ (ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΥΣ-3) από τον άξονα
2.1.1 Ψθφιακά
Υπολογιςτικά
Συςτιματα κακϊσ και
με τθ χριςθ
λογιςμικϊν για τον
ζλεγχο των επιδόςεων
των Η/Υ
(benchmarking) και
ιςτοςελίδων
ςφγκριςθσ επιδόςεων
ςυςκευϊν
 Η ζννοια του
δυαδικοφ ψθφιοφ
(bit) προζρχεται από
τα Μακθματικά ςτο
δυαδικό ςφςτθμα
αρίκμθςθσ και τθν
άλγεβρα Boole. Στθν
Ρλθροφορικι του
Γυμναςίου
προτείνεται να
ειςαχκεί ςτο πλαίςιο
του γενικότερου
προβλιματοσ τθσ
ςυμβολικισ
αναπαράςταςθσ τθσ
πλθροφορίασ ςε
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ςυνδυαςμό με τθν
αρχιτεκτονικι των
ψθφιακϊν Η/Υ κακϊσ
και του αξιόπιςτου
αυτοματιςμοφ των
υπολογιςμϊν. Στο
πλαίςιο αυτό άλλωςτε
ζγινε θ ςφνδεςθ των
μακθματικϊν δυφίων
με τθν Ρλθροφορικι.
Οι μακθτζσ/-τριεσ,
μζςα από ανάλογεσ
μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ,
ειςάγονται ςτισ
βαςικζσ ερμθνείεσ τθσ
ζννοιασ του bit που
αφοροφν τθν
Ρλθροφορικι: λογικι
κατάςταςθ ενόσ
φυςικοφ ςυςτιματοσ
δφο καταςτάςεων
(αυτόματοσ διακόπτθσ
– switch) που μπορεί
να υλοποιθκεί με
διάφορουσ τρόπουσ
(μθχανικά,
θλεκτρονικά),
αφθρθμζνο ςφμβολο
που ανικει ςε ζνα
ςφνολο-αλφάβθτο με
δφο ςτοιχεία π.χ.
Binary Digits={0,1},
ψθφίο του δυαδικοφ
ςυςτιματοσ
αρίκμθςθσ, μονάδα
μζτρθςθσ τθσ
χωρθτικότθτασ τθσ
τεχνθτισ μνιμθσ που
αντιςτοιχεί ςε χϊρο
που κάκε χρονικι
ςτιγμι μπορεί να
αποκθκεφει ζνα από
τα δυαδικά ψθφία με
πολλαπλάςια του bit
τα Byte, KB, MB, GB, …
κοκ. Η ιδζα του bit
παρουςιάηεται
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ςε ςυνδυαςμό
με το πρόβλθμα τθσ
κωδικοποίθςθσ
πλθροφοριϊν (από
όπου προκφπτει και θ
χριςθ του ωσ μονάδα
μζτρθςθσ
χωρθτικότθτασ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-2

 ορίηουν και
εφαρμόηουν απλά
παραδείγματα
κωδικοποίθςθσ
πλθροφοριϊν με τθ
βοικεια δυαδικϊν
ψθφίων (δυφίων)
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μνιμθσ), με τα δίτιμα
ψθφιακά κυκλϊματα
του Η/Υ (βαςικζσ,
πφλεσ, ακροιςτζσ,
καταχωρθτζσ,
μνιμεσ), με τθν
άλγεβρα Boole και τθν
πραγματοποίθςθ των
αρικμθτικϊν πράξεων
ςτο δυαδικό ςφςτθμα.
Ρροτείνεται να
γίνονται
ςυνδυαςτικζσ
δραςτθριότθτεσ για
τθν εμπζδωςθ του
δυαδικοφ ψθφίου οι
οποίεσ να εκκινοφν
από πειραματικζσ
διερευνιςεισ όπωσ
για παράδειγμα θ
αναπαράςταςθ
πλθροφορίασ με
ςειρζσ από
φωτοδιόδουσ ςε
πρόγραμμα
προςομοίωςθσ (π.χ.
tinkercad) ι ςτο
εργαςτιριο με
πραγματικά υλικά, θ
μελζτθ τθσ
λειτουργίασ ενόσ
ψθφιακοφ ι/και
μθχανικοφ ακροιςτι
(π.χ.
https://www.youtube.
com/watch?v=6hs6eq
SdbGc) ξεκινϊντασ
από 1-2 bit και
κλιμακϊνοντασ
ςταδιακά. Βιωματικζσ,
unplugged
δραςτθριότθτεσ για
τθν κατανόθςθ τθσ
δίτιμθσ λογικισ και
τθσ υλοποίθςθσ τθσ
ςτα κυκλϊματα
μποροφν να
εξυπθρετιςουν.
 Το ΡΜΑ αφορά τθν
ερμθνεία του bit ωσ
ςφμβολο δίτιμου
κϊδικα που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί για
τθν καταςκευι
κωδικϊν
αναπαράςταςθσ
ςυνόλων διακριτϊν
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ΥΑΦ

2.1

2.1.3 Ψθφιακι

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥ-

 αναφζρουν ότι θ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντικειμζνων. Σφνολα
αντικειμζνων ι
ςυμβολικά
ςυςτιματα
απεικονίηονται και
κωδικοποιοφνται ςε
ςειρζσ από δυαδικά
ψθφία. Εκτόσ των
αρικμϊν που
μποροφν να
αξιοποιθκοφν ωσ
παράδειγμα οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
γενικεφςουν τθν
ζννοια τθσ δίτιμθσ
ψθφιακισ
αναπαράςταςθσ τθσ
πλθροφορίασ μζςα
από παραδείγματα
κωδικοποίθςθσ
ςυνόλων διακριτϊν
αντικειμζνων (π.χ.
μθνφματα που κα
εμφανίηει μια οκόνθ
με led) και ςτθ
ςυνζχεια τον
προβλθματιςμό για το
πϊσ κα
αναπαραςτακοφν ςτα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα διάφορεσ
μορφζσ πλθροφορίασ
όπωσ εικόνεσ, ιχοσ, οι
εντολζσ του Η/Υ, οι
περιφζρειεσ τθσ
χϊρασ, το αλφάβθτο
κ.α. Σε κάκε
περίπτωςθ γίνεται
μζτρθςθ των
απαιτοφμενων bit για
τθν κωδικοποίθςθ των
ςυνόλων των
αντικειμζνων και ςτο
τζλοσ οι μακθτζσ/τριεσ
προβλθματίηονται για
τθν αναπαράςταςθ
μεγάλων ςυνόλων
αντικειμζνων ι ακόμα
και απειροςυνόλων
όπωσ π.χ. οι αρικμοί.
Οι δραςτθριότθτεσ
μποροφν να αφοροφν
περιςςότερα ςυναφι
ΡΜΑ.
 Οι ςφγχρονοι
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ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

αναπαράςταςθ δεδομζνων

ΨΑΔ-3

πλθροφορία ςτα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα
αναπαρίςταται
ψθφιακά από
ςυνδυαςμοφσ δυφίων
και εξθγοφν το
γεγονόσ αυτό με
βάςθ τθν τεχνολογία
τθσ ψθφιακισ μνιμθσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ψθφιακοί Η/Υ
αναπαριςτοφν υλικά
τθν πλθροφορία με τθ
βοικεια αυτομάτων
διακοπτϊν ι
θλεκτρονικϊν
ςτοιχείων δφο
καταςτάςεων. Η
τεχνολογία των
δικατάςτατων
ςτοιχείων επιλζχκθκε
για λόγουσ κυρίωσ
αξιοπιςτίασ των
κυκλωμάτων. Η δομι
τθσ μνιμθσ του Η/Υ
ζχει επίςθσ τθν μορφι
αρικμθμζνων
(διευκυνςιοδοτθμζνω
ν) οκτάδων
δικατάςτατων
ςτοιχείων που
ονομάηονται
χαρακτιρεσ ι Bytes
και ζχουν
8
χωρθτικότθτα 2 =256
διακριτϊν ςυμβόλων.
Επομζνωσ, για τθν
αναπαράςταςθ τθσ
πλθροφορίασ ςτα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα χρειάηεται
ζνα ςυμβολικό
ςφςτθμα
αναπαράςταςθσ των
πλθροφοριϊν που να
απεικονίηει ζνα
αυκαίρετο αλφάβθτο
κϊδικα ςε ςειρζσ από
δφο διαφορετικά
ςφμβολα. Οι αρικμοί
ιταν το βαςικό είδοσ
πλθροφορίασ που
χρειάςτθκε να
αναπαραςτακεί ςτουσ
Η/Υ και επομζνωσ θ
χριςθ του δυαδικοφ
ςυςτιματοσ για τθν
αναπαράςταςθ των
δφο καταςτάςεων των
βαςικϊν κυκλωμάτων
του Η/Υ ιταν εφλογθ
και ταυτόχρονα
ευφυισ επιλογι.
Εννοιολογικά μοντζλα
τθσ ψθφιακισ μνιμθσ,
θλεκτρομθχανικά
ανάλογα ςυςτιματα
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-4

 εξθγοφν τθν ζννοια
του κϊδικα ψθφιακισ
αναπαράςταςθσ των
αρικμϊν και των
χαρακτιρων ςτισ
ψθφιακζσ
υπολογιςτικζσ
ςυςκευζσ, τα μζςα
αποκικευςθσ και τα
δίκτυα μετάδοςθσ
δεδομζνων
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(π.χ. πίνακασ
ανακοινϊςεων ςε
αεροδρόμια ι
γιπεδα) και
απλοποιθμζνα
ψθφιακά κυκλϊματα
αξιοποιοφνται για τθ
δθμιουργία
αναπαραςτάςεων τθσ
υλοποίθςθσ τθσ
ψθφιακισ μνιμθσ
από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
προςεγγίηουν τθν
ψθφιοποίθςθ ωσ
απαραίτθτθ
προςαρμογι για τθν
αποκικευςθ των
ςυμβολικϊν
πλθροφοριϊν ςε
τεχνολογικά
υλοποιθμζνεσ μνιμεσ
ςτα υπολογιςτικά
ςυςτιματα. Το ΡΜΑ
τίκεται για να γίνει
ςφνδεςθ του
δυαδικοφ ψθφίου με
το υλικό των Υ.Σ. και
τισ μονάδεσ μνιμθσ.
 Ραρουςιάηονται
τυποποιθμζνοι
κϊδικεσ
αναπαράςταςθσ
αρικμθτικϊν
δεδομζνων και
χαρακτιρων μαηί με
βαςικά ςτοιχεία για
τθν ιςτορικι τουσ
εξζλιξθ. Οι μακθτζσ/τριεσ εκτελοφν απλζσ
παιχνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ
κωδικοποίθςθσ/αποκ
ωδικοποίθςθσ
αρικμϊν και
χαρακτιρων με τουσ
κϊδικεσ και
περιγράφουν ευρζωσ
διαδεδομζνουσ
κϊδικεσ όπωσ ο ASCII
και ο UNICODE.
Ραρακολουκοφν τθν
ακολουκία των
ενεργειϊν από τθν
πλθκτρολόγθςθ μζχρι
τθν αποκικευςθ ςτθν
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-1

 περιγράφουν το
ρόλο του
Λειτουργικοφ
Συςτιματοσ ςε ζνα
Υπολογιςτικό
Σφςτθμα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κφρια μνιμθ ι/και τθ
μεταφορά ενόσ
χαρακτιρα από ζναν
Η/Υ ςε άλλον μζςω
του δικτφου μζςα από
κατάλλθλα κινοφμενα
ςχζδια.
Χρθςιμοποιοφν
ρουτίνεσ μετατροπισ
κωδικϊν online ι ςε
λογιςτικό φφλλο ι ςε
προγραμματιςτικό
περιβάλλον για να
κατανοιςουν
περιςςότερο τθ χριςθ
των κωδικϊν.
Ελζγχουν τθν
κωδικοποίθςθ ςε
ιςτοςελίδεσ και εμαιλ.
Μζςα από ςυηιτθςθ
αναδφεται θ ςθμαςία
τθσ ενιαίασ
κωδικοποίθςθσ
χαρακτιρων για τθ
δυνατότθτα
ανταλλαγισ
πλθροφοριϊν και τθ
διαλειτουργικότθτα
των υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων.
Ραρόμοια ειςάγονται
ςτο πρόβλθμα τθσ
αναπαράςταςθσ των
αρικμϊν με δυαδικά
ψθφία μζςα από
επιλεγμζνα διεκνι
πρότυπα
απλοποιθμζνα για το
Γυμνάςιο και με τθ
χριςθ απλϊν
παραδειγμάτων για
ακζραιουσ αρικμοφσ.
Στο κζμα τθσ
ψθφιακισ
αναπαράςταςθσ των
αρικμϊν εμβακφνουν
ςτθν επόμενθ τάξθ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει το ΛΣ ωσ
οργανωμζνο ςφςτθμα
λογιςμικοφ που
παρεμβαίνει μεταξφ
του υλικοφ του
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ, των
χρθςτϊν κακϊσ και
των εφαρμογϊν και
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-2

 διακρίνουν τα είδθ
των Λειτουργικϊν
Συςτθμάτων και
αναφζρουν
ςυγκεκριμζνα
παραδείγματα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τουσ επιτρζπει να το
αξιοποιοφν εφκολα
και αποδοτικά. Το ΛΣ
αποτελεί ζνα επίπεδο
αφαίρεςθσ ανάμεςα
ςτο υλικό και τουσ
χριςτεσ
αποκρφβοντασ τθν
πολυπλοκότθτα του
υλικοφ και
αμβλφνοντασ τισ
διαφορζσ ανάμεςα
ςτο υλικό
διαφορετικϊν
καταςκευαςτϊν. Το
ΛΣ γίνεται αντιλθπτό
από τουσ χριςτεσ
αρχικά ωσ ζνα ςφνολο
υπθρεςιϊν. Πςο όμωσ
ο χριςτθσ μακαίνει τθ
δομι του μπορεί να
αναλφει και τα
βακφτερα
χαρακτθριςτικά των
ΛΣ π.χ. πϊσ κάνει τθ
διαχείριςθ των
διεργαςιϊν, πϊσ
διαχειρίηεται τισ
μονάδεσ
αποκικευςθσ, αν
χρειάηεται πολφ χρόνο
για να ξεκινιςει και
γιατί κ.α. Στο
Γυμνάςιο θ ζννοια του
ΛΣ προςεγγίηεται
πρακτικά μζςα από
παραδείγματα και οι
μακθτζσ/-τριεσ
εμβακφνουν ςταδιακά
μζςα από τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ να
επιςθμάνουν τθ δομι
των ΛΣ, τισ βαςικζσ
υπθρεςίεσ τουσ και να
προβοφν ςε
ςυγκρίςεισ ανάμεςα
ςε εναλλακτικά ΛΣ.
 Μελετϊνται τα
βαςικά είδθ των ΛΣ
όπωσ εμφανίςτθκαν
ιςτορικά: ομαδικισ
επεξεργαςίασ,
πολυπρογραμματιςμοφ, καταμεριςμοφ
χρόνου,
πολυπεξεργαςτικϊν
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-3

 περιγράφουν τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ
που παρζχει ςτο
χριςτθ ζνα ςφγχρονο
Λ.Σ.
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-4

 εγκακιςτοφν και
αφαιροφν εφαρμογζσ
από το Υπολογιςτικό
Σφςτθμα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυςτθμάτων, δικτφων,
κατανεμθμζνων
ςυςτθμάτων,
πραγματικοφ χρόνου,
φορθτϊν ςυςκευϊν
και ευφυϊν
τθλεφϊνων.
Επιςθμαίνονται οι
ουςιαςτικζσ διαφορζσ
κάκε κατθγορίασ.
Δίνονται
παραδείγματα
πραγματικϊν ΛΣ και
κατθγοριοποιοφνται.
 O/H εκπαιδευτικόσ
κακοδθγεί τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
εξερευνιςουν τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ
που παρζχουν τα
ςφγχρονα ΛΣ ςτουσ
χριςτεσ όπωσ:
διαχείριςθ
διεργαςιϊν,
διαχείριςθ μνιμθσ,
διαχείριςθ αρχείων,
διαχείριςθ
περιφερειακϊν
ςυςκευϊν
ειςόδου/εξόδου,
υπθρεςίεσ δικτφωςθσ.
Ρροτείνεται να γίνεται
επίδειξθ των
αντίςτοιχων
εφαρμογϊν
ςυςτιματοσ και όπου
είναι δυνατό να
ςυγκρίνονται οι
αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ
από διαφορετικά ΛΣ
π.χ. διαχείριςθ
διεργαςιϊν ςτο linux,
ςτο android και τα
windows.
 Γίνεται επίδειξθ από
τον/τθν εκπαιδευτικό
του τρόπου
προςκαφαίρεςθσ
εφαρμογϊν και
λειτουργιϊν του ΛΣ ςε
ζνα ΥΣ. Επίςθσ,
παρουςιάηουν τον
τρόπου εγκατάςταςθσ
και απεγκατάςταςθσ
εφαρμογϊν ςε
android π.χ. με
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-5

 χρθςιμοποιοφν
ςφςτθμα
αρχειοκζτθςθσ
αποτελεςματικά και
μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν το
τοπικό ςφςτθμα και
τισ εφαρμογζσ
υπολογιςτικοφ
νζφουσ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εξομοιωτι (emulator)
ι με λογιςμικό
κακρεπτιςμοφ τθσ
οκόνθσ φορθτϊν
ςυςκευϊν ςε Η/Υ
 Μζςα από
κατάλλθλεσ
δραςτθριότθτεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξοικειϊνονται με τισ
βαςικζσ ζννοιεσ και
τισ λειτουργίεσ του
ςυςτιματοσ
αρχειοκζτθςθσ.
Μποροφν να
διαχειρίηονται τισ
ςυςκευζσ
αποκικευςθσ ενόσ ΥΣ,
τοπικζσ και
απομακρυςμζνεσ,
μόνιμεσ και
προςκαφαιροφμενεσ.
Μποροφν να
πλοθγοφνται ςτουσ
φακζλουσ και να
εντοπίηουν αρχεία, να
αναηθτοφν αρχεία, να
δθμιουργοφν
φακζλουσ και αρχεία,
να εφαρμόηουν τισ
βαςικζσ λειτουργίεσ
(άνοιγμα,
μετονομαςία,
διαγραφι,
επαναφορά,
διαχείριςθ των
επεκτάςεων των
ονομάτων, ςυμπίεςθ
αποςυμπίεςθ,
ιδιότθτεσ), διακρίνουν
τισ ςυντομεφςεισ από
τουσ φακζλουσ και τα
αρχεία, διαχειρίηονται
χϊρο αρχειοκζτθςθσ
ςε υπολογιςτικό
νζφοσ, ςυγχρονίηουν
το τοπικό ςφςτθμα με
αντίςτοιχο χϊρο ςτο
νζφοσ, μεταφζρουν
και αντιγράφουν
αρχεία, δθμιουργοφν
και ςυντθροφν
εφεδρικά αρχεία,
ελζγχουν τθν
κατάςταςθ ενόσ
ςυςτιματοσ
αρχειοκζτθςθσ και
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.5
Αυτοματιςμοί
και ρομποτικζσ
διατάξεισ ςφνδεςθ των
υπολογιςτϊν
με τον φυςικό
κόςμο

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΦ-1

 επιλζγουν και να
ςυνδζουν ςυςκευζσ
με αιςκθτιρεσ, ι/και
ρομποτικζσ
ςυνκζςεισ, με Η/Υ με
ςκοπό τον ζλεγχό
τουσ ι τθν
καταγραφι
δεδομζνων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εφαρμόηουν
λειτουργίεσ
επαναφοράσ και
αποκατακερματιςμοφ,
γνωρίηουν ακόμα για
τθ δυνατότθτα
διαχείριςθσ των
δικαιωμάτων
πρόςβαςθσ και τθ
δυνατότθτα
κρυπτογράφθςθσ των
δεδομζνων ςε ζνα
ςφςτθμα
αρχειοκζτθςθσ.
Γενικά, μποροφν να
λειτουργοφν
αποτελεςματικά το
ςφςτθμα
αρχειοκζτθςθσ των ΥΣ
ϊςτε να οργανϊνουν
τα αρχεία τουσ με
τρόπο ςυςτθματικό
που τουσ επιτρζπει να
τα εντοπίηουν εφκολα
και να αξιοποιοφν το
διακζςιμο χϊρο
αποδοτικά.
 Στο πλαίςιο
εκπαιδευτικϊν
ςεναρίων ςε
ςυνδυαςμό με
ρομποτικι ι υλικό
προγραμματιςμό οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξοικειϊνονται με
τουσ αιςκθτιρεσ και
τισ ςυςκευζσ
εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ
(κινθτιρεσ,
μικροεπεξεργαςτζσ)
και μποροφν να
επιλζγουν τα
κατάλλθλα κάκε φορά
και να τα ςυνδζουν με
ΥΣ για να τα ελζγξουν
μζςω κϊδικα ι να
ςυλλζξουν δεδομζνα.
Βαςικόσ ςκοπόσ των
δραςτθριοτιτων ςτο
ςτάδιο αυτό είναι θ
εξοικείωςθ με τισ
ιδιότθτεσ και τισ
λειτουργίεσ των
επιμζρουσ δομικϊν
ςτοιχείων και τθν
ςφνδεςθ τουσ με το
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.5
Αυτοματιςμοί
και ρομποτικζσ
διατάξεισ ςφνδεςθ των
υπολογιςτϊν
με τον φυςικό
κόςμο

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΦ-2

 προγραμματίςουν
μια εφαρμογι που να
ελζγχει μια ζτοιμθ
ρομποτικι διάταξθ ι
μια διάταξθ
αυτομάτου ελζγχου
με απλοφσ
αιςκθτιρεσ και
ενεργοποιθτζσ ςτο
πλαίςιο ενόσ
μακθςιακοφ ζργου
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-1

 περιγράφουν απλά
προβλιματα
λειτουργίασ υλικοφ
και λογιςμικοφ
κάνοντασ χριςθ τθσ
ορολογίασ με
ακρίβεια και
προςδιορίηουν
πικανζσ λφςεισ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΥΣ. Οι αιςκθτιρεσ και
οι ενεργοποιθτζσ
ειςάγoνται ςτο ςτάδιο
αυτό ωσ μαφρα
κουτιά, χωρίσ να
δίνονται λεπτομζρειεσ
για τισ αρχζσ
λειτουργίασ τουσ.
Ππου δεν υπάρχει
διακζςιμο το
απαραίτθτο υλικό
χρθςιμοποιοφνται
εξομοιωτζσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτα πλαίςια μιασ
εκπαιδευτικισ
δραςτθριότθτασ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν
ενότθτα τθσ
εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ και του
υλικοφ
προγραμματιςμοφ,
ζρχονται ςε επαφι με
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα υλικοφ
προγραμματιςμοφ και
ρομποτικισ και
μακαίνουν να
ελζγχουν δεδομζνεσ
διατάξεισ με κϊδικα.
Βαςικόσ ςκοπόσ ςτο
ςτάδιο αυτό είναι θ
ανάπτυξθ τθσ
ικανότθτασ ελζγχου
των ςφνκετων
διατάξεων με κϊδικα.
Ππου δεν υπάρχει
διακζςιμο το
απαραίτθτο υλικό
χρθςιμοποιοφνται
εξομοιωτζσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτάνε για
προβλιματα
λειτουργίασ που
ζχουν αντιμετωπίςει
ςε ΥΣ. Ο/H
εκπαιδευτικόσ
αναφζρεται ςτα
ςυμπτϊματα που
παρουςιάηει ζνα
υπολογιςτικό
ςφςτθμα με
προβλιματα και πϊσ
τα διαπιςτϊνουμε,
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-2

 αποκωδικοποιοφν
τα διαγνωςτικά
μθνφματα του Η/Υ,
των ψθφιακϊν
ςυςκευϊν και του
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ, που
ενθμερϊνουν για
πικανζσ
δυςλειτουργίεσ και
βλάβεσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-3

 ελζγχουν τθ
λειτουργία του
υπολογιςτι
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλο λογιςμικό.
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ζμφαςθ δίνεται ςτθ
χριςθ τθσ ορολογίασ
και ςτθ ςαφινεια ςτισ
περιγραφζσ των
προβλθμάτων.
Δθμιουργείται λίςτα
με ςυχνά
εμφανιηόμενα
προβλιματα και
προςδιορίηονται
πικανζσ λφςεισ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν να
αναηθτοφν βοικεια ςε
κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ
Διαδικτφου για ςυχνά
εμφανιηόμενα
προβλιματα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ενθμερϊνονται για
τον θχθτικό
διαγνωςτικό κϊδικα
που διακζτουν
ςυνικωσ οι μθτρικζσ
των Η/Υ και μελετοφν
παραδείγματα
πινάκων
διαγνωςτικϊν
θχθτικϊν ςθμάτων. Αν
υπάρχει δυνατότθτα
ςτο εργαςτιριο
κάνουν εκκίνθςθ ςε
προβλθματικό
υπολογιςτι για να
γίνει ακουςτικόσ
ζλεγχοσ για θχθτικοφσ
κωδικοφσ και
αποκωδικοποιοφν το
πρόβλθμα μζςω του
πίνακα κωδικϊν
ςφαλμάτων. Επίςθσ,
εξοικειϊνονται με
διαγνωςτικά
μθνφματα και
μθνφματα ςφαλμάτων
από το ΛΣ και
διάφορεσ ςυςκευζσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθ βοικεια
διαγνωςτικοφ
λογιςμικοφ ελζγχουν
τθ ςωςτι λειτουργία
ενόσ υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ και
αξιοποιοφν το
λογιςμικό
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2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
Διαδίκτυο

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-1

 περιγράφουν με
απλά λόγια τθν
ζννοια του δικτφου
δεδομζνων και
φζρουν
παραδείγματα από
δίκτυα Η/Υ, το
Διαδίκτυο, το
τθλεφωνικό δίκτυο
και το δίκτυο τθσ
κινθτισ τθλεφωνίασ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

βελτιςτοποίθςθσ του
ςυςτιματοσ.
 Ο/H εκπαιδευτικόσ
διερευνά τισ
προθγοφμενεσ
γνϊςεισ και
αναπαραςτάςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν για
τθν ζννοια του
δικτφου δεδομζνων
και τισ διαχωρίηει από
αυτι του Διαδικτφου.
Το δίκτυο δεδομζνων
ειςάγεται ωσ ζνα
ςφνολο
διαςυνδεμζνων ΥΣ.
Γίνεται αφθρθμζνθ
αναπαράςταςθ των
δικτφων με τθ
βοικεια
εννοιολογικϊν
ςχθμάτων και
γράφων.
Ρεριγράφονται
ςχθματικά οι βαςικζσ
τοπολογίεσ (αρτθρία,
δακτφλιοσ, αςτζρασ,
πλιρωσ
διαςυνδεδεμζνοσ
γράφοσ, γραμμι,
δζντρο, μικτι) και
ςυηθτιοφνται οι
περιοριςμοί που
επιβάλουν ςτθ
μετάδοςθ και τθν
δρομολόγθςθ.
Διακρίνονται τα
δίκτυα μεταγωγισ
κυκλϊματοσ από τα
δίκτυα μεταγωγισ
πακζτων δεδομζνων.
Εξθγοφνται με απλά
λόγια βαςικζσ ζννοιεσ
όπωσ κανάλι,
κωδικοποίθςθ/αποκω
δικοποίθςθ, πομπόσ,
δζκτθσ, επικοινωνία,
διαμοιραςμόσ
καναλιοφ, κόμβοσ,
δρομολόγθςθ,
διεφκυνςθ δικτφου,
πρωτόκολλο
επικοινωνίασ κ.λ.π.
Γίνεται ςφγκριςθ με
άλλα δίκτυα όπωσ
φδρευςθσ,
θλεκτροδότθςθσ,
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2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
Διαδίκτυο

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-2

 ταυτοποιοφν τισ
ςυςκευζσ ενόσ
τοπικοφ δικτφου
υπολογιςτϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
Διαδίκτυο

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-3

 διακρίνουν τα είδθ
των δικτφων με βάςθ
τθ γεωγραφικι τουσ
εμβζλεια και το μζςο
μετάδοςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κυκλοφοριακό κ.α.
Στο εργαςτιριο
πλθροφορικισ οι
μακθτζσ/-τριεσ με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
-αναγνωρίηουν τισ
διαδικτυακζσ
ςυςκευζσ του
ςχολικοφ τουσ
εργαςτθρίου
-μελετοφν
πλθροφοριακζσ πθγζσ
που παρουςιάηουν
και εξθγοφν τον ρόλο
των βαςικϊν
ςυςκευϊν των
δικτφων
-επιςκζπτονται
ιςτοςελίδεσ
θλεκτρονικϊν
καταςτθμάτων και
καταςκευαςτϊν και
ενθμερϊνονται για τα
χαρακτθριςτικά και το
κόςτοσ των ςυςκευϊν
-διακρίνουν και
εξθγοφν τον ρόλο
ςυςκευϊν όπωσ:
ελεγκτζσ διαςφνδεςθσ
δικτφου (NIC),
επαναλιπτεσ
(repeaters), πλιμνεσ
(hubs), γζφυρεσ
(bridges), μεταγωγείσ
(switches),
δρομολογθτζσ
(routers)
-εξθγοφν βαςικζσ
κατθγορίεσ καναλιϊν
ηεφξθσ που
χρθςιμοποιοφνται ςτα
δίκτυα (θλεκτρικά
καλϊδια, οπτικζσ ίνεσ,
αςφρματεσ ηεφξεισ)
- αναγνωρίηουν
δικτυακοφσ κόμβουσ
όπωσ δικτυακοφσ
εκτυπωτζσ, δίςκουσ,
κάμερεσ κ.α.
 Ο/H εκπαιδευτικόσ
αξιοποιεί τισ
προχπάρχουςεσ
εμπειρίεσ των
μακθτϊν/-τριϊν και
ςυηθτά μαηί τουσ για
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---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
Διαδίκτυο

2.2.2
Κυβερναςφάλεια

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-1

 ςυηθτοφν
ρεαλιςτικά
προβλιματα
κυβερνοαςφάλειασ
και πϊσ κα ιταν
δυνατό να
προςτατευτοφν
προςωπικζσ
πλθροφορίεσ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τα είδθ των δικτφων
(τοπικά δίκτυα δίκτυα ευρείασ
περιοχισ μθτροπολιτικά δίκτυα
και το Διαδίκτυο ωσ
παγκόςμιο δίκτυο) με
βάςθ τθ γεωγραφικι
εμβζλεια και τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ
τουσ. Συηθτοφνται
ακόμα τα ενςφρματα
ςε ςχζςθ με τα
αςφρματα δίκτυα
ςυγκρίνοντασ π.χ. το
τθλεφωνικό δίκτυο
ςτακερισ τθλεφωνίασ
με αυτό τθσ κινθτισ.
Δίνονται εννοιολογικά
διαγράμματα για
διευκόλυνςθ τθσ
ςυηιτθςθσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
αναλφουν τθν ευκφνθ
διαχείριςθσ κάκε
δικτφου.
 Η δικτφωςθ των
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων και θ
αφξθςθ των
εφαρμογϊν και των
χρθςτϊν των δικτφων
ζχει ωσ αποτζλεςμα
τθν εμφάνιςθ
κινδφνων από τθ
χριςθ των δικτφων
και του διαδικτφου
ιδιαίτερα. Οι κίνδυνοι
και οι απειλζσ
αφοροφν τα ΥΣ τισ
υποδομζσ και τουσ
χριςτεσ. Στθν ενότθτα
αυτι εςτιάηουμε
περιςςότερο ςτισ
απειλζσ και τουσ
κινδφνουσ για τα ΥΣ
και τισ υποδομζσ
(τεχνολογικό επίπεδο,
π.χ. πρόςβαςθ ςε
ςυςκευζσ και
δεδομζνα χωρίσ
εξουςιοδότθςθ,
απειλζσ κατά τισ
διακεςιμότθτασ
υπθρεςιϊν, φυςικι
καταςτροφι,
υποκλοπι, απϊλεια
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δεδομζνων) ενϊ τισ
απειλζσ και τουσ
κινδφνουσ για τουσ
χριςτεσ (κοινωνικό
επίπεδουπευκυνότθτα
χρθςτϊν, π.χ.
κυβερνοεκφοβιςμόσ,
διαδικτυακι
ταυτότθτα και φιμθ)
τισ καλφπτει κυρίωσ θ
ενότθτα 5 ςε
ςυνδυαςμό με τθν
παροφςα. Η
κυβερνοαςφάλεια
αφορά ςτθν
προςταςία από τθ μθ
εξουςιοδοτθμζνθ
πρόςβαςθ ι τθν
τροποποίθςθ
υπολογιςτικϊν πόρων
με τθν αξιοποίθςθ
τεχνολογίασ,
διαδικαςιϊν και
εκπαίδευςθσ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ ςυηθτά
με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ για τα πικανά
προβλιματα
κυβερνοαςφάλειασ
όπωσ οι επικζςεισ
άρνθςθσ υπθρεςιϊν
(denial-of-service
attacks), επικζςεισ με
κακόβουλο λογιςμικό
όπωσ «ιοφσ» (viruses),
«ςκουλικια» (worms),
«καταςκόπουσ»
(spyware), εκβιαςμοφ
λφτρων
«ransomware»,
ψαρζματοσ
«phishing» κ.α. Από τθ
ςυηιτθςθ και τα
παραδείγματα αυτά
κακιςτοφν ςαφι τθν
αναγκαιότθτα
αςφαλοφσ
αποκικευςθσ και
μετάδοςθσ μζςω των
δικτφων των
ευαίςκθτων
δεδομζνων,
προςωπικϊν,
εταιρικϊν ι
δεδομζνων διαφόρων
οργανιςμϊν. Η

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
Διαδίκτυο

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.2.2
Κυβερναςφάλεια

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-2

 εξθγοφν πϊσ τα
φυςικά και ψθφιακά
μζτρα αςφάλειασ
προςτατεφουν τισ
ψθφιοποιθμζνεσ
πλθροφορίεσ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντιμετϊπιςθ του
ηθτιματοσ τθσ
κυβερνοςφάλειασ
οικοδομείται ςτο
τρίπτυχο
κίνδυνοι/απειλζσ –
μζτρα διαςφάλιςθσ
(πρόλθψθ &
παρακολοφκθςθ για
προςβολζσ) –
αντιμετϊπιςθ. Το
τρίπτυχο γίνεται
ςαφζσ και
ςυμφωνείται με
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ότι κα
αναπτφξουν
ικανότθτεσ και ςτισ
τρεισ διαςτάςεισ ςτο
πλαίςιο του
μακιματοσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν αρχικά
πϊσ να προςτατεφουν
τισ προςωπικζσ τουσ
πλθροφορίεσ και
ςταδιακά πϊσ να
εξαςφαλίηουν
αςφαλι μετάδοςθ
των πλθροφοριϊν ςτο
Διαδίκτυο.
 Στα μζτρα φυςικισ
αςφάλειασ για τθν
προςταςία των
δεδομζνων
περιλαμβάνονται θ
φφλαξθ των μυςτικϊν
ςυνκθματικϊν, τα
αςφαλιςμζνα
δωμάτια με
κλειδαριζσ, θ
δθμιουργία
εφεδρικϊν
αντιγράφων ςε
εξωτερικζσ ςυςκευζσ,
θ οριςτικι διαγραφι
δεδομζνων από
ςυςκευζσ
αποκικευςθσ πριν
επαναχρθςιμοποιθκοφν. Τα ψθφιακά
μζτρα αςφάλειασ
περιλαμβάνουν
επαλικευςθ τθσ
ταυτότθτασ
(αυκεντικοποίθςθ)
προςϊπων και
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οντοτιτων για τθν
παροχι πρόςβαςθσ,
κρυπτογράφθςθ των
ευαίςκθτων
αποκθκευμζνων
δεδομζνων,
εξαςφάλιςθ των
ςυνκθματικϊν των
λογαριαςμϊν
διαχείριςθσ
(ςυςτθμάτων,
δρομολογθτϊν,
υπθρεςιϊν π.χ.
email), θ χριςθ
τείχουσ αςφαλείασ
(firewall) για τον
περιοριςμό τθσ
πρόςβαςθσ ςε δίκτυα,
θ τακτικι
εγκατάςταςθ των
ενθμερϊςεων των
εφαρμογϊν
λογιςμικοφ, θ χριςθ
λογιςμικοφ
ανίχνευςθσ
κακόβουλου
λογιςμικοφ (malware
detectors) και τθ
χριςθ πρωτοκόλλων
αςφαλοφσ
επικοινωνίασ
(αυκεντικοποίθςθσ
και κρυπτογράφθςθσ)
όπωσ το HTTPS για τθν
αςφαλι μετάδοςθ
δεδομζνων μζςω του
διαδικτφου. Οι
μακθτζσ/-τριεσ με
κακοδθγοφμενθ
ςυηιτθςθ και τθ
μελζτθ επιλεγμζνων
πλθροφοριακϊν
πθγϊν διακρίνουν τα
φυςικά και ψθφιακά
μζτρα. Συηθτοφν για
τθν αυκεντικοποίθςθ
με ςυνκθματικά και
τθν ανάγκθ
αυκεντικοποίθςθσ
δφο ι πολλαπλϊν
παραγόντων λόγω τθσ
ςυχνισ αποκάλυψθσ
των ςυνκθματικϊν
είτε από επιπόλαιθ
αποκικευςθ, είτε
επειδι τουσ
εμπιςτευόμαςτε ςε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.2.2
Κυβερνοαςφάλεια

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-3

 εξθγοφν με απλά
λόγια τισ βαςικζσ
ζννοιεσ που ζχουν
ςχζςθ με τθν
αςφάλεια ενόσ
δικτφου
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τρίτουσ, είτε επειδι
μπορεί κάποιοσ να τα
μαντζψει ι να τα
«ςπάςει», δθλαδι να
τα αποκαλφψει με
υπολογιςτικζσ
μεκόδουσ. Το
ςπάςιμο κωδικϊν
μπορεί να ςυνδυαςτεί
με δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ
όπου εφαρμόηονται
ςτρατθγικζσ bruteforce ςε ςυνδυαςμό
με ευρετικζσ για τθν
επινόθςθ αλγορίκμων
αποκάλυψθσ
ςυνκθματικϊν.
Επίςθσ, μπορεί να
ςυνδυαςτεί με τθν
μελζτθ των
αλγορίκμων ελζγχου
τθσ ιςχυρότθτασ των
ςυνκθματικϊν και των
αλγορίκμων που
προτείνουν
ςυνκθματικά.
Επιςθμαίνεται ότι
ςυχνά οι επικζςεισ
κυβερνοαςφάλειασ
ξεκινάνε με ςυλλογι
πλθροφοριϊν για το
ςτόχο οι οποίεσ είναι
δθμοςιευμζνεσ ςτο
διαδίκτυο και γίνεται
ςχετικι ςυηιτθςθ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
γνωρίηουν και
εξθγοφν με απλά
λόγια βαςικζσ ζννοιεσ
ςχετικά με τθν
αςφάλεια των
δικτφων όπωσ
αυκεντικοποίθςθ,
κρυπτογράφθςθ,
φυςικά και ψθφιακά
μζτρα διαςφάλιςθσ,
ειςβολζασ,
«ςπάςιμο»αποκάλυψθ κωδικϊν,
βαςικά είδθ
κακόβουλου
λογιςμικοφ, τοίχοσ
προςταςίασ, άρνθςθ
υπθρεςίασ, μθ
εξουςιοδοτθμζνθ
πρόςβαςθ,
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2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.2.2
Κυβερνοαςφάλεια

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-4

 αναφζρουν τισ
μορφζσ του
κακόβουλου
λογιςμικοφ και τουσ
τρόπουσ αποφυγισ
και αντιμετϊπιςισ
τουσ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πρωτόκολλα
αςφαλοφσ μετάδοςθσ
δεδομζνων,
υποκλοπι, απϊλεια
καταςτροφι,
ακεραιότθτα,
αξιοπιςτία δεδομζνων
κ.ά. Για τθν επίτευξθ
του ΡΜΑ μποροφν να
διατθροφν ζνα
ςυνεργατικό λεξικό το
οποίο να
ενθμερϊνουν κατά
τθν διάρκεια των
υπόλοιπων
δραςτθριοτιτων τθσ
ενότθτασ ι και με
δραςτθριότθτεσ
ειδικά ςχεδιαςμζνεσ
για το ςκοπό αυτό.
Ο/H εκπαιδευτικόσ
ενιςχφει τθ ςαφι
επικοινωνία ςχετικά
με τα κζματα
κυβερνοαςφάλειασ με
τθν ορκι χριςθ τθσ
ορολογίασ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με κακοδθγοφμενθ
διερεφνθςθ και
επιλεγμζνεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν
ςυλλζγουν
πλθροφορίεσ για
κακόβουλο λογιςμικό
όπωσ «ιοφσ» (viruses),
«ςκουλικια» (worms),
«καταςκόπουσ»
(spyware), εκβιαςμοφ
λφτρων
«ransomware»,
ψαρζματοσ
«phishing» κ.ά. κακϊσ
και τουσ τρόπουσ
αποφυγισ και
αντιμετϊπιςθσ τουσ
με φυςικά και
ψθφιακά μζτρα. Τθν
εργαςία αυτι
μποροφν να τθν
κάνουν ςε ομάδεσ
ϊςτε να καλφψουν
μεγάλο εφροσ
περιπτϊςεων. Τα
αποτελζςματα τα
παρουςιάηουν ςτθν
τάξθ ι/και
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2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.2.2
Κυβερνοαςφάλεια

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-5

 ανιχνεφουν τα
μθνφματα
ανεπικφμθτθσ
αλλθλογραφίασ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

2.2.2
Κυβερνοαςφάλεια

ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-6

 ςυνοψίηουν τουσ
φορείσ που είναι
αρμόδιοι για τθν
αςφάλεια ςτο
διαδίκτυο και τθν
προςταςία των
πολιτϊν από τα
θλεκτρονικά
εγκλιματα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

εμπλουτίηουν ζνα
διαχρονικό
κοινόχρθςτο
Ιςτολόγιο (wiki) που
εξυπθρετεί ωσ πόροσ
αναφοράσ ςχετικά με
το κακόβουλο
λογιςμικό.
 Αφοφ προθγθκεί
ειςιγθςθ-επίδειξθ
από τον/τθν
εκπαιδευτικό, οι
μακθτζσ/-τριεσ
περιγράφουν πϊσ
μποροφν να
διακρίνουν τα
μθνφματα τθσ
ανεπικφμθτθσ
αλλθλογραφίασ, τι
μποροφν να
προκαλζςουν ςτα ΥΣ
και με ποιουσ
τρόπουσ πρζπει να
προςτατεφονται.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
αναλφει ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ τουσ
φορείσ που είναι
αρμόδιοι για τθν
αςφάλεια ςτο
διαδίκτυο όπωσ το
Ρανελλινιο Σχολικό
Δίκτυο, θ Δίωξθ
Ηλεκτρονικοφ
Εγκλιματοσ, το
SafeLine,
SaferInternet4Kids.gr,
SaferInternet, Center
for Internet Security, θ
Αρχι Ρροςταςίασ
Δεδομζνων κ.ά. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
περιθγοφνται ςτισ
ιςτοςελίδεσ των
οργανιςμϊν με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ και
μακαίνουν πϊσ να
ενθμερϊνονται
ςχετικά με τισ
απειλζσ, τα μζτρα
διαςφάλιςθσ και τισ
ενζργειεσ
αντιμετϊπιςισ τουσ.

ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 3. Δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων
3.1 Διατφπωςθ
Δ/Α
ΓΑ-ΔΑΝΔΔεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ερωτθμάτων
ΔΕ-Δ/Α-0
που
αντιμετωπίηον
ται με
επεξεργαςία
δεδομζνων
3.2 Συλλογι,
Δ/Α
ΓΑ-ΔΑΝΔαποκικευςθ,
ΣΕΟ-Δ/Α-0
διαχείριςθ,
επεξεργαςία
και
οπτικοποίθςθ
δεδομζνων
3.3
Δ/Α
ΓΑ-ΔΑΝΔΜοντελοποίθς
ΜΛΑ-Δ/Α-0
θ,
ςυμπεραςμόσ
και λιψθ
αποφάςεων με
βάςθ τα
δεδομζνα
3.4 Λογιςμικά
Δ/Α
ΓΑ-ΔΑΝΔγια τθν
ΛΑΔ-Δ/Α-0
ανάλυςθ
δεδομζνων
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ
4.1. Χριςθ
4.1.1.
ΓΑ-ΨΓΑεφαρμογϊν,
Αναηιτθςθ
ΧΕΦ-ΑΡΕ-1
μζςων και
πλθροφοριϊν
υπθρεςιϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου Εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

 εξθγοφν τι είναι το
Διαδίκτυο με απλοφσ
όρουσ δικτφων Η/Υ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
εξθγοφν ότι το
διαδίκτυο
αποτελείται από
εκατομμφρια
υπολογιςτζσ που
είναι
διαςκορπιςμζνοι
παγκοςμίωσ, είναι
ςυνδεδεμζνοι
μεταξφ τουσ και
επικοινωνοφν
ανταλλάςςοντασ
δεδομζνα
περιγράφουν το
Διαδίκτυo με
απλοφσ όρουσ και
χρθςιμοποιϊντασ
διαγραμματικζσ
αναπαραςτάςεισ ωσ
δίκτυο δικτφων
διακρίνουν το
διαδίκτυο από τισ
υπθρεςίεσ και τισ
εφαρμογζσ του.
Ενδεικτικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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δραςτθριότθτα: Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
διερευνά τισ
προθγοφμενεσ
αναπαραςτάςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν για
τθν ζννοια του
διαδικτφου και τισ
αξιοποιεί
προκειμζνου οι
μακθτζσ/-τριεσ να
εμβακφνουν ςτο κζμα
αυτό, να λυκοφν
τυχόν παρερμθνείεσ
(π.χ. ςφγχυςθ τθσ
ζννοιασ του
δΔιαδικτφου με τθν
υπθρεςία του
παγκόςμιου ιςτοφ)
και να επεκτακοφν οι
γνϊςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν.
Αρχικά κζτει το
ερϊτθμα τι είναι το
διαδίκτυο. Ρικανόν οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτθν
προςπάκεια τουσ να
ορίςουν το διαδίκτυο
να αναφερκοφν ςτισ
υπθρεςίεσ και τισ
εφαρμογζσ του
διαδικτφου. Αυτά τα
ςτοιχεία μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςε
ζναν εννοιολογικό
χάρτθ που μπορεί να
αξιοποιθκεί για τθν
επίτευξθ και άλλων
ΡΜΑ του
ςυγκεκριμζνου άξονα
ςτθν Α' τάξθ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφοδιάηονται με
επιλεγμζνεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν για το
διαδίκτυο και
καλοφνται να τισ
μελετιςουν, ϊςτε να
ςυηθτιςουν και να
περιγράφουν το
διαδίκτυο με δικά
τουσ λόγια
χρθςιμοποιϊντασ
απλζσ διαγραμματικζσ
αναπαραςτάςεισ του
διαδικτφου ωσ δίκτυο
δικτφων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-2

 περιγράφουν τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ
του διαδικτφου
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ενδεικτικι
δραςτθριότθτα: Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εργαηόμενοι/-εσ
αρχικά ςε ομάδεσ και
ςτθ ςυνζχεια ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ ι
εξαρχισ ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ
καλοφνται να
καταγράψουν τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ
του διαδικτφου (email - θλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ftp μεταφορά αρχείων,
www -παγκόςμιοσ
ιςτόσ, τθλεδιάςκεψθ
(teleconference),
γραπτι ςυνομιλία
(chat rooms),
αποςτολι άμεςων
μθνυμάτων (instant
messaging), λίςτεσ
αλλθλογραφίασ
(mailing lists), ομάδεσ
ςυηθτιςεων (news
groups),
απομακρυςμζνο
τερματικό (telnet)).
Για κάκε υπθρεςία
καταγράφουν τθν
ονομαςία τθσ και τθν
περιγραφι τθσ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ με
βάςθ τθν αρχικι λίςτα
καταγραφισ που
προζκυψε από
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ λφνει τυχόν
παρερμθνείεσ και
δίνει επιπλζον
διευκρινίςεισ για τισ
υπθρεςίεσ που είναι
ιδθ γνωςτζσ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ. Στθ ςυνζχεια
εμπλουτίηει τθ λίςτα
με επιπλζον
υπθρεςίεσ, για τισ
οποίεσ κάνει ςφντομθ
εμπλουτιςμζνθ
ειςιγθςθ ι/και
προτρζπει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
αναηθτιςουν
επιπλζον
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-3

 αναφζρουν και
περιγράφουν τισ
βαςικζσ εφαρμογζσ
του Διαδικτφου
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πλθροφορίεσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εργαηόμενοι/-εσ ςε
ομάδεσ μελετοφν
βαςικά ςτοιχεία για
κάκε υπθρεςία (δομι,
λειτουργία,
εφαρμογζσ, ιςτορικά
ςτοιχεία, επίδραςθ
ςτθ κοινωνία - ςε
ςυνδυαςμό με τθν 5θ
ενότθτα), τα οποία
παρουςιάηουν ςτθν
τάξθ.
Ρροτείνεται θ
αξιοποίθςθ των
εννοιολογικϊν χαρτϊν
ςτο πλαίςιο μιασ
ευρφτερθσ
δραςτθριότθτασ που
ςυνδυάηει ΡΜΑ του
ςυγκεκριμζνου άξονα
ςτθν Α' τάξθ. Με τον
τρόπο αυτό οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
διακρίνουν με
μεγαλφτερθ ςαφινεια
τθν ζννοια του
Διαδικτφου από τισ
υπθρεςίεσ του, τισ
υπθρεςίεσ του
διαδικτφου από τισ
εφαρμογζσ του
διαδικτφου κ.ά.
 Ενδεικτικι
δραςτθριότθτα: Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εργαηόμενοι/-εσ ςε
ομάδεσ εξερευνοφν
και κατθγοριοποιοφν
τισ βαςικζσ
εφαρμογζσ του
Διαδικτφου που
χρθςιμοποιοφν με
οποιαδιποτε ςυςκευι
είναι ςυνδεδεμζνθ
ςτο Διαδίκτυο
ςυμπεριλαμβανομζνω
ν των ζξυπνων
κινθτϊν (π.χ.
εφαρμογζσ
ανταλλαγισ
μθνυμάτων,
εφαρμογζσ
βιντεοκλιςεων,
εφαρμογζσ
ενθμζρωςθσ για τον
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καιρό, εφαρμογζσ
ενθμζρωςθσ για τθν
αςτικι ςυγκοινωνία,
podcast, εφαρμογι
θλεκτρονικισ
ςυνταγογράφθςθσ,
εφαρμογζσ
θλεκτρονικϊν
καταςτθμάτων, κ.α.)
για επικοινωνία,
ςυνεργαςία,
ενθμζρωςθ,
εκπαίδευςθ και
ψυχαγωγία κακϊσ και
εμπορικζσ εφαρμογζσ,
εφαρμογζσ τθσ
διακυβζρνθςθσ τθσ
πολιτείασ, εφαρμογζσ
υπθρεςιϊν υγείασ,
τραπεηικζσ
εφαρμογζσ, κ.α.. Για
κάκε εφαρμογι
καταγράφουν κάποια
βαςικά ςτοιχεία (π.χ.
τθν ονομαςία τθσ, τθν
περιγραφι τθσ, αν
είναι διακζςιμθ
δωρεάν, ςε ποιεσ
ςυςκευζσ λειτουργεί,
κ.α.). Με βάςθ τα
αποτελζςματα κάκε
ομάδασ δθμιουργείται
ςτθν ολομζλεια τθσ
τάξθσ μια γενικι
καταγραφι των
εφαρμογϊν ανά
κατθγορία, θ οποία
εμπλουτίηεται και με
επιπλζον εφαρμογζσ
που τουσ προτείνει
ο/θ εκπαιδευτικόσ ι
αναηθτοφν απο
κοινοφ. Συηθτοφν τισ
εφαρμογζσ που δε
γνϊριηαν και τουσ
ζκαναν εντφπωςθ.
π.χ. αναηιτθςθ
πλοίου ςτο χάρτθ ςε
πραγματικό χρόνο.
Ρροςπακοφν να
εντοπίςουν τισ
βαςικζσ υπθρεςίεσ
μζςα ςτισ εφαρμογζσ.
Ρροτείνεται θ
αξιοποίθςθ των
εννοιολογικϊν χαρτϊν
ςτο πλαίςιο μιασ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου Εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-4

 εξθγοφν τθ δομι
και τθ λειτουργία τθσ
υπθρεςίασ του
παγκόςμιου ιςτοφ
(www), αναγνωρίηουν
τα βαςικά δομικά
ςτοιχεία τθσ,
διακρίνουν τισ
διάφορεσ εκδόςεισ
τθσ και εξθγοφν τα
είδθ τθσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ευρφτερθσ
δραςτθριότθτασ που
ςυνδυάηει ΡΜΑ του
ςυγκεκριμζνου άξονα
ςτθν Α' τάξθ. Με τον
τρόπο αυτό οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
διακρίνουν με
μεγαλφτερθ ςαφινεια
τισ εφαρμογζσ του
διαδικτφου από τισ
υπθρεςίεσ του
διαδικτφου.
 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
− εξθγοφν τθ δομι τθσ
υπθρεςίασ του
Ραγκόςμιου Ιςτοφ
(www)
− αναγνωρίηουν
βαςικά δομικά
ςτοιχεία όπωσ είναι
ο δικτυακόσ τόποσ,
θ ιςτοςελίδα, θ
διεφκυνςθ URL
(Uniform Resource
Locator - Ενιαίοσ
Εντοπιςτισ Ρόρων)
και οι
φυλλομετρθτζσ
− εξθγοφν με απλοφσ
όρουσ το ςφςτθμα
ονομάτων τομζων
(DNS - Domain
Name System) ωσ
ζνα ιεραρχικό
ςφςτθμα
ονοματοδοςίασ για
δίκτυα υπολογιςτϊν
− εξθγοφν με απλοφσ
όρουσ τθ διεφκυνςθ
IP ωσ τθ μοναδικι
διεφκυνςθ κάκε
ςυςκευισ ενόσ
δικτφου
− διακρίνουν τα
βαςικά ςτοιχεία τθσ
δομισ τθσ
διεφκυνςθσ μιασ
ιςτοςελίδασ
− διακρίνουν
διάφορεσ
κατθγορίεσ
ιςτότοπων (.gr,
.com, .gov, .edu,
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-5

 χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά τισ
λειτουργίεσ ενόσ
φυλλομετρθτι ιςτοφ
(web browser) για να
περιθγοφνται ςε
επιλεγμζνουσ
ιςτότοπουσ και να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κ.α.)
− διακρίνουν το web
1.0, web 2.0 και
web 3.0
− εξθγοφν με απλά
λόγια τι είναι o
επιφανειακόσ
παγκόςμιοσ ιςτόσ
(surface web), ο
αόρατοσ
παγκόςμιοσ ιςτόσ
(invisible ι deep ι
hidden web), ο
ςκοτεινόσ
παγκόςμιοσ ιςτόσ
(dark web) και το
ιςτορικό αρχείο του
web (archive.org).
Ρροτείνεται θ
χριςθ
εννοιολογικοφ
χάρτθ για τθ
διερεφνθςθ των
προθγοφμενων
αναπαραςτάςεων
των μακθτϊν/τριϊν, τθ διόρκωςθ
των παρερμθνειϊν
και τθν επζκταςθ
των γνϊςεϊν τουσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
εφοδιάηονται με
επιλεγμζνεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν για τθ
δομι και τθ
λειτουργία του
Ραγκόςμιου Ιςτοφ
και καλοφνται να τισ
μελετιςουν, ϊςτε
να ςυηθτιςουν και
να περιγράφουν τθ
δομι και τθ
λειτουργία του
παγκόςμιου ιςτοφ
με δικά τουσ λόγια
χρθςιμοποιϊντασ
απλζσ
διαγραμματικζσ
αναπαραςτάςεισ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
εργαςτθριακισ
δραςτθριότθτασ
− περιθγοφνται ςε
επιλεγμζνουσ
ιςτότοπουσ που

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

124 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

τουσ αξιοποιοφν ςτθν
εφρεςθ πλθροφοριϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.1. Χριςθ

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-6

4.1.1.

ΓΑ-ΨΓΑ-

 υιοκετοφν καλζσ
πρακτικζσ αςφαλοφσ
πλοιγθςθσ ςτον
παγκόςμιο ιςτό
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

 αξιοποιοφν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προτείνονται από
τον/τθν
εκπαιδευτικό για να
κάνουν ςτοχευμζνθ
αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
− καταχωροφν τισ
ενδιαφζρουςεσ
ιςτοςελίδεσ που
εντοπίηουν ςτθ
λίςτα των
αγαπθμζνων ι των
ςελιδοδεικτϊν του
φυλλομετρθτι
− αποκθκεφουν και
εκτυπϊνουν υλικό
− επιλζγουν τισ
ρυκμίςεισ του
φυλλομετρθτι τουσ,
κ.α..
 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
υιοκετοφν καλζσ
πρακτικζσ αςφαλοφσ
πλοιγθςθσ ςτον
παγκόςμιο ιςτό. Ρ.χ.
ελζγχουν αν ςε μια
ιςτοςελίδα
χρθςιμοποιείται το
πρωτόκολλο https
που δθλϊνει ότι τα
δεδομζνα
ανταλλάςςονται
κωδικοποιθμζνα και θ
ςφνδεςθ είναι
αςφαλισ (απαραίτθτο
ειδικά όταν ειςάγουν
κωδικοφσ πρόςβαςθσ
και προςωπικά
δεδομζνα), επιλζγουν
προςεκτικά επϊνυμθ
ι ανϊνυμθ
περιιγθςθ, είναι
προςεκτικοί/-ζσ με
τθν αποκικευςθ των
κωδικϊν τουσ κ.ά.
Να ςυνδυαςτεί με τθ
διδαςκαλία του άξονα
«5.1.3. Ιδιωτικότθτα
και Αςφάλεια ςτο
Διαδίκτυο» τθσ
ενότθτασ 5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΧΕΦ-ΑΡΕ-7

αποτελεςματικά τισ
μθχανζσ αναηιτθςθσ
για να εντοπίηουν
ςτοχευμζνα
πλθροφορίεσ ςτο
Διαδίκτυο
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-8

 αναγνωρίηουν τθν
ανάγκθ αξιολόγθςθσ
των πλθροφοριϊν και
των πθγϊν τουσ και
εφαρμόηουν κριτιρια
αξιολόγθςισ τουσ
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
εργαςτθριακισ
δραςτθριότθτασ
εκτελοφν ςτοχευμζνεσ
αναηθτιςεισ
πλθροφοριϊν
αξιοποιϊντασ τισ
μθχανζσ αναηιτθςθσ
χρθςιμοποιϊντασ
απλζσ και ςφνκετεσ
λζξεισ - κλειδιά και
φίλτρα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
εργαςτθριακισ
δραςτθριότθτασ
− μελετοφν
επιλεγμζνεσ
περιπτϊςεισ
ιςτοτόπων και
πλθροφοριϊν που
είναι ψευδείσ,
ανεπίκαιρεσ,
ελλειπείσ,
αναξιόπιςτεσ, ϊςτε
να διακρίνουν τα
προβλιματα που
προκαλοφν και
αναγνωρίηουν τθν
ανάγκθ χριςθσ
κριτθρίων
αξιολόγθςθσ των
πθγϊν του
διαδικτφου
− εφαρμόηουν
κριτιρια
αξιολόγθςθσ των
πθγϊν του
Διαδικτφου με βάςθ
τθν αξιοπιςτία τουσ
(π.χ. αναφορά του
ονόματοσ του
ςυγγραφζα, τθσ
ιδιότθτασ του
ςυγγραφζα, των
ςτοιχείων
επικοινωνίασ του
ςυγγραφζα, των
ςτοιχείων του
ιδιοκτιτθ τθσ
ιςτοςελίδασ), τθν
τεκμθρίωςθ (π.χ.
λίςτα
βιβλιογραφικϊν
αναφορϊν ι άλλων

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

126 |

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-9

4.1.2.
Επικοινωνία
και
ςυνεργαςία
μζςω ΨΤ

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΕΣΥ-1

 δείχνουν ςεβαςμό
ςτα πνευματικά
δικαιϊματα των
πθγϊν που
χρθςιμοποιοφν από
τον παγκόςμιο ιςτό
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

 περιγράφουν
αναλυτικά τον τρόπο
λειτουργίασ τθσ
υπθρεςίασ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και
εξθγοφν τα
πλεονεκτιματά τθσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αξιόπιςτων πθγϊν
που τεκμθριϊνουν
το περιεχόμενο τθσ
ςυγκεκριμζνθσ
πθγισ) και τθν
εγκυρότθτα (π.χ.
αναφορά
θμερομθνίασ
δθμιουργίασ και
θμερομθνίασ
ενθμζρωςθσ,
αρμοδιότθτα και
γνϊςθ του
ςυγγραφζα).
 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
− να αναγνωρίηουν
και να ςζβονται τα
πνευματικά
δικαιϊματα των
πθγϊν του
παγκόςμιου ιςτοφ
που εντοπίηουν και
αξιοποιοφν
− να αναφζρουν με
ςαφινεια τισ πθγζσ
του Ραγκόςμιου
Ιςτοφ που
χρθςιμοποιοφν ςτισ
εργαςίεσ τουσ.
Να διδαχκεί ςε
ςυνδυαςμό με τον
άξονα «5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ» τθσ
ενότθτασ «5.1.
Ψθφιακι
πολιτότθτα».
 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
− εξθγοφν τθ δομι τθσ
υπθρεςίασ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και
αναγνωρίηουν
βαςικά δομικά
ςτοιχεία όπωσ:
θλεκτρονικό
γραμματοκιβϊτιο,
διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

−

−

−

−

−

−

4.1. Χριςθ

4.1.2.

ΓΑ-ΨΓΑ-

 χρθςιμοποιοφν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ



γραμματοκιβωτίου ταχυδρομείου,
κωδικόσ
πρόςβαςθσ, μινυμα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου,
διακομιςτισ
θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ,
λογιςμικό
διαχείριςθσ
θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ
εξθγοφν τα
πλεονεκτιματα του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
διακρίνουν τα μζρθ
μιασ διεφκυνςθσ
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
εξθγοφν τισ
διαφορζσ για το
χριςτθ ανάμεςα
ςτουσ
εναλλακτικοφσ
τρόπουσ ςφνδεςθσ
μιασ εφαρμογισ
διαχείριςθσ
αλλθλογραφίασ με
ζνα θλεκτρονικό
γραμματοκιβϊτιο
(IMAP, POP3)
εξθγοφν το ρόλο
των βαςικϊν
φακζλων του
θλεκτρονικοφ
γραμματοκιβωτίου
(ειςερχόμενα,
απεςταλμζνα,
πρόχειρο,
διαγραμμζνα,
ενοχλθτικι
αλλθλογραφία)
περιγράφουν τθ
λειτουργία και τισ
εφαρμογζσ των
λιςτϊν
αλλθλογραφίασ
(mailing lists)
περιγράφουν τθ
λειτουργία του
πρωτοκόλλου SMTP
με δικά τουσ λόγια
με τθ χριςθ λογικοφ
διαγράμματοσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Επικοινωνία
και
ςυνεργαςία
μζςω ΨΤ

ΧΕΦ-ΕΣΥ-2

αποτελεςματικά
απλζσ και προθγμζνεσ
λειτουργίεσ τθσ
υπθρεςίασ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου για
επικοινωνιακοφσ
ςκοποφσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτο πλαίςιο
εργαςτθριακϊν
δραςτθριοτιτων
χρθςιμοποιοφν τισ
λειτουργίεσ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
προκειμζνου να
επικοινωνιςουν με
τον/τθν εκπαιδευτικό,
μεταξφ τουσ, κ.α.. Ριο
ςυγκεκριμζνα,
− διαχειρίηονται
αποτελεςματικά
τουσ βαςικοφσ
φακζλουσ του
θλεκτρονικοφ
γραμματοκιβωτίου
(ειςερχόμενα,
απεςταλμζνα,
πρόχειρο,
διαγραμμζνα,
ενοχλθτικι
αλλθλογραφία)
− χρθςιμοποιοφν τισ
κφριεσ λειτουργίεσ
(ςφνκεςθ και
αποςτολι
μθνφματοσ,
επιςφναψθ αρχείου,
απάντθςθ,
προϊκθςθ,
διαχείριςθ φακζλων
μθνυμάτων κ.ά.)
ενόσ προγράμματοσ
διαχείριςθσ
θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ
ανεξάρτθτα από τθ
μορφι του (web
based, app,
desktop)
− διαχειρίηονται τα
ειςερχόμενα
μθνφματα του
λογαριαςμοφ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
(ανοίγουν τα
μθνφματα, ανοίγουν
τα ςυνθμμζνα
αρχεία και τα
αποκθκεφουν ςε
ςυγκεκριμζνθ κζςθ,
διαγράφουν τα
μθνφματα που
κζλουν, αναηθτοφν
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.2.
Επικοινωνία
και
ςυνεργαςία
μζςω ΨΤ

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΕΣΥ-3

 ςυντάςςουν
μθνφματα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
ακολουκϊντασ τουσ
κανόνεσ εκιμοτυπίασ
τθσ θλεκτρονικισ
επικοινωνίασ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.1.2.
Επικοινωνία
και
ςυνεργαςία

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΕΣΥ-4

 υπεραςπίηονται τθν
ορκι χριςθ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μθνφματα, κ.α.)
− ςυνκζτουν και
αποςτζλλουν
μθνφματα μζςω
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
αξιοποιϊντασ
κατάλλθλα τισ
δυνατότθτεσ που
προςφζρονται για
αποςτολι ςε ζναν ι
περιςςότερουσ
παραλιπτεσ, με
φανερζσ ι κρυφζσ
κοινοποιιςεισ, για
ειςαγωγι κζματοσ
και κειμζνου, για
μορφοποίθςθ
κειμζνου κακϊσ και
για επιςφναψθ
αρχείου, ειςαγωγι
ςυνδζςμου, κ.α.
− απαντοφν ςε
μθνφματα
χρθςιμοποιϊντασ
ορκά τισ λειτουργίεσ
απάντθςθ ςτον
αποςτολζα ι
απάντθςθ ςε όλουσ
− προωκοφν
μθνφματα ςε ζναν ι
περιςςότερουσ
παραλιπτεσ κακϊσ
και ςε λίςτεσ
αλλθλογραφίασ
− διαχειρίηονται τθ
λίςτα διευκφνςεων
− αρχειοκετοφν τα
μθνφματα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου.
 Οι δραςτθριότθτεσ
μποροφν να
ςυνδυαςτοφν με τθ
διδαςκαλία του άξονα
«5.1.2. Ρρωτόκολλα
ςυνομιλιϊν ςτο
Διαδίκτυο –
Netiquette» τθσ
ενότθτασ «5.1.
ψθφιακισ
πολιτότθτασ».
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
διερευνά τισ
προθγοφμενεσ
αναπαραςτάςεισ και
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

μζςω ΨΤ

αςκοφν κριτικι ςτθν
ενοχλθτικι
αλλθλογραφία και
υιοκετοφν κριτικι
ςτάςθ ςτα κζματα
αςφαλοφσ χριςθσ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.1.3.
Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και
πολυμεςικϊν
ςτοιχείων

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΔΨΡ-1

 εφαρμόηουν
αποτελεςματικά
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ ςε ζνα
λογιςμικό
επεξεργαςίασ
κειμζνου
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εμπειρίεσ των
μακθτϊν/-τριϊν ςε
ό,τι αφορά τθν ορκι
χριςθ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου και τισ
αξιοποιεί
προκειμζνου οι
μακθτζσ/-τριεσ να
ευαιςκθτοποιθκοφν
ςτα κζματα αυτά και
να τα αντιμετωπίηουν
με κριτικι ςτάςθ.
Μζςα από τθ
ςυηιτθςθ και τθ
χριςθ
παραδειγμάτων
αναδεικνφονται
κζματα τθσ αςφαλοφσ
χριςθσ του
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, όπωσ
π.χ. θ ανάγκθ τθσ
μυςτικότθτασ των
ςτοιχείων ςφνδεςθσ, θ
αποςφνδεςθ από το
λογαριαςμό, θ
ενοχλθτικι
αλλθλογραφία
(spam), οι ιοί (viruses)
και το θλεκτρονικό
ψάρεμα (phishing) και
αναηθτοφνται τρόποι
αντιμετϊπιςισ τουσ.
Οι δραςτθριότθτεσ
μποροφν να
ςυνδυαςτοφν με τθ
διδαςκαλία του άξονα
«5.1.3. Ιδιωτικότθτα
και Αςφάλεια ςτο
Διαδίκτυο» τθσ
ενότθτασ «5.1
Ψθφιακι
πολιτότθτα».
 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
− δθμιουργοφν και
διαμορφϊνουν ζνα
κείμενο ςφμφωνα
με δοςμζνα
χαρακτθριςτικά
− χρθςιμοποιοφν το
εργαλείο εφρεςθσ
και αντικατάςταςθσ
χαρακτιρων
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(λζξεων) ςε ζνα
ζγγραφο
διαμορφϊνουν και
επεξεργάηονται τθν
κεφαλίδα και το
υποςζλιδο ςε ζνα
ζγγραφο
δθμιουργοφν απλά
ςχιματα ςε ζνα
ζγγραφο
χρθςιμοποιϊντασ το
ςχεδιαςτικό
εργαλείο του
κειμενογράφου
ρυκμίηουν τθ
διαμόρφωςθ των
ςελίδων ενόσ
εγγράφου
(περικϊρια,
προςανατολιςμόσ
και μζγεκοσ
χαρτιοφ)
διαμορφϊνουν ζνα
ζγγραφο
(περιγράμματα,
υποςθμειϊςεισ,
αλλαγι ςελίδασ,
αλλαγι ενοτιτων,
κλπ)
ειςάγουν και
επεξεργάηονται
πλαίςια και ςτιλεσ
ςε ζνα ζγγραφο
ειςάγουν πίνακα
περιεχομζνων ςε
μια ζκκεςθ ι
εργαςία και τον
ενθμερϊνουν
ειςάγουν και
επεξεργάηονται
πίνακεσ ςε ζνα
ζγγραφο τόςο για
τθν παρουςίαςθ
δεδομζνων ςε
πίνακα όςο και για
τθ δόμθςθ μιασ
ςελίδασ
ορίηουν τισ
ρυκμίςεισ
εκτφπωςθσ ςε ζνα
ζγγραφο
χρθςιμοποιοφν τθ
δυνατότθτα
«Ανακεϊρθςθ
εγγράφου» και
«Ραρακολοφκθςθ
αλλαγϊν» για να
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

επεξεργαςτοφν ζνα
αρχείο ςυνεργατικά
− εφαρμόηουν τθ
ςυγχϊνευςθ
αλλθλογραφίασ.
Για τθν ειςαγωγι
ςτισ λειτουργίεσ
μποροφν να
αξιοποιθκοφν
μικρισ ζκταςθσ
εςτιαςμζνεσ
αυκεντικζσ
εργαςτθριακζσ
δραςτθριότθτεσ
ειςαγωγισ των
λειτουργιϊν με
αναπαραγωγι από
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ εγγράφων
προδιαμορφωμζνων ι μικρϊν
κακοδθγοφμενων
εργαςτθριακϊν
εργαςιϊν π.χ.
ςυγχϊνευςθσ
αλλθλογραφίασ,
ενϊ για τθν
εμπζδωςθ μποροφν
οι λειτουργίεσ να
ενταχκοφν ςτο
πλαίςιο αυκεντικϊν
μακθςιακϊν ζργων.
Ρροτείνεται οι
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ τθσ
επεξεργαςίασ
κειμζνου να
διδαχκοφν ςτο
πλαίςιο ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ
μεγάλθσ διάρκειασ,
ζτςι ϊςτε το
μζγεκοσ του
κειμζνου να
επιτρζπει τθν
ανάδειξθ τθσ
χρθςιμότθτασ των
λειτουργιϊν αυτϊν.
Μπορεί να
πρόκειται για ζνα
ςχζδιο εργαςίασ του
μακιματοσ
Ρλθροφορικισ (π.χ.
παραδοτζο κείμενο
ςχεδίου εργαςίασ
για το υλικό του
υπολογιςτι με βάςθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ςυγκεκριμζνο
πρότυπο
μορφοποίθςθσ), ζνα
διακεματικό ςχζδιο
εργαςίασ (π.χ.
ςχολικι εφθμερίδα
ι περιοδικό), ζνα
διαςχολικό (μπορεί
και διακρατικό)
ςχζδιο εργαςίασ
(π.χ. δθμιουργία
λευκϊματοσ
εκπαιδευτικισ
επίςκεψθσ
αδελφοποιθμζνων
ςχολείων) κ.ά.
Επίςθσ μπορεί να
είναι το κείμενο
μιασ μακθτικισ
εργαςίασ που κα
παρουςιαςτεί ςε
ζνα μακθτικό
ςυνζδριο και πρζπει
να είναι ςφμφωνο
με ζνα
ςυγκεκριμζνο
πρότυπο
μορφοποίθςθσ.
Μποροφν να
αξιοποιθκοφν και
μεμονωμζνεσ
δραςτθριότθτεσ
(π.χ. δθμιουργία
πρόςκλθςθσ που
αποςτζλλεται ςε
πολλοφσ
παραλιπτεσ με τθ
χριςθ τθσ
ςυγχϊνευςθσ
αλλθλογραφίασ).
Επίςθσ μποροφν να
υλοποιθκοφν
δραςτθριότθτεσ ςε
ςυνδυαςμό με
άλλεσ ενότθτεσ του
μακιματοσ
Ρλθροφορικισ (π.χ.
δθμιουργία
διαγράμματοσ ροισ
με τθ χριςθ των
ςχεδιαςτικϊν
εργαλείων του
λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ
κειμζνου).
Ρροτείνεται να
διδαχκεί ςε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.3.
Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και
πολυμεςικϊν
ςτοιχείων

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΔΨΡ-2

 εφαρμόηουν
αποτελεςματικά
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ ςε ζνα
λογιςμικό
δθμιουργίασ
παρουςιάςεων
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυνδυαςμό με τισ
ςυνεργατικζσ
εφαρμογζσ
επεξεργαςίασ
κειμζνου.
 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
− δθμιουργοφν και
διαμορφϊνουν μια
παρουςίαςθ
ςφμφωνα με
δοςμζνα
χαρακτθριςτικά
− διαμορφϊνουν και
επεξεργάηονται τθν
κεφαλίδα και το
υποςζλιδο μιασ
παρουςίαςθσ
− χρθςιμοποιοφν τα
εργαλεία ςχεδίαςθσ
του λογιςμικοφ
παρουςιάςεων
− αλλάηουν τισ
παραμζτρουσ
εκτφπωςθσ ςε μια
παρουςίαςθ με
βάςθ ςυγκεκριμζνα
κριτιρια
(προεπιςκόπθςθ,
μορφι, τμιμα
παρουςίαςθσ,
ςθμειϊςεισ για το
ακροατιριο)
− ειςάγουν
διαγράμματα και
γραφιματα ςτισ
παρουςιάςεισ τουσ
και τα μορφοποιοφν
κατάλλθλα
− ειςάγουν
πολυμεςικά
ςτοιχεία
− τροποποιοφν το
υπόδειγμα
διαφανειϊν
− ειςάγουν
υπερςυνδζςμουσ
ςτισ παρουςιάςεισ
τουσ
δθμιουργϊντασ
αλλθλεπίδραςθ με
το χριςτθ.
Ρροτείνεται θ
δθμιουργία
παρουςίαςθσ ςτο
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πλαίςιο ενόσ
ευρφτερου ςχεδίου
εργαςίασ μεγάλθσ
διάρκειασ, ζτςι
ϊςτε θ αξιοποίθςθ
των προχωρθμζνων
λειτουργιϊν του
λογιςμικοφ
δθμιουργίασ
παρουςιάςεων να
είναι
νοθματοδοτοφμενθ
ςτο μζγιςτο δυνατό
βακμό. Η
παρουςίαςθ είναι
απαραίτθτο να ζχει
ςυγκεκριμζνο
ςκοπό και να
απευκφνεται ςε
ςυγκεκριμζνο κοινό.
Ο ςκοπόσ τθσ
μπορεί να είναι θ
παρουςίαςθ ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ
του μακιματοσ
Ρλθροφορικισ (π.χ.
για το υλικό του
υπολογιςτι, τθ
ρομποτικι κ.ά.), θ
παρουςίαςθ ενόσ
διακεματικοφ
ςχεδίου εργαςίασ
(π.χ. για ζνα κζμα
τθσ τοπικισ ιςτορίασ
κ.ά.), μια
παρουςίαςθ ενόσ
διαςχολικοφ (ακόμθ
και διακρατικοφ)
ςχεδίου εργαςίασ
(π.χ. για τθν
παρουςίαςθ του
ςχολείου ι τθσ
πόλθσ ι τθσ χϊρασ,
για μια
εκπαιδευτικι
επίςκεψθ, τθν
παρουςίαςθ του
ςχεδίου εργαςίασ,
κ.α.), μια
παρουςίαςθ που κα
χρθςιμοποιθκεί ςε
μια ςχολικι
εκδιλωςθ (π.χ.
ςχολικι γιορτι) ι ςε
μια ευρφτερθ
εκδιλωςθ τθσ
εκπαιδευτικισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.3.
Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και
πολυμεςικϊν
ςτοιχείων

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΔΨΡ-3

 εφαρμόηουν καλζσ
πρακτικζσ
δθμιουργίασ
αποτελεςματικϊν
παρουςιάςεων
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κοινότθτασ (π.χ.
μακθτικό ςυνζδριο
(ι θμερίδα),
μακθτικό φεςτιβάλ,
παρουςίαςθ
προγραμμάτων
ςχολικϊν
δραςτθριοτιτων,
παρουςίαςθ
ευρωπαϊκϊν
προγραμμάτων,
κ.α.). Ρροτείνεται
να διδαχκεί ςε
ςυνδυαςμό με τισ
ςυνεργατικζσ
εφαρμογζσ
δθμιουργίασ
παρουςιάςεων.
Ππου κρίνεται
αναγκαίο, μποροφν
να γίνουν
εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ για τθν
επίδειξθ και τθν
εξάςκθςθ ςτισ
βαςικζσ λειτουργίεσ
των προγραμμάτων
παρουςιάςεων. Οι
αςκιςεισ
προτείνεται να
ζχουν τθν μορφι
τθσ αναπαραγωγισ
μικρϊν καλά
ςχεδιαςμζνων
παρουςιάςεων που
περιλαμβάνουν τθ
λειτουργία που
επιδιϊκεται θ
εκμάκθςθ τθσ.
 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
− εφαρμόηουν καλζσ
πρακτικζσ
δθμιουργίασ
αποτελεςματικϊν
παρουςιάςεων
− αναπτφςςουν
ολοκλθρωμζνα και
με αρτιότθτα τισ
ςχετικζσ εργαςίεσ
που τουσ
ανατίκενται ςε όλα
τα μακιματα του
ΡΣ.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ
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καλεί τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
προτείνουν καλζσ
πρακτικζσ για τθ
δθμιουργία μιασ
παρουςίαςθσ που
επιτυγχάνει τον
ςκοπό τθσ και με
βάςθ αυτζσ τουσ
βοθκάει να
προςδιορίςουν
κριτιρια
αξιολόγθςθσ τθσ
παρουςίαςθσ των
πλθροφοριϊν. Οι
μακθτζσ/-τριεσ με
τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
δθμιουργοφν μια
ρουμπρίκα
αξιολόγθςθσ που
αφορά τθν
παρουςίαςθ των
πλθροφοριϊν, τθν
οποία μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν
ςτισ παρουςιάςεισ
που δθμιουργοφν
ςτο πλαίςιο τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ
και
ετεροαξιολόγθςθσ.
Τα κριτιρια μπορεί
να αφοροφν τθ
δομι τθσ
παρουςίαςθσ (π.χ. θ
πρϊτθ διαφάνεια
να αναφζρει το
κζμα και τον ι τουσ
ειςθγθτζσ, να
υπάρχει
κατατοπιςτικι
ειςαγωγι, να
υπάρχει διαφάνεια
που παρουςιάηει
τον ςκοπό τθσ
παρουςίαςθσ, να
υπάρχει διαφάνεια
που παρουςιάηει τθ
δομι τθσ
παρουςίαςθσ, να
υπάρχει ομαλό
κλείςιμο, κ.α.), τθ
χριςθ των
χρωμάτων (π.χ. να
μθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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χρθςιμοποιοφνται
περιςςότερα από
τρία χρϊματα ςε
μια διαφάνεια, ο
ςυνδυαςμόσ των
χρωμάτων κ.α.), τθν
κατάλλθλθ χριςθ
των πολυμεςικϊν
ςτοιχείων και των
εφζ (π.χ. να μθν
απουςιάηουν, αλλά
να
χρθςιμοποιοφνται
με τον τρόπο που
βοθκοφν τθν
κατανόθςθ και δεν
αποςποφν τθν
προςοχι από τον
ςκοπό τθσ
παρουςίαςθσ), θ
κατάλλθλθ χριςθ
τθσ διάταξθσ των
διαφανειϊν (π.χ. να
μθ χρθςιμοποιείται
δίςτθλο χωρίσ λόγο,
αλλά όταν κζλουμε
να κάνουμε μια
ςφγκριςθ κ.ά.), θ
χριςθ του γραπτοφ
λόγου (π.χ. τα
κείμενα να μθν
είναι μακροςκελι,
να επιλζγονται τα
βαςικά ςτοιχεία, να
γίνεται κατάλλθλθ
χριςθ των
κουκκίδων και τθσ
αρίκμθςθσ κ.ά.), τθν
αναλογία του
πλικουσ των
διαφανειϊν προσ
τον χρόνο που κα
ζχει ςτθ διάκεςι
του ο/θ
ειςθγθτισ/τρια που
κα αξιοποιιςει τθν
παρουςίαςθ (ςτθν
περίπτωςθ που θ
παρουςίαςθ
αξιοποιθκεί ςτο
πλαίςιο μιασ
ειςιγθςθσ και όχι
μιασ αυτόματθσ
παρουςίαςθσ με
χρονιςμό), τον
επιτυχι οριςμό
χρόνου ανά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.3.
Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και
πολυμεςικϊν
ςτοιχείων

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΔΨΡ-4

 χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά μια
ςυνεργατικι
εφαρμογι
επεξεργαςίασ
κειμζνου
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαφάνεια (ςτθν
περίπτωςθ τθσ
προβολισ τθσ
παρουςίαςθσ με
χρονιςμό), κ.α.. Η
ρουμπρίκα αυτι κα
μποροφςε να
εμπλουτιςτεί και με
άλλα κριτιρια,
όπωσ είναι π.χ. θ
ορκότθτα, θ
ποιότθτα και θ
πλθρότθτα του
περιεχόμενου,
προκειμζνου θ
χριςθ τθσ να
επεκτακεί για τθ
γενικότερθ
αξιολόγθςθ ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ με τθ
χριςθ μιασ
ςυνεργατικισ
εφαρμογισ
επεξεργαςίασ
κειμζνου
− δθμιουργοφν
ζγγραφα
− κάνουν τα ζγγραφά
τουσ κοινόχρθςτα
− επιλζγουν τα
δικαιϊματα που κα
ζχουν τα άτομα με
τα οποία κάνουν
κοινόχρθςτα τα
ζγγραφά τουσ (π.χ.
μόνο προβολι του
εγγράφου ι
επεξεργαςία του
εγγράφου)
− επεξεργάηονται τα
ζγγραφα
ςυνεργατικά με τα
υπόλοιπα μζλθ τθσ
ομάδασ εργαςίασ με
βάςθ τουσ κανόνεσ
ςυνεργαςίασ που
ςυνδιαμόρφωςαν
− εξάγουν τον
υπερςφνδεςμο ενόσ
εγγράφου
προκειμζνου να τον
κοινοποιιςουν με
όποιον τρόπο

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

140 |

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.3.
Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και
πολυμεςικϊν
ςτοιχείων

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΔΨΡ-5

 χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά μια
ςυνεργατικι
εφαρμογι
δθμιουργίασ
παρουςίαςθσ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κρίνουν δόκιμο (π.χ.
τον αναρτοφν ςε
ζνα δικτυακό τόπο ι
τον αποςτζλλουν με
μινυμα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου)
− κάνουν
μεταφόρτωςθ των
ςυνεργατικϊν
εγγράφων και τα
αποκθκεφουν ςε
τοπικό μζςο.
Ρροτείνεται να
διδαχκεί ςε
ςυνδυαςμό με τισ
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ
επεξεργαςίασ
κειμζνου.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ με τθ
χριςθ μιασ
ςυνεργατικισ
εφαρμογισ
παρουςιάςεων
− δθμιουργοφν
παρουςιάςεισ για
ςυγκεκριμζνο
ςκοπό και κοινό
− κάνουν τισ
παρουςιάςεισ τουσ
κοινόχρθςτεσ
− επιλζγουν τα
δικαιϊματα που κα
ζχουν τα άτομα με
τα οποία κάνουν
κοινόχρθςτεσ τισ
παρουςιάςεισ τουσ
(π.χ. μόνο προβολι
τθσ παρουςίαςθσ ι
επεξεργαςία τθσ
παρουςίαςθσ)
− επεξεργάηονται τισ
παρουςιάςεισ
ςυνεργατικά με τα
υπόλοιπα μζλθ τθσ
ομάδασ εργαςίασ με
βάςθ τουσ κανόνεσ
ςυνεργαςίασ που
ςυνδιαμόρφωςαν
− εξάγουν τον
υπερςφνδεςμο μιασ
παρουςίαςθσ
προκειμζνου να τον
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κοινοποιιςουν με
όποιον τρόπο
κρίνουν δόκιμο (π.χ.
τον αναρτοφν ςε
ζνα δικτυακό τόπο ι
τον αποςτζλλουν με
μινυμα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου)
− κάνουν
μεταφόρτωςθ των
ςυνεργατικϊν
παρουςιάςεων και
τισ αποκθκεφουν ςε
τοπικό μζςο.
Ρροτείνεται να
διδαχκεί ςε
ςυνδυαςμό με τισ
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ
δθμιουργίασ
παρουςίαςθσ.
4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.2.
Μακθςιακι
τεχνολογία και
Τεχνολογικά
Βελτιωμζνθ
Εκπαίδευςθ

4.1.4. Σφνκεςθ
- Ενςωμάτωςθ
- Υπεφκυνθ
Διαςκευι Ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και ςυγγραφι
πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν
4.2.1
Εξοικείωςθ με
μακθςιακι
τεχνολογία

ΓΑ-ΨΓΑΧΕΦ-ΣΥΡ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
---, ---, ---, ---, ---, ---

ΓΑ-ΨΓΑΜΑΤ-ΕΜΤ-1

 εντοπίηουν και
χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά
ψθφιακοφσ
μακθςιακοφσ πόρουσ
και ψθφιακζσ
υπθρεςίεσ
εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ για
ςχολικι γνϊςθ και
γενικά.
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

4.2.2
ΓΑ-ΨΓΑ Δεν ζχει οριςτεί
Αναπτφςςω
ΜΑΤ-ΤΕΜ-0
ΡΜΑ για τθ
ικανότθτα
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
ενεργοφ,
τεχνολογικά
---, ---, ---, ---, ---, --ενιςχυμζνου,
μακθτι
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 5. Ψθφιακζσ Σεχνολογίεσ και Κοινωνία
5.1 Ψθφιακι
5.1.1.
ΓΑ-ΨΤΕΚ Δεν ζχει οριςτεί
πολιτότθτα
Συμμετοχι ςτα ΨΡΟ-ΡΟΔ-0
ΡΜΑ για τθ
κοινά και
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αξιοποιοφν
αποτελεςματικά τισ
ψθφιακζσ
πλατφόρμεσ του ΡΣΔ,
τα επίςθμα
αποκετιρια τθσ
πολιτείασ, κ.α.. Επίςθσ
ςτο μάκθμα μποροφν
να αξιοποιθκοφν
διάφορα ςυςτιματα
διαχείριςθσ μάκθςθσ,
ζγκυροι μακθςιακοί
πόροι, κ.α..

4.2.
Μακθςιακι
τεχνολογία και
Τεχνολογικά
Βελτιωμζνθ
Εκπαίδευςθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

άςκθςθ
πολιτικϊν
δικαιωμάτων
μζςω των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
5.1.2.
Ρρωτόκολλα
ςυνομιλιϊν
ςτο διαδίκτυο Netiquette

---, ---, ---, ---, ---, ---

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΝΕΤ-1

 εξθγοφν τισ βαςικζσ
ςυμβάςεισ του
κϊδικα εκιμοτυπίασ
Netiquette και τισ
εφαρμόηουν ςτισ
επικοινωνίεσ τουσ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ςυηθτεί με τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ
ςχετικά με τον ρόλο
τθσ ευγζνειασ και του
αλλθλοςεβαςμοφ
ςτθν αλλθλεπίδραςθ
των ανκρϊπων εντόσ
και εκτόσ Διαδικτφου.
Αναφζρουν
εκιμοτυπικοφσ
κανόνεσ ςτθ φυςικι
επικοινωνία και
ςυηθτοφν για τθν
ανάγκθ ενόσ κοινοφ
διεκνοφσ ςυνόλου
κανόνων που να
βοθκοφν ςτθν
ζκφραςθ ευγζνειασ
και αλλθλοςεβαςμοφ
ςτο Διαδίκτυο.
Ειςάγεται ο κϊδικασ
δεοντολογικισ
ςυμπεριφοράσ ςτο
Διαδίκτυο (ςτθ διεκνι
βιβλιογραφία:
netiquette) ωσ το
ςφνολο των κανόνων
που ορίηουν τθν
αποδεκτι
ςυμπεριφορά μεταξφ
δφο ι περιςςότερων
χρθςτϊν του
Διαδικτφου κατά τθν
θλεκτρονικι τουσ
επικοινωνία.
Σθμειϊνονται τα
βαςικά ςθμεία του
κϊδικα εκιμοτυπίασ
για τον ςεβαςμό τθσ
ιδιωτικότθτασ των
άλλων χρθςτϊν, όπωσ
θ αποφυγι
υβριςτικϊν ςχολίων
και ενοχλθτικισ
αλλθλογραφίασ, θ
ορκι ςυμβολικι
χριςθ των
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, θ ςωςτι
γραφι με φατςοφλεσ
(emoticons) και
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ιδεογράμματα
(emoji), θ χριςθ
ςφντομων
παραγράφων κ.α. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν ακόμα να
μθν προωκοφν
προςωπικά emails ςε
mailing lists και μθν τα
κοινοποιοφν ςτο
Διαδίκτυο, να
προςζχουν τθν
κοινοποίθςθ (cc) και
τθν κρυφι
κοινοποίθςθ (bcc), να
μθν απαντοφν χωρίσ
να κάνουν καμία
αναφορά ςτο αρχικό
εμαιλ και να μθν
κάνουν απάντθςθ
(reply) αποςτζλλοντασ
ξανά όλο το αρχικό
μινυμα. Οι μακθτζσ/τριεσ μελετοφν
επιλεγμζνεσ πθγζσ
ςτο Διαδίκτυο για to
πρωτόκολλο
ςυμπεριφοράσ του
Διαδικτφου
(netiquette) και
ςθμειϊνουν
περιπτϊςεισ κανόνων
που δεν τουσ ιξεραν,
που τουσ ζκαναν
εντφπωςθ, που είχαν
νοιϊςει άςχθμα από
τθ μθ τιρθςι τουσ,
που τουσ φαίνονται
υπερβολικοί ι
άςτοχοι, ι που κα
ικελαν να υπάρχουν.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
μελετοφν καλά και
κακά παραδείγματα
χριςθσ των κανόνων
και ςυηθτάνε τισ
ςυνζπειεσ. π.χ.
ςυηθτάνε τθν
περίπτωςθ
κοινοποίθςθσ ενόσ
μθνφματοσ
θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ ςε
τρίτουσ χωρίσ τθ
ςυγκατάκεςθ του
αποςτολζα και
αναλφουν τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-1

 υιοκετοφν
κουλτοφρα
αςφάλειασ ςε
διαδικτυακό
περιβάλλον
---, ΣΥΜ, ---, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

υπόκεςθ ςε ςχζςθ με
τθν ζννοια τθσ
ιδιωτικότθτασ και του
απόρρθτου τθσ
επικοινωνίασ.
Διακρίνουν τθν ζννοια
τθσ ανοικτισ
επιςτολισ από τθν
ιδιωτικι. Οι μακθτζσ/τριεσ ζχοντασ
ενθμερωκεί για τουσ
κανόνεσ
ενκαρρφνονται να
τουσ εφαρμόηουν
ςτθν κακθμερινι και
ςτθ ςχολικι τουσ ηωι.
 Με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν το ηιτθμα
τθσ αςφάλειασ ςτο
διαδίκτυο και
κατθγοριοποιοφν τουσ
κινδφνουσ που
διατρζχουν οι πολίτεσ
από τθ χριςθ του (π.χ.
παραβίαςθ
πνευματικϊν
δικαιωμάτων,
παραβίαςθ
ιδιωτικότθτασ,
δυςφιμιςθ,
κυβερνοεκφοβιςμό,
κακόβουλο λογιςμικό,
απάτεσ, εκιςμόσ κ.ά.).
Ειςάγονται με
νοθματικό τρόπο ςτθν
ζννοια τθσ
ιδιωτικότθτασ ωσ
ανκρϊπινο δικαίωμα
και ςυηθτοφν τθ ςχζςθ
τθσ με το διαδίκτυο.
Το διαδίκτυο
προςεγγίηεται ωσ
ςυνζχεια του
δθμόςιου χϊρου και
οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν τθν
κουλτοφρα αςφάλειασ
που ζχουν ςτον
φυςικό χϊρο και
προβαίνουν ςε
μεταφορζσ και
αναλογίεσ για τθ
διαμόρφωςθ μιασ
αντίςτοιχθσ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-2

 διατθροφν μυςτικά
τα προςωπικά
ςτοιχεία ςφνδεςθσ
και δεν παραλείπουν
τθν αποςφνδεςθ από
τισ διαδικτυακζσ
υπθρεςίεσ και τισ
ψθφιακζσ ςυςκευζσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κουλτοφρασ
αςφάλειασ ςτον
κυβερνοχϊρο. Το
ςθμαντικό είναι να
υιοκετιςουν
αποφαςιςτικά
υπεφκυνθ ςτάςθ υπζρ
τθσ υπεράςπιςθσ του
πολιτιςμοφ
αςφάλειασ και
ανκρωπιάσ ςτον
κυβερνοχϊρο ϊςτε να
ςυνεχίςει να παρζχει
τα οφζλθ του ςτουσ
πολίτεσ. Στο πλαίςιο
τθσ εκπαίδευςισ τουσ
κα
ευαιςκθτοποιθκοφν
για τα κζματα τθσ
ιδιωτικότθτασ και τθσ
αςφάλειασ για να
αποκτιςουν
δεξιότθτεσ
διαχείριςθσ των
κινδφνων και να
προαςπίηονται ενεργά
τθν αςφάλεια ςτο
Διαδίκτυο.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
τονίηει ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ ότι μία
από τισ πιο
ςθμαντικζσ μεκόδουσ
για να διαςφαλίςουν
ότι οι
αλλθλεπιδράςεισ τουσ
ςτο διαδίκτυο είναι
αςφαλείσ είναι να
διατθροφν μυςτικά τα
προςωπικά τουσ
ςτοιχεία ςφνδεςθσ και
να μθν παραλείπουν
τθν αποςφνδεςι τουσ
από τισ διαδικτυακζσ
υπθρεςίεσ και τισ
ψθφιακζσ ςυςκευζσ.
Γίνεται ςυηιτθςθ για
τισ περιπτϊςεισ που
μπορεί να
αποκαλυφκεί ζνασ
κωδικόσ ςφνδεςθσ και
πϊσ μπορεί να
αποφευχκεί κάτι
τζτοιο. Γίνεται
αναφορά ςε
περιπτϊςεισ που
διζρρευςε ο κωδικόσ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-3

 αναφζρουν τουσ
τρόπουσ
ενςωμάτωςθσ τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ
ιδιωτικότθτασ κατά τθ
ςχεδίαςθ
πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςφνδεςθσ. Η
κρυπτογράφθςθ και θ
ταυτοποίθςθ
πολλαπλϊν
παραγόντων
προβάλλεται ωσ λφςθ.
Γίνεται επίδειξθ το τι
μπορεί να ςυμβεί με
τθν παράλειψθ τθσ
αποςφνδεςθσ από
υπθρεςίεσ ειδικά ςε
κοινόχρθςτουσ Η/Υ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ςε ςυνεργαςία με
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ αναφζρουν τουσ
τρόπουσ
ενςωμάτωςθσ τθσ
διαςφάλιςθσ
ιδιωτικότθτασ κατά τθ
ςχεδίαςθ
πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων. Τα
πλθροφοριακά
ςυςτιματα που
ςζβονται τθν
ιδιωτικότθτα των
δεδομζνων δεν
επιτρζπουν πρόςβαςθ
ςε μθ
εξουςιοδοτθμζνα
άτομα, οντότθτεσ, ι
διεργαςίεσ ενϊ
μπορεί να ζχουν
αποκθκευμζνεσ τισ
ευαίςκθτεσ
πλθροφορίεσ
κρυπτογραφθμζνεσ
και χρθςιμοποιοφν
αςφαλείσ ςυνδζςεισ
για τθ μετάδοςι τουσ
μζςω του διαδικτφου.
Συηθτοφν τουσ
τρόπουσ διαςφάλιςθσ
τθσ ιδιωτικότθτασ ςε
ςχζςθ με το είδοσ του
πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ:
Ηλεκτρονικοφ
Επιχειρείν,
Ηλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ,
Υγείασ, Ηλεκτρονικισ
Ψθφοφορίασ,
Διαςφάλιςθσ
Ροιότθτασ
Εξυπθρζτθςθσ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.4.
Καλλιζργεια
και διαχείριςθ
τθσ ψθφιακισ
ταυτότθτασ και
τθσ
διαδικτυακισ
φιμθσ

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΔΦΗ-1

5.1.4.
Καλλιζργεια

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΔΦΗ-2

 ορίηουν τθν ζννοια
τθσ διαδικτυακισ
φιμθσ και εξθγοφν
από τι απειλείται ςτο
διαδίκτυο
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

 εξθγοφν τα
ψθφιακά ίχνθ τθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ρελατϊν και Ρολιτϊν.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ακόμθ μελετοφν τισ
δθλϊςεισ περί
ιδιωτικότθτασ
επιλεγμζνων
δικτυακϊν τόπων ενϊ
εξοικειϊνονται με τισ
ρυκμίςεισ για τα
αναγνωριςτικά
«coockies» και τισ
φόρμεσ διλωςθσ
ςυναίνεςθσ των
χρθςτϊν ςε διάφορεσ
ρυκμίςεισ που
ςχετίηονται με τθν
ιδιωτικότθτα ςε
αυτοφσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ορίηει τθν ζννοια τθσ
διαδικτυακισ φιμθσ
και αφοφ τθ ςυνδζςει
με τθν ψθφιακι
ταυτότθτα και το
ψθφιακό αποτφπωμα
(digital footprint)
ειςάγει τθ
διαδικτυακι φιμθ
«online reputation»
ωσ «τθν αντίλθψθ που
διαμορφϊνει κανείσ
για μια κοινωνικι
οντότθτα από το
ψθφιακό τθσ
αποτφπωμα». Μζςα
από ςυηιτθςθ,
παραδείγματα και
μελζτθ επιλεγμζνων
πθγϊν οι μακθτζσ/τριεσ κακοδθγοφνται
να εντοπίςουν τισ
απειλζσ για τθ
διαδικτυακι φιμθ και
να τισ οργανϊςουν ςε
κατθγορίεσ όπωσ:
απειλζσ από
ανάρμοςτεσ
επικοινωνίεσ, απειλζσ
από πρόςβαςθ ςε
ανάρμοςτο
περιεχόμενο (ακοφςια
ι εκοφςια),
υπερβολικι χριςθ τθσ
τεχνολογίασ, εκιςμόσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ςε ςυνεργαςία με
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και διαχείριςθ
τθσ ψθφιακισ
ταυτότθτασ και
τθσ
διαδικτυακισ
φιμθσ

δράςθσ και τθσ
διάδραςθσ ςτο
Διαδίκτυο και τθ
μονιμότθτα των
πράξεων ςτον
ψθφιακό κόςμο
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.4.
Καλλιζργεια
και διαχείριςθ
τθσ ψθφιακισ
ταυτότθτασ και
τθσ
διαδικτυακισ

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΔΦΗ-3

 εντοπίηουν τα ίχνθ
του εαυτοφ τουσ ι
κάποιασ άλλθσ
οντότθτασ ςτο
διαδίκτυο
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ δίνει
παραδείγματα
ψθφιακϊν
αποτυπωμάτων και
τουσ τονίηει ότι θ
διαδικτυακι τουσ
φιμθ κακορίηεται
από τισ προςωπικζσ
τουσ πλθροφορίεσ
που είναι διακζςιμεσ
διαδικτυακά
παρζχοντασ ςε άλλουσ
χριςτεσ μια εικόνα
για τθν
επαγγελματικι και
κυρίωσ τθν
προςωπικι τουσ ηωι.
Ραραδείγματα
τζτοιων ψθφιακϊν
αποτυπωμάτων είναι:
− το περιεχόμενο που
ανάρτθςε/διαμοίρα
ςε θ οντότθτα και οι
πλθροφορίεσ
ανάδραςθσ που
ζλαβε για αυτό
− οι χρόνοι ςφνδεςθσ
και αποςφνδεςθσ
− το ιςτορικό
επίςκεψθσ
ιςτοςελίδων
− τα μθνφματα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
− τα μθνφματα ςε
υπθρεςίεσ άμεςθσ
ςυηιτθςθσ
− τισ λζξεισ-κλειδιά
που χρθςιμοποιεί
κανείσ ςτισ
αναηθτιςεισ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ενθμερϊνονται για τθ
ςχετικι μονιμότθτα
και τθν εν δυνάμει
πρακτικι
δθμοςιότθτα που
ζχουν ακόμα και τα
«ιδιωτικά» ίχνθ.
 Στα πλαίςια μιασ
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτο
ςχολικό εργαςτιριο
επιςκζπτονται,
αναηθτοφν τα
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

φιμθσ

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΝΕ-1

 εξθγοφν τθν ζννοια
των πνευματικϊν
δικαιωμάτων και τισ
βαςικζσ αρχζσ και
τουσ κανόνεσ για τθν
προςταςία των
πνευματικϊν ζργων,
του λογιςμικοφ και
του ψθφιακοφ
περιεχομζνου
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαδικτυακά ίχνθ για
τουσ ίδιουσ ι άλλουσ,
τα ςυγκεντρϊνουν και
προςπακοφν να
διαμορφϊςουν ζνα
προφίλ με βάςθ τα
ίχνθ. Σχολιάηουν αν το
προφίλ που
ςυνάγεται από τθ
ςυρραφι των
ψθφιακϊν ιχνϊν
ταιριάηει με αυτό που
είναι ι με τθν εικόνα
που κα ικελαν να
ζχουν οι άλλοι για
αυτοφσ. Συηθτοφν τι
μποροφν να κάνουν
για να ελζγχουν τθ
διαδικτυακι τουσ
φιμθ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ειςάγονται με απλά
λόγια και επιλεγμζνεσ
πθγζσ πλθροφοριϊν
ςτον όρο πνευματικά
δικαιϊματα και
πνευματικι
ιδιοκτθςία
(copyright), αναλφουν
τθ ςθμαςία των
πνευματικϊν
δικαιωμάτων και
γνωρίηουν τα βαςικά
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ
νομοκεςίασ με
πρακτικό τρόπο.
Γνωρίηουν δθλαδι τα
ζργα που
προςτατεφονται και
για πόςο χρόνο και τι
ιςχφει με τα
πνευματικά ζργα ςε
ψθφιακι μορφι και
το Διαδίκτυο.
Αναφζρουν ςε ποιεσ
περιπτϊςεισ και με
ποιον τρόπο μποροφν
να χρθςιμοποιιςουν
υλικό που εντόπιςαν
ςτο διαδίκτυο και
είναι ςε κζςθ να
κατοχυρϊνουν τα
πνευματικά τουσ
δικαιϊματα και να
μοιράηονται εργαςίεσ
για χριςθ από
άλλουσ. Οι μακθτζσ/-
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ

ΓΑ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΝΕ-2

 ςζβονται και
αναφζρουν τα
πνευματικά
δικαιϊματα ςε
πλθροφορίεσ και
λογιςμικό που
αντλοφν από πθγζσ
ςτον παγκόςμιο ιςτό
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τριεσ μζςα από κουίη
ελζγχουν τισ
πρακτικζσ τουσ
γνϊςεισ τουσ ςχετικά
με τι μποροφν να
κάνουν και τι όχι ςε
ςχζςθ με τα ψθφιακά
ζργα πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ και
αρχίηουν να
χειρίηονται υπεφκυνα
τα ψθφιακά
πνευματικά ζργα ςτισ
εργαςίεσ τουσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
αναφζρει ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ ότι τα
ψθφιακά ςτοιχεία
που βρίςκουν ςτο
διαδίκτυο και δεν
είναι υπό άδεια
δθμόςιασ χριςθσ
αποτελοφν
πνευματικι
ιδιοκτθςία κάποιου,
ακόμα και αν δεν
ζχουν το ςιμα ©.
Αυτό ςθμαίνει ότι κα
πρζπει να τα
χρθςιμοποιιςουν
όπωσ ορίηει θ άδεια
του ιδιοκτιτθ. Αν δεν
ζχουν επιςθμανκεί με
κάποια άδεια χριςθσ
που να ξεκακαρίηει
πϊσ επικυμεί ο
ιδιοκτιτθσ να
χρθςιμοποιοφνται
τότε κα πρζπει να
πάρουν άδεια για να
τα χρθςιμοποιιςουν.
Επιπλζον, μακαίνουν
να αναφζρουν τον
δθμιουργό και να τα
χρθςιμοποιοφν
υπεφκυνα ςφμφωνα
με τθν άδεια του
ιδιοκτιτθ. Τουσ
διευκρινίηει τισ
ςυνζπειεσ που ζχει θ
παραβίαςθ των
πνευματικϊν
δικαιωμάτων και τουσ
δίνει ςαφι
παραδείγματα
παραβίαςθσ όπωσ π.χ.
το «κατζβαςμα
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.1.
Κοινωνικζσ,
οικονομικζσ
και
πολιτιςμικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΚΕΡ-1

 διερευνοφν τον
ψθφιακό
μεταςχθματιςμό τθσ
κοινωνίασ, τθσ
οικονομίασ και του
πολιτιςμοφ και
ςυηθτοφν για αυτόν
και τισ επιπτϊςεισ του
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςπαςμζνου
λογιςμικοφ», ταινιϊν,
βιβλίων,
φωτογραφιϊν,
μουςικισ κ.ά. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν πϊσ να
ψάχνουν πολυμεςικά
ςτοιχεία και λογιςμικό
με ςυνειδθτό
κακοριςμό
παραμζτρων για τα
πνευματικά
δικαιϊματα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
προςεγγίηουν τθν
ζννοια του ψθφιακοφ
μεταςχθματιςμοφ τθσ
κοινωνίασ, τθσ
οικονομίασ και του
πολιτιςμοφ μζςα από
τον εντοπιςμό
μεταβολϊν και
αλλαγϊν που ζχουν
υιοκετθκεί κακϊσ
ςυγκρίνουν τισ
περιόδουσ πριν και
μετά τισ ΨΤ (π.χ. ςτθν
εκπαίδευςθ, ςτθν
επικοινωνία, ςτα
μουςεία).
Απαρικμοφν τισ
εφαρμογζσ ΨΤ ςε
διάφορουσ τομείσ τθσ
οικονομίασ, τθσ
κοινωνίασ και του
πολιτιςμοφ και
αναλφουν τουσ
τρόπουσ που
αξιοποιείται θ ΨΤ ςε
κάκε επιμζρουσ
τομζα. Συηθτοφν για
τισ ΨΤ που άλλαξαν
τον κόςμο και το πϊσ
επθρζαςαν και
επθρεάςτθκαν από
τον πολιτιςμό.
Συηθτοφν για τθ ςχζςθ
φανταςίασ,
δθμιουργικότθτασ και
καινοτομίασ π.χ.
αναφζρουν τουσ
αναχρονιςμοφσ και τισ
προβλζψεισ των
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.1.
Κοινωνικζσ,
οικονομικζσ
και
πολιτιςμικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΚΕΡ-2

 παρατθροφν και
προβλζπουν πϊσ οι
ΨΤ επθρεάηουν τα
επαγγζλματα
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τεχνολογικϊν
εφαρμογϊν ςε ταινίεσ
φανταςίασ (π.χ.
Flynstones-Jetstones)
και ςυηθτοφν για
αυτοφσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
εφοδιαςμζνοι/-εσ με
κατάλλθλεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν και με
τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
ςυηθτοφν τισ
μεταβολζσ και τισ
επιπτϊςεισ που είχε ο
ψθφιακόσ
μεταςχθματιςμόσ
ενόσ τομζα τθσ
οικονομίασ
ςυγκρίνοντασ τθν
κατάςταςθ πριν και
μετά τθν εφαρμογι
των ΨΤ και
εντοπίηοντασ τισ
επιπτϊςεισ τουσ (π.χ.
ταξί, βραχυχρόνιεσ
μιςκϊςεισ ακινιτων,
διανομι ταινιϊν και
μουςικισ, εμπόριο
αγακϊν και
υπθρεςιϊν).
Διερευνοφν τισ
εξελίξεισ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ ανά
τομζα εφαρμογϊν και
ςυηθτάνε για τισ
πικανζσ μελλοντικζσ
εξελίξεισ (π.χ.
εφαρμογι 3D
τεχνολογίασ ςτθν
ιατρικι, θλεκτρονικά
καταςτιματα λιανικισ
ςτο διαδίκτυο,
τθλεργαςία) για να
προβλζψουν πϊσ κα
επθρεάςουν οι ΨΤ τα
επαγγζλματα και κατ’
επζκταςθ τθ κοινωνία.
Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
παρατθροφν και να
προβλζπουν πϊσ οι
ΨΤ επθρεάηουν τα
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.2.
Ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν
παγκοςμιότθτα του
διαδικτφου και
τθν
πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν
ψθφιακι
επικοινωνία παγκοςμιοποίθςθ και
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΡΑΓ-1

 ςυνεργάηονται με
ςεβαςμό και
υπευκυνότθτα με
τουσ άλλουσ
διαδικτυακά
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

επαγγζλματα.
Συηθτοφν τθν άποψθ
ότι ςτο επόμενο
διάςτθμα παγκοςμίωσ
θ ΤΝ και θ μθχανικι
μάκθςθ κα
αυτοματοποιιςουν
κακετί που μπορεί να
αυτοματοποιθκεί και
κα απελευκερϊςουν
τον άνκρωπο από τα
δεςμά τθσ εργαςίασ
και το άγχοσ τθσ
περιπλοκότθτασ
οδθγϊντασ
παράλλθλα ςε
απϊλεια πολλϊν
κζςεων εργαςίασ
 Στθν Α’ Γυμναςίου
οι μακθτζσ/-τριεσ
είναι ςθμαντικό να
αρχίςουν να
εφαρμόηουν τουσ
κανόνεσ αποδεκτισ
ςυμπεριφοράσ και
υπεφκυνθσ χριςθσ
του διαδικτφου ςτο
πλαίςιο
αποτελεςματικισ
ςυνεργαςίασ ςτα
μακθςιακά ζργα που
αναλαμβάνουν να
διεκπεραιϊςουν με
τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριεσ
τθσ τάξθσ τουσ. Στισ
επόμενεσ τάξεισ κα
επεκτείνουν τισ
ικανότθτεσ αυτζσ ςτθ
ςυνεργαςία με τθν
ευρφτερθ κοινότθτα.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ ςε
κάκε ευκαιρία, ςτο
πλαίςιο των
μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων όπου
προβλζπεται
ςυνεργαςία μζςω του
διαδικτφου,
υποςτθρίηει και
ενκαρρφνει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ ϊςτε
να ςυνεργάηονται με
ςεβαςμό και
υπευκυνότθτα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
κακοδθγοφνται να
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.3. Η
επίδραςθ των
αλγορίκμων,
τθσ επιςτιμθσ
των
δεδομζνων και
τθσ ΤΝ ςτθν
κοινωνία

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΑΛΚ-1

 υιοκετοφν κριτικι
ςτάςθ απζναντι ςτο
ηιτθμα τθσ επιρροισ
των αλγορίκμων και
ιδιαίτερα τθσ ΤΝ ςτθν
κακθμερινι ηωι
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εφαρμόηουν τον
κϊδικα δεοντολογικισ
ςυμπεριφοράσ ςτο
διαδίκτυο κακϊσ και
να ςζβονται τθν
ιδιωτικότθτα, τα
πνευματικά
δικαιϊματα και τθ
διαδικτυακι φιμθ,
προςτατεφοντασ τθν
αςφάλεια τθν δικι
τουσ και των άλλων
κακϊσ επιλφουν ζνα
πρόβλθμα από κοινοφ
ι επιδιϊκουν κάποιο
κοινό ςτόχο. Το ΡΜΑ
επιδιϊκεται ςε
ςυνδυαςμό με τα
αντίςτοιχα τθσ
ενότθτασ τθσ
ψθφιακισ
πολιτότθτασ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μζςα από κατάλλθλεσ
πθγζσ πλθροφοριϊν
μακαίνουν για τθν
εφαρμογι
αλγορίκμων, γενικά
και ειδικά τθσ ΤΝ, ςτθ
κακθμερινι ηωι
(MacCormick, 2011;
Nyhoff, 2017).
Εξοικειϊνονται με τισ
βαςικζσ αρχζσ τθσ
λειτουργίασ
επιλεγμζνων
αλγορίκμων (χωρίσ να
επιμζνουν ςτισ
λεπτομζρειεσ) ϊςτε
να μποροφν να
ςυηθτιςουν κριτικά
τθν επιρροι τουσ ςτθν
κακθμερινι ηωι. Οι
αλγόρικμοι που
εντάςςονται ςτθν
κατθγορία αυτι
μποροφν να
περιλαμβάνουν τουσ
αλγορίκμουσ
αναγνϊριςθσ
μοτίβων, αλγορίκμουσ
ευρετθρίαςθσ και
κατάταξθσ των
αποτελεςμάτων ςτισ
μθχανζσ αναηιτθςθσ,
τισ μεκόδουσ
φιλτραρίςματοσ
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.4.
Επιδράςεισ τθσ
τεχνολογίασ
ςτθν τζχνθ και
τθν κουλτοφρα

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΤΕΚ-1

 επιδεικνφουν τισ
δυνατότθτεσ
ανάδειξθσ τθσ
πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ και τθν
πρόςβαςθ ςτον
πολιτιςμό μζςα από
τθν πολιτιςμικι
τεχνολογία
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν

5.2.5.
Επιπτϊςεισ
των
τεχνολογιϊν
ςτθ ςωματικι,
τθ ψυχικι

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΥΓΕ-1

 αναγνωρίηουν τισ
επιπτϊςεισ των ΨΤ
ςτθ ςωματικι, τθν
ψυχικι υγεία και τθν
ευεξία και
περιγράφουν πϊσ να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αποτελεςμάτων και
προςαρμογισ
περιεχομζνου ςε
υπθρεςίεσ
διαδικτφου, τθν
αυτόματθ
αναγνϊριςθ εικόνασ,
τθν κρυπτογράφθςθ
κ.ά. Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν επίςθσ για
το πϊσ κα μποροφςαν
να εφαρμόηουν
υπολογιςτικζσ αρχζσ
και μεκόδουσ ςτθν
κακθμερινι τουσ
ςκζψθ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αξιοποιοφν
αποτελεςματικά τα
επίςθμα αποκετιρια
τθσ πολιτείασ,
ευρωπαϊκζσ ψθφιακζσ
βιβλιοκικεσ
πολιτιςμικϊν
τεχνουργθμάτων
όπωσ θ Europeana, τισ
υπθρεςίεσ και τισ
εφαρμογζσ μουςείων
και άλλων
οργανιςμϊν, για
διαδικτυακι ι/και
εικονικι περιιγθςθ
πολιτιςμικϊν
μνθμείων και
αρχαιολογικϊν χϊρων
για να επιςκεφτοφν
και να παρουςιάςουν
ςε ζργα πολιτιςμοφ.
Επίςθσ, αναηθτοφν
εφαρμογζσ
πολιτιςμικισ
τεχνολογίασ κάκε
είδουσ για τθν
πρόςβαςθ ςε ζργα
πολιτιςμοφ π.χ.
αποκετιριο ΕΤ,
ψθφιακοί οδθγοί
πόλεων, διαδικτυακζσ
εκκζςεισ, ςυναυλίεσ
κ.α.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μζςα από κατάλλθλεσ
πθγζσ πλθροφοριϊν
ενθμερϊνονται για
τουσ κινδφνουσ και τισ
επιπτϊςεισ τθσ
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υγεία και τθν
ευεξία

προςτατεφονται από
αυτζσ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.5.
Επιπτϊςεισ
των
τεχνολογιϊν
ςτθ ςωματικι,
τθ ψυχικι
υγεία και τθν
ευεξία

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΥΓΕ-2

 περιγράφουν τουσ
κινδφνουσ από τον
εκιςμό ςτο Διαδίκτυο
και τα ψθφιακά
παιχνίδια και
προτείνουν τρόπουσ
πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χριςθσ των ΨΤ ςτθν
υγεία και τθν ευεξία
(π.χ. ςτάςθ ςϊματοσ,
επιπτϊςεισ ςτθν
όραςθ, ςφνδρομο
καρπιαίου ςωλινα,
αυχενικό, ςτρεσ,
εκιςμόσ, τεχνο-άγχοσ,
ακινθςία κ.ά.).
Αναφζρουν τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ και
περιοριςμοφ αυτϊν
των επιπτϊςεων,
περιγράφουν
αναλυτικά πϊσ
μποροφν να
προςτατεφονται από
αυτζσ και υιοκετοφν
υγιείσ πρακτικζσ και
ςυνικειεσ ςτθν χριςθ
των ΨΤ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
αναφζρει τουσ
κινδφνουσ που
εμπεριζχει θ
πακολογικι χριςθ
του Διαδικτφου που
είναι θ εμφάνιςθ
ςωματικϊν,
ψυχολογικϊν,
διαπροςωπικϊν και
εκπαιδευτικϊν
προβλθμάτων, τα
οποία ζχουν
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
ςτθ ηωι των παιδιϊν
και ςτισ ςχζςεισ τουσ
με τθν οικογζνειά
τουσ και τουσ φίλουσ
τουσ. Οι μακθτζσ/τριεσ ςτα πλαίςια μιασ
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ ςτο
ςχολικό εργαςτιριο:
− αναγνωρίηουν τουσ
τρόπουσ, με τουσ
οποίουσ μπορεί
κάποιοσ να
«εκιςτεί» ςτο
Διαδίκτυο
− εντοπίηουν τα
ςθμάδια που
δείχνουν ότι
κάποιοσ αφιερϊνει
υπερβολικό χρόνο
ςτο Διαδίκτυο και
ςτο κινθτό
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
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5.2.6.
Ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ
και αειφορία

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΑΕΙ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

− αναφζρουν τα
προβλιματα που
μπορεί να
δθμιουργιςει θ
υπερβολικι χριςθ
του Διαδικτφου και
του κινθτοφ
− διερευνοφν τισ δικζσ
τουσ ςυνικειεσ ςε
ςχζςθ με τθ χριςθ
του Διαδικτφου, τθσ
τθλεόραςθσ και των
θλεκτρονικϊν
παιχνιδιϊν
− αναπτφξουν
ςτρατθγικζσ που κα
βοθκιςουν κάποιον
να μειϊςει τθν
υπερβολικι χριςθ
των ΨΤ
Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

---, ---, ---, ---, ---, ---

5.2.7. Τι
επιφυλάςςει
το μζλλον;

ΓΑ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΜΕΛ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

---, ---, ---, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Β' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

ΑΞΟΝΑ

Κωδικόσ ΠΜΑ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
(ΠΜΑ)

ΕπεξιγθςθΠεριγραφιΔραςτθριότθτεσ
ΔιδαςκαλίασΕπιτζλεςθσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1. Αλγορικμικι και προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
1.1.
1.1.1
ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓ-  αναπαριςτοφν
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
Αλγορικμικι
Ρρόβλθμα,
ΡΕΡ-1
υπολογιςτικά
μζςα από
επίλυςθ
προβλιματα, που
παραδείγματα εξθγεί
προβλιματοσ
τουσ δίνονται, με
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/απλά μακθματικά
τριεσ και εκείνοι
μοντζλα
εξαςκοφνται ςτο να
διακρίνουν τα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
δεδομζνα και τα
ΥΑΦ
ηθτοφμενα των
προβλθμάτων, να τα
αναπαριςτοφν με
μεταβλθτζσ, και να
περιγράφουνμοντελοποιοφν τισ
ςχζςεισ των
ηθτουμζνων με τα
δεδομζνα με
διαγράμματα, πίνακεσ
διπλισ ειςόδου,
πίνακεσ αλθκείασ,
γραφιματα,
διαγράμματα ροισ,
και απλζσ αλγεβρικζσ
και λογικζσ ςχζςεισ,
ϊςτε να
αυτοματοποιοφν
ανάλογα τθ
διαδικαςία επίλυςθσ
των δομθμζνων και
θμιδομθμζνων
προβλθμάτων με
αλγορίκμουσ και
προγράμματα ςε
υπολογιςτικά
ςυςτιματα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν ςταδιακά
να μοντελοποιοφν
προβλιματα με
ςυςτιματα
αναπαράςταςθσ που
επιτρζπουν να
λφνονται ευκολότερα
ςτουσ Η/Υ. Το ΡΜΑ
καλλιεργείται
ςυνδυαςτικά με άλλα
ΡΜΑ τθσ ενότθτασ του
προγραμματιςμοφ και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Αλγορικμικι
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1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-2

 αναλφουν
προβλιματα ςε
υποπροβλιματα,
ϊςτε να
αντιμετωπίηονται
ευκολότερα
αλγορικμικά
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-3

 εντοπίηουν,
διατυπϊνουν,
αναπαριςτοφν και
επιλφουν
προβλιματα με
επεξεργαςία
δεδομζνων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-1

 διακρίνουν τα
βαςικά δομικά
ςτοιχεία των
αλγορίκμων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθσ αλγορικμικισ.
 Στο πλαίςιο
δραςτθριοτιτων
επίλυςθσ
προβλθμάτων ο/θ
εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει τθν
εφαρμογι τθσ αρχισ
τθσ ανάλυςθσ ενόσ
προβλιματοσ ςε
υποπροβλιματα και
τθ ςφνκεςθ των
επιμζρουσ λφςεων. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφαρμόηουν τθν
τεχνικι τθσ ανάλυςθσ
ςε κατάλλθλα
παραδείγματα
εφαρμογϊν π.χ.
ορίηουν παραμετρικά
υποπρογράμματα για
να ςχεδιάηουν βαςικά
γεωμετρικά ςχιματα
και τα χρθςιμοποιοφν
για να κάνουν
ςφνκετα ςχζδια ι
αποςυνκζτουν ζνα
ςφνκετο ζργο ςε
απλοφςτερα υποζργα
για να τα επιλφςουν
ομαδικά.
 Με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ι με
δικι τουσ
πρωτοβουλία, ςτο
πλαίςιο μακθςιακϊν
ζργων, οι μακθτζσ/τριεσ επιλφουν
προβλιματα που
απαιτοφν
επεξεργαςία
δεδομζνων και
μποροφν να λυκοφν
με τθ βοικεια
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων. Το ΡΜΑ
καλλιεργείται ςε
ςυνδυαςμό με ΡΜΑ
τθσ ενότθτασ 3.
Ανάλυςθ Δεδομζνων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αναγνωρίηουν,
περιγράφουν και
εξθγοφν το ρόλο
βαςικϊν δομικϊν
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ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-2

 εξθγοφν ότι με τθ
επιλογι μποροφν να
αποφφγουν τθν
εκτζλεςθ ςυνόλων
εντολϊν, ενϊ με τθ
δομι επανάλθψθσ
μποροφν να
προκαλζςουν
πολλαπλι εκτζλεςθ
εντολϊν
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτοιχείων των
αλγορίκμων και
ςυγκεκριμζνα τισ
μεταβλθτζσ (ειςόδουδεδομζνα, εξόδουαποτελζςματα,
βοθκθτικζσ), τισ
εντολζσ επεξεργαςίασ
και τισ δθλϊςεισ
ελζγχου τθσ ςειράσ
εκτζλεςθσ των
εντολϊν (δομζσ
ελζγχου). Για το
ςκοπό αυτό ο/θ
εκπαιδευτικόσ
περιγράφει τα
ςτοιχεία ςε κάκε
παράδειγμα
αλγορίκμου και ηθτά
από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
κάνουν το ίδιο όταν
παρουςιάηουν τουσ
αλγορίκμουσ που
μελετοφν, ςχεδιάηουν
ι υλοποιοφν.
 Μζςα από
κατάλλθλα
παραδείγματα και
αςκιςεισ, οι
μακθτζσ/-τριεσ
κατανοοφν τθ δομι
τθσ επιλογισ ωσ
μθχανιςμό εξαίρεςθσ
εντολϊν από τθ
ςειριακι εκτζλεςθ
που εφαρμόηεται ωσ
εξ οριςμοφ
μθχανιςμόσ ελζγχου
τθσ ροισ από τουσ
εκτελεςτζσ
αλγορίκμων. Επίςθσ,
κατανοοφν τθν
επανάλθψθ ωσ
μθχανιςμό για τθν
πολλαπλι εκτζλεςθ
του ίδιου ςυνόλου
εντολϊν με αρικμό
επαναλιψεων
προκακοριςμζνο
(οριςτικζσ
επαναλιψεισ) ι
απροςδιόριςτο και
ελεγχόμενο από
κάποια ςυνκικθ
ςυνζχιςθσ ι
τερματιςμοφ
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1.1.3 Η ιςτορία
των
αλγορίκμων

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΙΣΤ-1

 περιγράφουν και
εξθγοφν ιςτορικοφσ
και ςθμαντικοφσ
αλγόρικμουσ από τα
Μακθματικά και τθν
Ρλθροφορικι και
αναλφουν τισ
εφαρμογζσ τουσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, --

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(απροςδιόριςτεσ
επαναλιψεισ).
Μακαίνουν ακόμα για
τισ άπειρεσ
επαναλιψεισ
(ατζρμονεσ
βρόγχουσ). Τα
διαγράμματα ροισ
βοθκοφν για τθν
κατανόθςθ των
εννοιϊν αυτϊν. Τα
παραδείγματα κα
πρζπει να είναι τζτοια
ϊςτε οι δομζσ
ελζγχου να ειςάγονται
όχι απλά ωσ επιλογζσ
αλλά ωσ αναγκαία
εργαλεία για τθν
επίλυςθ
προβλθμάτων π.χ. θ
επιλογι για τον
υπολογιςμό τθσ
απόλυτθσ τιμισ και θ
επανάλθψθ για τθν
άκροιςθ
απροςδιόριςτου
αρικμοφ αρικμϊν και
ωσ μθχανιςμόσ
οικονομικισ
ζκφραςθσ μεγάλων
αλγεβρικϊν
παραςτάςεων π.χ.
υπολογιςμοί ςειρϊν.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τουσ
μελετοφν μζςα από
επιλεγμζνεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν
ιςτορικοφσ ι/και
ςθμαντικοφσ
αλγορίκμουσ ςτο
ιςτορικό πλαίςιο τθσ
εμφάνιςθσ τουσ και
αναλφουν τισ
εφαρμογζσ τουσ. Οι
αλγόρικμοι μπορεί να
επιλζγονται
λαμβάνοντασ υπόψθ
τα ενδιαφζροντα και
τισ προθγοφμενεσ
γνϊςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν για
παράδειγμα μπορεί
μια ομάδα να
μελετιςει τθν εξζλιξθ
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1.1.
Αλγορικμικι
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1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΣΧΑ-1

 χρθςιμοποιοφνεκτελοφν,
τροποποιοφν
δεδομζνουσ και
ςχεδιάηουν νζουσ
αλγορίκμουσ με
φυςικι γλϊςςα,
ψευδοκϊδικα και
διαγράμματα ροισ με
ςτακερζσ και απλζσ
μεταβλθτζσ και λίςτεσ
διαφόρων τφπων
δεδομζνων,
τυχαιότθτα,
αρικμθτικοφσ,
λογικοφσ και τελεςτζσ
ςυμβολοςειρϊν,
βαςικά
υποπρογράμματα
(π.χ. μακθματικζσ
ςυναρτιςεισ), ζλεγχο
απλϊν λογικϊν
ςυνκθκϊν, απλζσ,
ςφνκετεσ και
εμφωλευμζνεσ δομζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

των αλγορίκμων του
υπολογιςμοφ ψθφίων
του αρικμοφ π, ι τθν
εξζλιξθ αλγορίκμων
κρυπτογραφίασ, ι των
αλγορίκμων
υπολογιςμοφ πρϊτων
αρικμϊν, των
αλγορίκμων για τισ
βαςικζσ αρικμθτικζσ
πράξεισ, τθ ςυμπίεςθ
δεδομζνων κ.α.
Ρροτείνεται να
προκρίνονται βαςικοί
αλγόρικμοι για
προβλιματα
γενικευμζνα με
αρκετζσ εφαρμογζσ ι
αλγόρικμοι για
κεντρικά προβλιματα
που είναι
αναπτυξιακά
κατάλλθλα και
ενδιαφζροντα για
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ. Το ΡΜΑ μπορεί
να ςυνδυαςτεί ςε
ςενάρια ι
δραςτθριότθτεσ
προγραμματιςμοφ και
επίλυςθσ
προβλθμάτων.
 Στθ Β' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυνεχίηουν τθ μελζτθ
των αλγορίκμων,
εργαςτθριακάπειραματικά, δθλαδι
ςε ςυνδυαςμό με τον
προγραμματιςμό, ςτο
πλαίςιο επίλυςθσ
προβλθμάτων. Στα
δομικά ςτοιχεία των
αλγορίκμων και των
αντίςτοιχων
προγραμμάτων
προςτίκεται θ
εναςχόλθςθ με λίςτεσ
διαφόρων τφπων
δεδομζνων κακϊσ και
απλά
υποπρογράμματα. Οι
λίςτεσ είναι
δυναμικζσ, δθλαδι
μεταβλθτισ
χωρθτικότθτασ που δε
χρειάηεται να είναι
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ελζγχου επιλογισ και
επανάλθψθσ, κακϊσ
και απλά
υποπρογράμματα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΣΧΑ-2

 μελετοφν,
εκτελοφν,
τροποποιοφν και
ςχεδιάηουν νζουσ
αλγορίκμουσ
αξιοποιϊντασ ωσ
ςυςτατικά μζρθ
ςθμαντικοφσ
αλγορίκμουσ για
κζματα
Μακθματικϊν και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

γνωςτι εκ των
προτζρων ζςτω και αν
ζχει ζνα μζγιςτο
πρακτικό όριο. Οι
λίςτεσ κα είναι
ζτοιμοσ υλοποιθμζνοσ
τφποσ δεδομζνων ςτο
προγραμματιςτικό
περιβάλλον. Τα
δεδομζνα των λιςτϊν
μπορεί να είναι
διαφόρων απλϊν
τφπων. Τα
υποπρογράμματα
ειςάγονται
λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ προθγοφμενεσ
γνϊςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν με τθ
χριςθ των
εννοιολογικϊν
εργαλείων που
ταιριάηουν ςτο
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
που κα
χρθςιμοποιθκεί ςτθν
τάξθ. Για παράδειγμα
ςτα τφπου Logo
περιβάλλοντα οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να μάκουν
νζεσ λζξεισ ςτθ
χελϊνα οι οποίεσ
ςταδιακά γίνονται
παραμετρικζσ.
Ρροςοχι δίνεται ςτθ
χριςθ απλϊν τρόπων
μεταφοράσ
παραμζτρων και ςτθν
εμβζλεια των
μεταβλθτϊν,
ςταδιακά και μετά τθν
εξοικείωςθ με τα
απλά
υποπρογράμματα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τουσ
μελετοφν
αλγορίκμουσ για
προβλιματα
Μακθματικϊν και
Ρλθροφορικισ ϊςτε
να εμπεδϊςουν τισ
ικανότθτεσ τουσ ςτθν
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Ρλθροφορικισ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΣΧΑ-3

 μεταςχθματίηουν
αλγορίκμουσ από
διαγράμματα ροισ ςε
ψευδοκϊδικα και
αντίςτροφα και
αναπαριςτοφν τθν
εκτζλεςθ αλγορίκμων
βιωματικά και με
οπτικοποιιςεισ
ςυμβατικζσ, όπωσ
απλά δομικά μοντζλα
Η/Υ και πίνακεσ τιμϊν
μεταβλθτϊν.
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αλγορικμικι και να
οικοδομιςουν
ευκολότερα τισ
ζννοιεσ, τθσ λίςτασ και
του
υποπρογράμματοσ,
που ειςάγονται
ςυςτθματικά ςτθν
τάξθ αυτι. Τα
προβλιματα μπορεί
να περιλαμβάνουν
βαςικοφσ
αλγορίκμουσ π.χ.
υποπρογράμματα για
το ςχεδιαςμό των
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων, τθν
αναηιτθςθ και τθν
ταξινόμθςθ ςε λίςτα ι
πίνακα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτθ Β' Γυμναςίου
ςυνεχίηουν, ςτο
πλαίςιο
ςυνδυαςτικϊν
μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων, να
μεταφράηουν
αλγορίκμουσ ανάμεςα
ςε τυπικζσ
αναπαραςτάςεισ ϊςτε
να εξοικειωκοφν
περαιτζρω ςτθ
διατφπωςθ τουσ. Για
τθν υποςτιριξθ και
τθν επίδειξθ τθσ
κατανόθςθσ των
αλγορίκμων και τον
ζλεγχο τθσ ορκότθτασ
τθσ μετατροπισ
ανάμεςα ςτα
ςυςτιματα
αναπαράςταςθσ οι
μακθτζσ/-τριεσ
προτρζπονται και
κακοδθγοφνται να
επιτελοφν τθν
εκτζλεςθσ τουσ
βιωματικά και με
απλά μοντζλα όπωσ
ςτθν προθγοφμενθ
τάξθ. Επιπλζον όμωσ
ειςάγονται οι
οπτικοποιιςεισ και οι
πίνακεσ τιμϊν για τθν
ιχνθλάτθςθ και τθν
προςομοίωςθ τθσ
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.5 Βαςικοί
αλγόρικμοι και
εφαρμογζσ

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΒΕΦ-1

 περιγράφουν,
εξθγοφν με απλό
τρόπο και
εφαρμόηουν
ςθμαντικοφσ
επιλεγμζνουσ
αλγορίκμουσ που
ζχουν εφαρμογι ςτθν
κακθμερινι ηωι
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.6 Ζλεγχοσ
ορκότθτασ και
εκςφαλμάτωςθ
αλγορίκμων

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΟΕ-1

 διορκϊνουν
ςφάλματα
ςυντακτικά και λογικά
ςε αλγορίκμουσ που
εντοπίηουν με δοκιμι
εκτζλεςθσ για
ςυγκεκριμζνα
δεδομζνα κακϊσ και
με λογικό ςυλλογιςμό
πρόβλεψθσ για τα
αποτελζςματα τθσ
εκτζλεςθσ τουσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.6 Ζλεγχοσ
ορκότθτασ και

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΟΕ-2

 ςυγκρίνουν
εναλλακτικοφσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εκτζλεςθσ των
αλγορίκμων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
μελετοφν
επιλεγμζνουσ
αλγορίκμουσ με
εφαρμογι ςτθν
κακθμερινι ηωι (π.χ.
ταξινόμθςθ,
αναηιτθςθ,
αναηιτθςθ
διαδρομισ,
ευρετθρίαςθ και
ταξινόμθςθ
ιςτοςελίδων του
Διαδικτφου,
αλγόρικμοι
ςυμπίεςθσ
δεδομζνων,
κρυπτογραφία
δθμόςιου κλειδιοφ
και ψθφιακζσ
υπογραφζσ, κ.α.)
 Στθ Β' Τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ
ενκαρρφνονται να
αποφαίνονται για τθν
ορκότθτα των
αλγορίκμων με λογικό
ςυλλογιςμό για τθν
πρόβλεψθ των
αποτελεςμάτων τουσ
για ςυγκεκριμζνεσ
τιμζσ ειςόδου χωρίσ
να τουσ εκτελζςουν
δοκιμαςτικά.
Ενκαρρφνονται να
βρίςκουν αναλυτικζσ
εκφράςεισ ανάμεςα
ςτισ εξόδουσ και ςτισ
ειςόδουσ όπου είναι
εφικτό με ςκοπό να
ελζγξουν τθν
ορκότθτα των
αλγορίκμων και να
εντοπίςουν
ςφάλματα. π.χ. από
λανκαςμζνθ χριςθ
τθσ προτεραιότθτασ
των τελεςτϊν θ των
παρενκζςεων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αποφαίνονται για τθν
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εκςφαλμάτωςθ
αλγορίκμων

αλγορίκμουσ για τθν
ορκότθτα των
αποτελεςμάτων
επιλζγοντασ
κατάλλθλα δεδομζνα
και ςυγκρίνοντασ τα
αποτελζςματα τθσ
εκτζλεςθσ τουσ με τα
αναμενόμενα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.7
Ρολυπλοκότθτα
αλγορίκμων

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΟΛ-1

 ςυγκρίνουν
εναλλακτικοφσ
αλγορίκμουσ ωσ προσ
τθν
αποτελεςματικότθτα
τουσ με όρουσ χρόνου
εκτζλεςθσ - αρικμόσ
εντολϊν,
απαιτοφμενθ μνιμθ αρικμόσ μεταβλθτϊν
και κατανοθςιμότθτα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ορκότθτα
εναλλακτικϊν
προτεινόμενων
αλγορίκμων για
κάποιο πρόβλθμα
ςυγκρίνοντασ τα
αποτελζςματα τθσ
εκτζλεςθσ τουσ με τα
αναμενόμενα.
Επιλζγονται ηεφγθ
αλγορίκμων που είναι
όντωσ ιςοδφναμοι και
ηεφγθ αλγορίκμων
που ο ζνασ μόνο
παράγει ορκά
αποτελζςματα κακϊσ
και ηεφγθ που και οι
δφο αλγόρικμοι είναι
λανκαςμζνοι.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
ςυγκρίνουν το χρόνο
εκτζλεςθσ κατάλλθλα
επιλεγμζνων
εναλλακτικϊν
αλγορίκμων, για το
ίδιο πρόβλθμα,
μετρϊντασ τισ εντολζσ
τουσ. Μποροφν να
επιβεβαιϊνουν
πειραματικά τισ
εκτιμιςεισ τουσ
μετρϊντασ το χρόνο
εκτζλεςθσ των
προγραμμάτων.
Εξθγοφν τισ δυςκολίεσ
ακριβοφσ
χρονομζτρθςθσ
μικρϊν
προγραμμάτων ςτθ
βάςθ των ταχυτιτων
των επεξεργαςτϊν
(MIPS). Ραρόμοια οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυγκρίνουν τθ μνιμθ
που απαιτοφν
διαφορετικά
προγράμματα (για το
ίδιο πρόβλθμα)
απαρικμϊντασ τισ
μεταβλθτζσ που
απαιτοφν και το χϊρο
που καταλαμβάνει θ
κάκε μια ζςτω και
κατά προςζγγιςθ.
Τζλοσ, οι μακθτζσ/τριεσ ςυγκρίνουν τθν
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΒΕΔ-1

 ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν,
εκςφαλματϊνουν και
βελτιϊνουν
προγράμματα ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ
αλγορίκμων ι ζργων
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ ςε
περιβάλλον οπτικοφ
προγραμματιςμοφ με
απλζσ μεταβλθτζσ και
τφπου λίςτασ,
επιλογζσ,
επαναλιψεισ,
γεγονότα και
υποπρογράμματα
(ζτοιμα και νζα)
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αναγνωςιμότθτα και
τθν κατανοθςιμότθτα
διαφορετικϊν
εκδοχϊν αλγορίκμων
για το ίδιο ι
διαφορετικά
προβλιματα και
εντοπίηουν
παράγοντεσ που τθ
βελτιϊνουν όπωσ π.χ.
Χριςθ κατάλλθλων
ονομάτων
μεταβλθτϊν, ςτοίχιςθ
των εντολϊν, χριςθ
ςχολίων τεκμθρίωςθσ,
ςυντομία ζκφραςθσ,
διαιςκθτικι
ομοιότθτα με τθν
άτυπθ περιγραφι τθσ
λφςθσ προβλιματοσ
ςε φυςικι γλϊςςα,
καταλλθλότθτα και
φιλικότθτα τθσ
γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ ι
του ςυςτιματοσ
αναπαράςταςθσ.
 Στθ Β' Τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
ςυνεχίηουν να
αναπτφςςουν τθν
προγραμματιςτικι
τουσ ικανότθτα ςτο
πλαίςιο
εργαςτθριακισ
επίλυςθσ
προβλθμάτων με
αλγορικμικό τρόπο
ι/και δθμιουργικισ
ζκφραςθσ με
προγραμματιςμό. Στθ
Β' Τάξθ οι μακθτζσ/τριεσ αςχολοφνται
επιπλζον,
ςυςτθματικά με απλζσ
δομζσ δεδομζνων
όπωσ ο πίνακασ και θ
λίςτα ενϊ αρχίηουν να
αναπτφςςουν και τα
δικά τουσ
υποπρογράμματα με
απλζσ παραμζτρουσ.
Ο προγραμματιςμόσ
παρζχει το
εργαςτθριακό πλαίςιο
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΒΕΔ-2

 χρθςιμοποιοφν τισ
δομζσ του πίνακα και
τθσ λίςτασ τιμϊν ςτα
προγράμματα τουσ
και τουσ ςχετικοφσ
τελεςτζσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΒΕΔ-3

 δθμιουργοφν
υποπρογράμματα με
πζραςμα
παραμζτρων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εφαρμογισ των
αντίςτοιχων εννοιϊν
τθσ αλγορικμικισ και
τα αντικείμενα αυτά
διδάςκονται
ταυτόχρονα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
ειςάγονται ςτθν
προγραμματιςτικι
επίλυςθ
προβλθμάτων με
προγράμματα που
αξιοποιοφν απλζσ
δομζσ δεδομζνων
όπωσ οι ςτατικοί
πίνακεσ και λίςτεσ
δεδομζνων. Οι λίςτεσ
είναι δυναμικζσ,
δθλαδι μεταβλθτισ
χωρθτικότθτασ που δε
χρειάηεται να είναι
γνωςτι εκ των
προτζρων ζςτω και αν
ζχει ζνα μζγιςτο
πρακτικό όριο. Οι
λίςτεσ κα είναι
ζτοιμοσ υλοποιθμζνοσ
τφποσ δεδομζνων ςτο
προγραμματιςτικό
περιβάλλον. Τα
δεδομζνα των
πινάκων και των
λιςτϊν μπορεί να
είναι διαφόρων
απλϊν τφπων. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει με
κατάλλθλα
παραδείγματα τισ
βαςικζσ πράξεισ ςτουσ
πίνακεσ και τισ λίςτεσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
χρθςιμοποιοφν τισ
δομζσ και τισ πράξεισ
ςε αυτζσ για να
υλοποιιςουν
προγράμματα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, μζςα
από κατάλλθλεσ
διδακτικζσ
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ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προςεγγίςεισ
ειςάγονται ςτον
οριςμό και τθ χριςθ
υποπρογραμμάτων με
παραμζτρουσ. Τα
υποπρογράμματα
ειςάγονται
λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ προθγοφμενεσ
γνϊςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν με τθ
χριςθ των
εννοιολογικϊν
εργαλείων που
ταιριάηουν ςτο
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
που κα
χρθςιμοποιθκεί ςτθν
τάξθ. Για παράδειγμα
ςτα τφπου Logo
περιβάλλοντα οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να μάκουν
νζεσ λζξεισ ςτθ
χελϊνα οι οποίεσ
ςταδιακά γίνονται
παραμετρικζσ. Επίςθσ,
μποροφν να
προςεγγιςτοφν ωσ
επεκτάςεισ τθσ
ζννοιασ των ζτοιμων
υποπρογραμμάτων
που ζχουν
χρθςιμοποιθκεί ιδθ
από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ ωσ
μαφρα κουτιά ςτα
προγράμματα.
Εννοιολογικζσ
προςεγγίςεισ όπωσ οι
μθχανζσ με ειςόδουσ
και εξόδουσ που
μποροφν να
ςυνδζονται μεταξφ
τουσ ςε ςφνκετεσ
διατάξεισ επίςθσ
εξυπθρετοφν. Τα
υποπρογράμματα
δικαιολογοφνται
επίςθσ για τθν
επαναχρθςιμοποίθςθ
κϊδικα, τον αρκρωτό
προγραμματιςμό, του
καταμεριςμοφ του
προγραμματιςτικοφ
ζργου και τθ βελτίωςθ
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1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΒΕΔ-4

 χρθςιμοποιοφν
τεχνικζσ και απλά
εργαλεία
εκςφαλμάτωςθσ ςτα
προγράμματα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, --

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθσ κατανοθςιμότθτασ
και τθσ
ςυντθρθςιμότθτασ
των προγραμμάτων.
Ρροςοχι δίνεται ςτθ
χριςθ απλϊν τρόπων
μεταφοράσ
παραμζτρων και ςτθν
εμβζλεια των
μεταβλθτϊν,
ςταδιακά και μετά τθν
εξοικείωςθ με τα
απλα
υποπρογράμματα.
Μετά τα
υποπρογράμματα
χωρίσ παραμζτρουσ,
γίνεται οριςμόσ
υποπρογραμμάτων με
πζραςμα απλϊν
μεταβλθτϊν κατά τιμι
(by value) και ςτθ
ςυνζχεια με πζραςμα
μεταβλθτϊν (by
reference) και με
πζραςμα ςφνκετων
μεταβλθτϊν όπωσ οι
πίνακεσ. Σε κάκε
περίπτωςθ δίνονται
παράλλθλα
εννοιολογικοί τρόποι
κατανόθςθσ του
περάςματοσ των
μεταβλθτϊν και του
ελζγχου από το
πρόγραμμα ςτα
υποπρογράμματα και
αντίκετα για απλζσ
περιπτϊςεισ και μζςω
χαρτογράφθςθσ των
μεταβλθτϊν ςε
αφθρθμζνεσ
αναπαραςτάςεισ τθσ
κφριασ μνιμθσ και
των μεταβλθτϊν του
προγράμματοσ ςε
αυτι.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει τα
εργαλεία
εκςφαλμάτωςθσ
(debugging tool) που
παρζχουν τα
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ για
τθν ιχνθλάτθςθ τθσ
εκτζλεςθσ των
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΒΕΔ-5

 εφαρμόηουν
ςενάρια εκτζλεςθσ
και αναμενόμενων
αποτελεςμάτων ενόσ
προγράμματοσ για να
εντοπίςουν και να
διορκϊνουν
ςφάλματα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.2 Δομζσ
δεδομζνων

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΔΔΕ-1

 χρθςιμοποιοφν
πίνακεσ δεδομζνων
ςτακεροφ μεγζκουσ
και δυναμικζσ λίςτεσ
δεδομζνων που
παρζχουν
υλοποιθμζνεσ τα
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προγραμμάτων και
τθν παρακολοφκθςθ
των τιμϊν των
μεταβλθτϊν. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξαςκοφνται
εργαςτθριακά ςτα
εργαλεία
εκςφαλμάτωςθσ με
αςκιςεισ εντοπιςμοφ
ςφαλμάτων με τθ
βοικεια των
εργαλείων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυντάςςουν και
υλοποιοφν ςχζδια
ελζγχου τθσ
ορκότθτασ
προγραμμάτων που
βαςίηονται ςτθ
ςφγκριςθ των
αποτελεςμάτων
εκτζλεςθσ με τα
αναμενόμενα.
Ζμφαςθ δίνεται ςτθ
ςυςτθματικι επιλογι
των δεδομζνων
ειςόδου, ϊςτε να
εξαντλοφνται οι
πικανοί ςυνδυαςμοί
τιμϊν των
παραμζτρων και να
γίνεται ζλεγχοσ
κλιμάκωςθσ και
ακραίων τιμϊν. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν ι
να προγραμματίςουν
πρόγραμμα
αυτόματου ελζγχου
τθσ ορκότθτασ ενόσ
προγράμματοσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτθ Β' Γυμναςίου
μελετοφν
αλγορίκμουσ και
αναπτφςςουν
προγράμματα ςτα
οποία χρθςιμοποιοφν
πίνακεσ ςτακεροφ
μεγζκουσ και
δυναμικζσ λίςτεσ. Οι
δυναμικζσ λίςτεσ κα
είναι ζτοιμοσ
υλοποιθμζνοσ τφποσ
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.2 Δομζσ
δεδομζνων

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΔΔΕ-2

 οπτικοποιοφν τισ
δομζσ αυτζσ και τισ
βαςικζσ πράξεισ
ςτουσ πίνακεσ και
ςτισ λίςτεσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.3
Ρρογραμματιςτικά
υποδείγματα

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΥΡΟ-1

 χρθςιμοποιοφν
εναλλακτικά μοντζλα
προγραμματιςμοφ για
να μελετιςουν απλά
μοντζλα και
προςομοιϊςεισ μζςα
από εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ
ϊςτε να εξοικειωκοφν
με τα διαφορετικά
προγραμματιςτικά
υποδείγματα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δεδομζνων ςτο
προγραμματιςτικό
περιβάλλον. Τα
δεδομζνα των λιςτϊν
μπορεί να είναι
διαφόρων απλϊν
τφπων. Η χριςθ
ςτατικϊν δομϊν
πίνακα είναι επίςθσ
επικυμθτι ςτθ Β' τάξθ
για παρόμοια
προβλιματα και
ςφγκριςθ τθσ
ευκολίασ υλοποίθςθσ
με πίνακα ςε ςχζςθ με
τθ λίςτα ϊςτε να
τεκοφν κεμζλια για
τθν οικοδόμθςθ τθσ
ζννοιασ του
αφθρθμζνου τφπου
δεδομζνων και τθσ
χρθςιμότθτασ των
δομϊν δεδομζνων για
τθν υλοποίθςθσ
προγραμμάτων και
αλγορίκμων.
 Για τθν κατανόθςθ
τθσ δομισ των
πινάκων και των
δυναμικϊν λιςτϊν
κακϊσ και τθσ
απεικόνιςθσ τουσ ςτθν
κφρια μνιμθ οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφοδιάηονται με
απλζσ οπτικοποιιςεισ
των δομϊν αυτϊν με
βάςθ τισ οποίεσ
περιγράφουν
εννοιολογικά τισ
βαςικζσ πράξεισ ςτισ
δομζσ πίνακα και
λίςτασ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ με
τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τουσ
μελετοφν μοντζλα και
προςομοιϊςεισ μζςα
από εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ με
προγραμματιςτικό
υπόδειγμα
διαφορετικό του
προςτακτικοφ (π.χ.
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ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.4
Ρρογραμματιςτικά
περιβάλλοντα

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΡΕ-1

 λειτουργοφν με
ευχζρεια και
προγραμματίηουν ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
πλακίδια που
υποςτθρίηουν
υποπρογράμματα και
λίςτεσ τιμϊν και
αναγνωρίηουν,
εξθγοφν και
τροποποιοφν το
ιςοδφναμο
πρόγραμμα μιασ
κειμενικισ γλϊςςασ
που προκφπτει από το
πρόγραμμα με τα
πλακίδια ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
αυτόματθ μετατροπι
κϊδικα με πλακίδια
ςε κειμενικό κϊδικα.
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Rule based
programming, object
based programming,
functional
programming) ϊςτε
να γνωρίςουν
διαφορετικά
υποδείγματα
προγραμματιςμοφ ωσ
εναλλακτικοφσ
τρόπουσ
προςδιοριςμοφ των
προγραμμάτων ςτουσ
Η/Υ. Επιςθμαίνουν και
ςχολιάηουν τισ
διαφορζσ ςε επίπεδο
προγραμμάτων και
αξιολογοφν ποιο
υπόδειγμα τουσ
φαίνεται
προτιμότερο,, υπό
ποιεσ προχποκζςεισ
και για ποιουσ
λόγουσ.
 Στθ Β' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
επεκτείνουν τθν
ευχζρεια ςτθ χριςθ
των
προγραμματιςτικϊν
περιβαλλόντων με
πλακίδια ϊςτε να
αξιοποιοφν τισ
δυνατότθτεσ οριςμοφ
υποπρογραμμάτων
και απλϊν λιςτϊν
ι/και πινάκων.
Επίςθσ, όςον αφορά
ςτα περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ με
κειμενικι γλϊςςα,
μζςα από κατάλλθλα
επιλεγμζνα
παραδείγματα και
αςκιςεισ οι μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν να
αναγνωρίηουν,
εξθγοφν και
τροποποιοφν το
ιςοδφναμο
πρόγραμμα μιασ
κειμενικισ γλϊςςασ
που προκφπτει από το
πρόγραμμα με τα
πλακίδια ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
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1.2.5
Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΣΧΑ-1

 αναλφουν, ατομικά
ι ςυνεργατικά, ζνα
πρόβλθμα ςε
υποπροβλιματα για
να τα περιγράφουν
και να τα
αντιμετωπίςουν
ξεχωριςτά
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αυτόματθ μετατροπι
κϊδικα με πλακίδια
ςε κειμενικό κϊδικα.
Εξθγοφν τισ διαφορζσ
των κειμενικϊν
γλωςςϊν από τισ
γλϊςςεσ οπτικοφ
προγραμματιςμοφ με
πλακίδια και μποροφν
ανάλογα και με τισ
ανάγκεσ και τα
ενδιαφζροντα τουσ να
αρχίςουν να
αποκτοφν αυτονομία
ςτα περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ με
κειμενικι γλϊςςα.
 Στθ Β' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
επεκτείνουν τισ
ικανότθτεσ
ςχεδιαςμοφ και
ανάπτυξθσ
προγραμμάτων από
το ατομικό ςτο
ομαδικό επίπεδο. Σε
κάκε ευκαιρία, π.χ.
ςτο πλαίςιο ενόσ
ευρφτερου
προγραμματιςτικοφ
ζργου, καλοφνται να
αναλφουν
προβλιματα ςε
υποπροβλιματα για
να τα περιγράψουν
και να τα
αντιμετωπίςουν
ξεχωριςτά. Αναλφουν
ςφνκετουσ
αλγορίκμουσ ι
προγράμματα ςε
απλοφςτερα, τα
προγραμματίηουν
ξεχωριςτά και
ςυνκζτουν τα
επιμζρουσ
προγράμματα ςε ζνα
ενιαίο ςφςτθμα που
λφνει το αρχικό
πρόβλθμα.
Φροντίηουν
ςυνεργατικά τθν
εμφάνιςθ και τθν
εργονομία των
προγραμμάτων τουσ
(user-interface design)
και μποροφν να

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

175 |

1.2
Ρρογραμματιςμόσ
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1.2.5
Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΣΧΑ-2

 αξιολογοφν τισ
ιδζεσ και τισ λφςεισ
που ςχεδιάηουν με
βάςθ κριτιρια κοινϊσ
αποδεκτά
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, --

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.5
Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων

ΓΒ-ΑΡΥΣΡΟ-ΣΧΑ-3

 ςχεδιάηουν λφςεισ
με βάςθ τισ λφςεισ
προβλθμάτων που
ζχουν αντιμετωπίςει
ιδθ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τροποποιοφν τα
υποπρογράμματα που
καλοφνται ςτα
προγράμματα τουσ
ϊςτε να καλφψουν
ειδικζσ ανάγκεσ ι να
τα διορκϊςουν.
 Η ςυνεργατικι
ανάπτυξθ
τμθματοποιθμζνων
προγραμμάτων
απαιτεί τθν
αξιολόγθςθ των
ςχεδιαηόμενων
λφςεων με βάςθ κοινά
αποδεκτά κριτιρια. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυμφωνοφν ςτα
κριτιρια που κα
αξιολογιςουν τισ
επιμζρουσ λφςεισπρογράμματα για να
γίνουν δεκτά και να
ενςωματωκοφν ςτο
ςυνολικό ςφςτθμα.
Με τον τρόπο αυτό
ειςάγονται ςτθν
ανάγκθ
προδιαγραφϊν τθσ
διεπαφισ μεταξφ των
τμθμάτων και των
υποπρογραμμάτων.
Η
επαναχρθςιμοποίθςθ
κϊδικα είναι
ςθμαντικι ιδζα ςτθν
τεχνολογία του
λογιςμικοφ γιατί
αντιμετωπίηει με
αφαίρεςθ τθ
δυςκολία ανάπτυξθσ
ςφνκετων
ςυςτθμάτων,
δικαιολογεί τθν
επζκταςθ των
γλωςςϊν για να
υποςτθρίηουν
τμιματα και φυςικά
εξοικονομεί χρόνο
ςτθν ανάπτυξθ και τον
ζλεγχο των
ςυςτθμάτων
λογιςμικοφ. Η
αναγνϊριςθ
προβλθμάτων που
είναι ιδθ γνωςτά και
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.1
Ρρογραμματιςμόσ ρομπότ
και
αυτοματιςμοί

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΕΡΑΥ-1

 ςχεδιάηουν,
ςυναρμολογοφν και
προγραμματίηουν
ςφνκετεσ ρομποτικζσ
διατάξεισ κακϊσ και
ςυςτιματα
αυτοματιςμϊν με
μικροεπεξεργαςτζσ,
αιςκθτιρεσ και υλικό
προγραμματιςμό ςτο
πλαίςιο
εκπαιδευτικϊν ζργων
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

λυμζνα κατά τθν
ανάλυςθ
προβλθμάτων ςτο
πλαίςιο
προγραμματιςτικϊν
ζργων είναι μια
αρχζτυπθ αυκεντικι
κατάςταςθ που
οδθγεί ςτθν
ανακάλυψθ τθσ ιδζασ
τθσ
επαναχρθςιμοποίθςθσ κϊδικα και τθσ
δθμιουργίασ
βιβλιοκθκϊν κϊδικα
για προγραμματιςμό.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ
μπορεί να επιλζξει
κατάλλθλα
προβλιματα για να
προκαλζςει τθν
εμφάνιςθ τθσ
κατάςταςθσ αυτισ και
να αξιοποιεί κάκε
ευκαιρία που
προςφζρεται κατά το
ςχεδιαςμό των
προγραμματιςτικϊν
ζργων των μακθτϊν/τριϊν παρακινϊντασ
τουσ να αναγνωρίηουν
τα ιδθ γνωςτά
προβλιματα. Ο
κϊδικασ για τα
προβλιματα που
εμφανίηονται ςυχνά
μπορεί να
αποκθκεφεται ςτθ
βιβλιοκικθ
προγραμματιςμοφ τθσ
τάξθσ.
 Στθ Β' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
μποροφν να
υλοποιιςουν ςχζδια
εργαςίασ ςτα οποία
να ςχεδιάηουν, να
ςυναρμολογοφν και
να προγραμματίηουν
ςφνκετεσ ρομποτικζσ
διατάξεισ και
ςυςτιματα
αυτοματιςμϊν με
μικροεπεξεργαςτζσ,
αιςκθτιρεσ και υλικό
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.2
Επιςτθμονικόσ
προγραμματιςμόσ και
επίλυςθ
προβλθμάτων

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΡΙ-1

 εξοικειϊνονται με
κάποιο περιβάλλον
προγραμματιςμοφ για
επίλυςθ
επιςτθμονικϊν
προγραμμάτων και
αναλφουν ζτοιμα
παραδείγματα
εφαρμογϊν για
αναπτυξιακά
κατάλλθλα
προβλιματα
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
---, ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προγραμματιςμό. Σε
περίπτωςθ ζλλειψθσ
υλικϊν μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν οι
εξομοιωτζσ τζτοιων
ςυςτθμάτων. Τα ζργα
τθσ κατθγορίασ αυτισ
μποροφν να
ςυνδυάηονται με τισ
μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ
αλγορικμικισ,
επίλυςθσ
προβλιματοσ, τον
προγραμματιςμό κ.α.
για να εξοικονομείται
διδακτικόσ χρόνοσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μζςα από
εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ και
παραδείγματα
εξοικειϊνονται με
κάποιο από τα
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ για
επίλυςθ
επιςτθμονικϊν
προγραμμάτων. Τα
λογιςμικά αυτά
μπορεί να είναι
ολοκλθρωμζνα
περιβάλλοντα με
αποκλειςτικό ςκοπό
τουσ επιςτθμονικοφσ
υπολογιςμοφσ ι
βιβλιοκικεσ με
αντίςτοιχα
υποπρογράμματα για
χριςθ ςε κάποιο
περιβάλλον
ανάπτυξθσ
προγραμμάτων
γενικοφ ςκοποφ.
Μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ότι
εξυπθρετεί τισ
ανάγκεσ κάκε
ςχολείου. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
επιλζγει
παραδείγματα
εφαρμογϊν από τισ
διακζςιμεσ ςτθν
κοινότθτα χρθςτϊν
του
προγραμματιςτικοφ
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.2
Επιςτθμονικόσ
προγραμματιςμόσ και
επίλυςθ
προβλθμάτων

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΡΙ-2

 εξθγοφν ςτοιχεία
επιςτθμονικισ
μεκοδολογίασ
ςυγκρίνοντασ τα
πειράματα και
υπολογιςτικζσ
προςομοιϊςεισ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

περιβάλλοντοσ και τισ
αναλφει ςυηθτϊντασ
με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ.
 Μια ςθμαντικι
ςφγχρονθ πρακτικι
εφαρμογι του
προγραμματιςμοφ
είναι θ μελζτθ
φαινομζνων μζςω
υπολογιςτικισ
μοντελοποίθςθσ. Η
υπολογιςτικι
μοντελοποίθςθ ωσ
μζκοδοσ παραγωγισ
γνϊςθσ ςε διάφορεσ
επιςτιμεσ αποτελεί
βαςικι μορφι τθσ
υπολογιςτικισ
ςκζψθσ. Οι μακθτζσ/τριεσ ζρχονται ςε μια
πρϊτθ επαφι με τθν
πτυχι αυτι του
προγραμματιςμοφ
μζςα από τθ μελζτθ
ζτοιμων αναπτυξιακά
κατάλλθλων
παραδειγμάτων. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
επιλζγει
παραδείγματα
υπολογιςτικϊν
προςομοιϊςεων για
τα οποία μποροφν να
γίνουν και τα
αντίςτοιχα
πειράματα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
διεξάγουν
ςυςτθματικά τα
πειράματα για να
ςυγκρίνουν τα
αποτελζςματα των
δφο. Εξθγοφν με απλά
λόγια τθν επίλυςθ
επιςτθμονικϊν
προβλθμάτων με
βάςθ τισ ζννοιεσ
υπόκεςθ, πείραμα,
υπολογιςτικό μοντζλο
και προςομοίωςθ.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ
μπορεί να οργανϊςει
διεπιςτθμονικό
μακθςιακό ςενάριο
διεςτιακισ
μοντελοποίθςθσ
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.3
Εφαρμογζσ
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΤΝ-1

 επεκτείνουν τθν
μελζτθ των
εφαρμογϊν τθσ ΤΝ
και τισ διακρίνουν ςε
εφαρμογζσ
ςυμβολικισ
επεξεργαςίασ και
εφαρμογζσ
νευρωνικϊν δικτφων μθχανικισ μάκθςθσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

1.3.3
Εφαρμογζσ
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ

ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΤΝ-2

 περιγράφουν
ςυνοπτικά, με απλά
λόγια και μζςα από
απλά παραδείγματα
βαςικζσ ζννοιεσ και
μεκόδουσ τθσ ΤΝ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

(bifocal modeling) ςε
ςυνεργαςία και με
εκπαιδευτικοφσ
άλλων ειδικοτιτων
ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ να
χρθςιμοποιιςουν
πειραματικι διάταξθ
για να προςαρμόςουν
θμιτελζσ
υπολογιςτικό μοντζλο
ϊςτε να
προςομοιϊνει το
φαινόμενο που
μελετοφν. Συγκρίνουν
το πείραμα με τθν
υπολογιςτικι
προςομοίωςθ.
 Στθ Β' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυνεχίηουν τθ μελζτθ
των εφαρμογϊν τθσ
ΤΝ, εργαςτθριακάπειραματικά και τισ
διακρίνουν ςε
εφαρμογζσ
ςυμβολικισ
επεξεργαςίασ και ςε
εφαρμογζσ
νευρωνικϊν δικτφων
και μθχανικισ
μάκθςθσ.
Επιδεικνφουν τθ
λειτουργία απλϊν
εφαρμογϊν
νευρωνικϊν δικτφων
και μθχανικισ
μάκθςθσ που είναι
ανεπτυγμζνεσ ςε
εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα
κατάλλθλα για τθν
θλικία τουσ.
Ρροςεγγίηουν τα
νευρωνικά δίκτυα ωσ
μαφρα κουτιά
περιγράφοντασ τισ
βαςικζσ αρχζσ τθσ
λειτουργίασ τουσ.
 Μζςα από τθν
κακοδθγοφμενθ
διερεφνθςθ και τθν
εξοικείωςθ με τισ
εφαρμογζσ τθσ ΤΝ οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

περιγράφουν
ςυνοπτικά και με
απλά παραδείγματα
βαςικζσ ζννοιεσ και
μεκόδουσ τθσ ΤΝ
όπωσ: αυτόματαρομπότ,
αναπαράςταςθ
γνϊςθσ, επίλυςθ
προβλθμάτων με
αναηιτθςθ,
ςχεδιαςμόσ
ενεργειϊν, ζμπειρα
ςυςτιματα, νοιμονεσ
πράκτορεσ, αυτόματθ
ςυλλογιςτικι,
μθχανικι μάκθςθ,
αναγνϊριςθ
προτφπων,
αναγνϊριςθ ομιλίασ,
αναγνϊριςθ εικόνασ
κ.α
1.3 Επίλυςθ
1.3.4
ΓΒ-ΑΡΥΣ-ΕΡ-  αναγνωρίηουν
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
προβλθμάτων
ΡρογραμματιΚΕΦ-1
προβλιματα τα οποία με τθν κακοδιγθςθ
με
ςμόσ
κα μποροφςαν να
του/τθσ
προγραμματικαινοτόμων
λυκοφν με καινοτόμεσ εκπαιδευτικοφ, ςτο
ςτικά εργαλεία εφαρμογϊν
εφαρμογζσ ΨΤ που
πλαίςιο
για τθ
δεν ζχουν ακόμα
προγραμματιςτικϊν
ςφγχρονθ
υλοποιθκεί και
ζργων δθμιουργικισ
κοινωνία
προδιαγράφουν τθν
επίλυςθσ
υλοποίθςθ τουσ
προβλιματοσ,
εφαρμόηουν
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
μεκόδουσ επινόθςθσ
ΥΑΦ
και δθμιουργικισ
επίλυςθσ
προβλιματοσ για να
ορίςουν καινοτόμεσ
εφαρμογζσ των ΨΤ
καταγράφουν τισ
απαιτιςεισ τουσ και
προγραμματίηουν
πρωτότυπα των
εφαρμογϊν αυτϊν
εντοπίηοντασ τα όρια
των ικανοτιτων τουσ
για τθν πλιρθ
υλοποίθςθ
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 2. Τπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ ςυςκευζσ, δίκτυα
2.1
2.1.1 Ψθφιακά ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥ περιγράφουν τα
 Σε ςυνζχεια του
Υπολογιςτικά
υπολογιςτικά
ΨΥΣ-1
βαςικά
ΡΜΑ: ΓΑ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥςυςτιματα και ςυςτιματα
χαρακτθριςτικά και τθ ΨΥΣ-3, οι μακθτζσ/ψθφιακζσ
χρθςιμότθτα για
τριεσ ςτθ Β' τάξθ
ςυςκευζσ
ςυςκευζσ φορθτισ
αςχολοφνται με τα
τεχνολογίασ
βαςικά
(ταμπλζτεσ, κινθτά
χαρακτθριςτικά των
τθλζφωνα) ςυςκευζσ
φορθτϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

που ςυνδζονται
άμεςα ςτο δίκτυο π.χ.
ip cameras,)
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.1 Ψθφιακά
υπολογιςτικά
ςυςτιματα

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΥΣ-2

 Ρεριγράφουν
ςφγχρονεσ ςυςκευζσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ και
αναφζρουν τισ
εφαρμογζσ τουσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-1

 μοντελοποιοφν τθ
λειτουργία των
ψθφιακϊν Η/Υ με τθ
χριςθ απλϊν
εννοιολογικϊν
αναπαραςτάςεων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

υπολογιςτικϊν
ςυςκευϊν. Για
παράδειγμα
ςυγκρίνουν κινθτά με
βάςθ τον
επεξεργαςτι, τθ
μνιμθ, το λειτουργικό
ςφςτθμα, τουσ
αιςκθτιρεσ, τα δίκτυα
που υποςτθρίηουν
κ.α. Ραρόμοια
μποροφν να
αςχολθκοφν με
ςυςκευζσ που
ςυνδζονται άμεςα
ςτο δίκτυο όπωσ οι
κάμερεσ IP, κ.α.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
κζτει μικρζσ εργαςίεσ
(ατομικζσ ι ομαδικζσ),
κατά τισ οποίεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ
αναηθτοφν και
ςυγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ και
υλικό από
επιλεγμζνεσ πθγζσ.
Κάκε ομάδα
παρουςιάηει τα γενικά
χαρακτθριςτικά και
τισ εφαρμογζσ των
ςυςκευϊν που
μελζτθςε (π.χ. 3D
Εκτυπωτζσ, 3D
ςαρωτζσ, drones, 3D
IR Cameras, 360
μοίρεσ Cameras, RF
IDs, Beacons, VR και
AR glasses, ζξυπνα
ρολόγια κ.) και
αναλφει
ςυγκεκριμζνεσ
περιπτϊςεισ
πραγματικϊν
ςυςκευϊν ςυγκριτικά.
Η αναηιτθςθ κα
πρζπει να αφορά
αυκεντικό
ενδιαφζρον ι
υποκετικό πρόβλθμα.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
περιγράφει
αδρομερϊσ τον κφκλο
εκτζλεςθσ εντολισ
ςτον επεξεργαςτι, τθν
ζννοια τθσ εκτζλεςθσ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ι/και προςομοιωτϊν
τθσ αρχιτεκτονικισ
τουσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-2

 εξθγοφν τθν ζννοια
τθσ γλϊςςασ μθχανισ
και τθσ ανάγκθσ
χριςθσ λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ ωσ ζνα
επίπεδο αφαίρεςθσ
που κακιςτά
εφχρθςτο τον Η/Υ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-1

 χρθςιμοποιοφν με
ακρίβεια και
υπολογίηονται με
βάςθ τισ μονάδεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εντολϊν
αποκθκευμζνων ςτθ
μνιμθ. Δίνει
παραδείγματα
αρικμθτικϊν και
λογικϊν εντολϊν,
εντολϊν διακλάδωςθσ
και εντολϊν ειςόδου
και εξόδου για ζναν
ιδεατό Η/Υ με απλι
γλϊςςα μθχανισ και
αντίςτοιχθ ςυμβολικι
γλϊςςα assembly. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
αναλάβουν ωσ ζργο
να φτιάξουν ζναν
αυτόματο ακροιςτι
με απλά υλικά π.χ.
μθχανι Pascal, ι
ακροιςτζσ με
μανταλάκια.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
με τθ χριςθ
προςομοιωτϊν ι
απλϊν εννοιολογικϊν
μοντζλων Η/Υ εξθγεί
τθν αρχιτεκτονικι
τουσ και τθ λειτουργία
τουσ ςε επίπεδο
γλϊςςασ μθχανισ ι
assembly. Εξθγεί τον
τρόπο εκκίνθςθσ του
Η/Υ και τον ρόλο τθσ
μνιμθσ ROM και του
BIOS ςτθ λειτουργία
του. Στθ βάςθ τθσ
δυςκολίασ χριςθσ του
Η/Υ με αυτόν τον
άμεςο τρόπο
ειςάγεται θ ζννοια
του Λειτουργικοφ
Συςτιματοσ ωσ
ςφςτθμα λογιςμικοφ
που απλοποιεί τθν
επικοινωνία των
χρθςτϊν και των
προγραμμάτων με το
υλικό του Η/Υ και
επιτρζπει τθν
αποδοτικι του
αξιοποίθςθ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μζςα από
παραδείγματα και
αςκιςεισ αποκτοφν
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ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

μζτρθςθσ τθσ
ψθφιακισ
πλθροφορίασ κακϊσ
και των ταχυτιτων
μετάδοςθσ αυτισ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ευχζρεια ςτον
υπολογιςμό
χωρθτικότθτασ
μνιμθσ και τθσ
ογκομζτρθςθσ
πλθροφοριϊν (ςε bit
και τα πολλαπλάςια
του) κακϊσ και των
ταχυτιτων μετάδοςθσ
τθσ (ςε bit/sec = bps
και τα πολλαπλάςια
του). Για παράδειγμα
μποροφν να
υπολογίηουν τον
απαιτοφμενο χϊρο
μνιμθσ ςε bit και byte
που χρειάηεται θ
αποκικευςθ ενόσ
κειμζνου, ενόσ
θχθτικοφ
αποςπάςματοσ και
ενόσ βίντεο
ςυγκεκριμζνθσ
διάρκειασ. Συγκρίνουν
τθ χωρθτικότθτα
διαφόρων μζςων.
Ορίηουν τθν ταχφτθτα
μετάδοςθσ
πλθροφορίασ ωσ bps
και μποροφν να
υπολογίηονται με
χρόνουσ και όγκουσ
πλθροφοριϊν π.χ.
πόςθ ϊρα κα
χρειαςτεί για να
μεταφερκεί ζνα
αρχείο από ζναν Η/Υ
ςε κάποιον άλλον που
είναι ςυνδεμζνοι με
δίκτυο δεδομζνθσ και
ςτακερισ ταχφτθτασ.
Συγκρίνουν μζςα
αποκικευςθσ ίδιασ
χωρθτικότθτασ με
βάςθ τισ ταχφτθτεσ
ανάγνωςθσ και
εγγραφισ. Μποροφν
να μετροφν πρακτικά
τθν ταχφτθτα
ςφνδεςθσ ςτο
Διαδίκτυο. Μετροφν
ταχφτθτεσ μετάδοςθσ
με τθ βοικεια
προγραμμάτων
αξιολόγθςθσ
ςυςτθμάτων.
Συγκρίνουν το κόςτοσ
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-2

 εκτελοφν απλζσ
πράξεισ ςτο δυαδικό
ςφςτθμα και μποροφν
να μετατρζπουν
αρικμοφσ από ζνα
αρικμθτικό ςφςτθμα
ςε ζνα άλλο
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-3

 υλοποιοφν απλζσ
λογικζσ ςυναρτιςεισ
με ςυνκζςεισ λογικϊν
πυλϊν ςε λογιςμικό
προςομοίωςθσ ι/και
εργαςτθριακά
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-4

 εξθγοφν πϊσ
λειτουργοφν τα
βαςικά αρικμθτικά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

των μονάδων
αποκικευςθσ ανά
μονάδα
χωρθτικότθτασ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μζςα από
παραδείγματα και
αςκιςεισ αποκτοφν
ευχζρεια ςτθ
μετατροπι ακζραιων
αρικμϊν από το
δεκαδικό ςτο δυαδικό
και αντίςτροφα.
Επιπλζον, μακαίνουν
πϊσ γίνεται θ
πρόςκεςθ, θ
αφαίρεςθ με
πρόςκεςθ του
ςυμπλθρϊματοσ και ο
πολλαπλαςιαςμόσ και
θ διαίρεςθ με
ολιςκιςεισ.
Ειςάγονται δθλαδι
ςτθν αρικμθτικι των
Η/Υ και γίνεται ςαφζσ
ότι δεν εφαρμόηονται
οι ςυνικεισ
αλγόρικμοι των
πράξεων για λόγουσ
πρακτικοφσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ειςάγει τθν ζννοια του
πίνακα αλθκείασ
απλϊν λογικϊν
ςυναρτιςεων και
μζςα από πρακτικά
παραδείγματα (π.χ.
ςφςτθμα ειδοποίθςθσ
για τθ χριςθ ηϊνθσ
αςφαλείασ ςτο
αυτοκίνθτο) δείχνουν
πϊσ αυτόσ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ωσ
προδιαγραφι για τον
ςχεδιαςμό απλϊν
ςυνδυαςτικϊν
κυκλωμάτων με τισ
βαςικζσ πφλεσ (AND,
OR, NOT). Μπορεί να
ςυνδυαςτεί με ζργα
ρομποτικισ και
υλικοφ
προγραμματιςμοφ.
 Η υλοποίθςθ των
πράξεων για μικροφσ
αρικμοφσ 1-8 bit
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ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

δεδομζνων

κυκλϊματα των Η/Υ
και περιγράφουν πϊσ
εκτελοφνται οι
τζςςερισ βαςικζσ
πράξεισ ςτουσ
επεξεργαςτζσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-1

 διακρίνουν το
λογιςμικό ανοικτοφ
και κλειςτοφ κϊδικα,
λογιςμικό ελεφκερθσ
χριςθσ και εμπορικό
λογιςμικό κακϊσ και
το λογιςμικό
ςυςτιματοσ και
εφαρμογϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

γίνεται με τθ βοικεια
προςομοιωτϊν
ψθφιακϊν
κυκλωμάτων
αρικμθτικισ λογικισ
μονάδασ ι ςε
προςομοιωτι
ψθφιακϊν
κυκλωμάτων ςε
επίπεδο πφλθσ ι
απλοφ ακροιςτι και
καταχωρθτϊν
ολίςκθςθσ. Το ηιτθμα
των πράξεων ςε
μεγάλουσ αρικμοφσ
και ςε δεκαδικοφσ
κίγεται αλλά
αφινεται για
μεγαλφτερεσ τάξεισ ι
ωσ εργαςία για όςουσ
ζχουν αυξθμζνο
ενδιαφζρον. Αν
υπάρχει δυνατότθτα
οι μακθτζσ/-τριεσ
εμπλζκονται ςε
καταςκευι μθχανικϊν
ανάλογων. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
χρθςιμοποιεί
προςομοιωτζσ
επεξεργαςτϊν ι
εκπαιδευτικϊν
μικροχπολογιςτϊν ι
προςομοιωτζσ
ψθφιακϊν
κυκλωμάτων για τθν
επίδειξθ των
υλοποιιςεων
βαςικϊν αρικμθτικϊν
και λογικϊν πράξεων.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
υλοποιοφν
κακοδθγοφμενεσ
διερευνιςεισ ςτα ίδια
περιβάλλοντα.
 Εξθγείται θ ζννοια
του λογιςμικοφ
ανοικτοφ κϊδικα
(open source) ςε
αντιδιαςτολι με το
λογιςμικό κλειςτοφ
κϊδικα (γίνεται
ςφνδεςθ με τθν
ζννοια του
μεταγλωττιςτι
(compiler) και τθ
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-2

 τεκμθριϊνουν τθν
επιλογι λογιςμικοφ
εξετάηοντασ όλεσ τισ
εναλλακτικζσ
δυνατότθτεσ ωσ προσ
τθν άδεια χριςθσ και
τον ςκοπό τθσ χριςθσ
του
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-3

 διαχειρίηονται
λογιςμικά ελζγχου,
αποτίμθςθσ επίδοςθσ
και επαναφοράσ και
ςυγκρίνουν με βάςθ
τα τεχνικά τουσ
χαρακτθριςτικά
ςυςτιματα Η/Υ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δυνατότθτα
αντίςτροφθσ
μετάφραςθσ κϊδικα
από γλϊςςεσ
κατϊτερου επιπζδου
ςε γλϊςςα υψθλοφ
επιπζδου). Γίνεται
ακόμα διάκριςθ των
λογιςμικϊν ελεφκερθσ
χριςθσ (δωρεάν) από
τα εμπορικά
λογιςμικά με ειδικζσ
άδειεσ χριςθσ.
Εξθγοφνται όλοι οι
ςυνδυαςμοί {Δωρεάν,
Εμπορικό}Χ{Ανοικτοφ
κϊδικα, Κλειςτοφ
κϊδικα}. Εξθγοφνται
επίςθσ οι κατθγορίεσ
λογιςμικό ςυςτιματοσ
και λογιςμικό
εφαρμογϊν με
παραδείγματα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
επιλζγουν το
λογιςμικό που
χρειάηονται (ΛΣ ι
εφαρμογϊν)
λαμβάνοντασ υπόψθ
όλεσ τισ πικανζσ
επιλογζσ από
πλευράσ, άδειασ
χριςθσ και κόςτουσ,
για να ςυγκρίνουν και
να βρουν το
καταλλθλότερο για
τον ςκοπό που κα
επιτελζςει. Για
παράδειγμα
ςυγκρίνουν τισ
ςουίτεσ εφαρμογϊν
παραγωγικότθτασ
γραφείου και
περιγράφουν ςε ποιεσ
περιπτϊςεισ κα
χρθςιμοποιοφςαν
κάκε μια.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει τθ χριςθ
λογιςμικϊν ελζγχου
τθσ καλισ λειτουργίασ
και των επιδόςεων
των ΥΣ κακϊσ και
λογιςμικϊν και
μεκόδων επαναφοράσ
ΥΣ ςε προθγοφμενθ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.5
Αυτοματιςμοί
και ρομποτικζσ
διατάξεισ ςφνδεςθ των
υπολογιςτϊν
με τον φυςικό
κόςμο

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΦ-1

 ςχεδιάηουν και να
προγραμματίηουν
διατάξεισ
εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ και
αυτοματιςμοφ με
υλικό
προγραμματιςμό για
τθν πραγματοποίθςθ
πειραμάτων ι ςτο
πλαίςιο
δθμιουργικϊν
μακθςιακϊν ζργων
με ςχεδιαςμό και
καταςκευι
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
ΥΑΦ

2.1
Υπολογιςτικά

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-1

 εντοπίηουν και
επιλφουν ςυχνά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κατάςταςθ
λειτουργικότθτασ
μετά από βλάβθ ι για
οποιοδιποτε άλλο
λόγο. Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να
εξαςκοφνται ςτθ
χριςθ λογιςμικϊν
αυτϊν των
κατθγοριϊν π.χ.
ςυγκρίνουν επιδόςεισ
ςυςτθμάτων
διαφορετικϊν
ςυνκζςεων με βάςθ
τισ μετριςεισ των
λογιςμικϊν
διάγνωςθσ και
αποτίμθςθσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτα πλαίςια μιασ
εκπαιδευτικισ
δραςτθριότθτασ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν
ενότθτα τθσ
εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ και του
υλικοφ
προγραμματιςμοφ,
καλοφνται να
ςχεδιάςουν διατάξεισ
ρομποτικισ ι
αυτοματιςμοφ για να
πραγματοποιιςουν
πειράματα (π.χ. για να
μελετιςουν φυςικά
φαινόμενα) ι/και ςτο
πλαίςιο δθμιουργικϊν
ζργων με ςχεδιαςμό
και καταςκευι (π.χ.
πρόταςθ ενόσ
αυτόματου ςτακμοφ
αυτοκινιτων).
Βαςικόσ ςκοπόσ ςτο
ςτάδιο αυτό είναι να
εφαρμόςουν με
ςχετικι αυτονομία τισ
γνϊςεισ που
οικοδόμθςαν ςτθν
προθγοφμενθ τάξθ.
Ππου δεν υπάρχει
διακζςιμο το
απαραίτθτο υλικό
χρθςιμοποιοφνται
εξομοιωτζσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
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ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

προβλθμάτων
λειτουργίασ

εμφανιηόμενα
προβλιματα
λειτουργίασ και
ρφκμιςθσ
υπολογιςτικϊν
ςυςκευϊν,
περιφερειακϊν και
λογιςμικοφ με
ςυςτθματικό τρόπο
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-2

 δθμιουργοφν
προλθπτικά
αντίγραφα
αςφαλείασ
δεδομζνων και
λογιςμικοφ από ζνα
υπολογιςτικό
ςφςτθμα και τα
χρθςιμοποιοφν για να
επαναφζρουν
δεδομζνα και
εφαρμογζσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-3

 αξιολογοφν τθν
κατάςταςθ και τα
ςυμπτϊματα που
παρουςιάηει μία
μονάδα αποκικευςθσ
και προχωροφν ςε
όλεσ τισ
προβλεπόμενεσ
διαδικαςίεσ
εκκακάριςθσ και
επίλυςθσ
προβλθμάτων κακϊσ
και ανάκτθςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
αναηθτοφν ςυχνά
εμφανιηόμενα
προβλιματα
ςυνθκιςμζνων
περιφερειακϊν
ςυςκευϊν από τισ
εμπειρίεσ τουσ ι το
Διαδίκτυο και
αναηθτοφν τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ από τα
εγχειρίδια, τισ
ιςτοςελίδεσ
υποςτιριξθσ των
προϊόντων ι τισ
κοινότθτεσ χρθςτϊν
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με επίδειξθ και
δραςτθριότθτεσ
εξάςκθςθσ μακαίνουν
να δθμιουργοφν
προλθπτικά
αντίγραφα αςφαλείασ
δεδομζνων και
λογιςμικοφ με
διάφορεσ μεκόδουσ.
Μακαίνουν επίςθσ
πϊσ να επαναφζρουν
αρχεία και λογιςμικό
από τα εφεδρικά
αντίγραφα ςε
περίπτωςθ που
χρειαςτεί. Μακαίνουν
επίςθσ να αξιοποιοφν
τον αποκθκευτικό
χϊρο ςε υπθρεςίεσ
υπολογιςτικοφ
νζφουσ για τθ
δθμιουργία
ςυγχρονιςμζνων
αντιγράφων
αςφαλείασ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν να
πραγματοποιοφν
προλθπτικό ζλεγχο
ςυντιρθςθσ των
αποκθκευτικϊν τουσ
μζςων με τα εργαλεία
του ΛΣ (ζλεγχοσ
επιφάνειασ ςκλθροφ
δίςκου, ζλεγχοσ
κατακερματιςμοφ,
ζλεγχοσ ακεραιότθτασ
και ςυνζπειασ του
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δεδομζνων από δίςκο
που ζχει βλάβθ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ---,
ΥΑΦ

2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο
2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ
2.2.2
Κυβερναςφάλεια

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-0

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-1

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
---, ---, ---, ---, ---, -- περιγράφουν
παραδείγματα για το
πϊσ μπορεί ζνα
κακόβουλο λογιςμικό
και άλλεσ
κυβερνοεπικζςεισ να
επθρεάςουν τα
ευαίςκθτα δεδομζνα
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυςτιματοσ
αρχειοκζτθςθσ) και
πραγματοποιοφν τισ
προτεινόμενεσ
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ.
Για τθν ανάκτθςθ
δεδομζνων, οι
μακθτζσ/-τριεσ, με
επίδειξθ από τον/τθν
εκπαιδευτικό και
εξάςκθςθ όποτε είναι
εφικτό, μακαίνουν να
αναηθτοφν και να
χρθςιμοποιοφν
λογιςμικά ελζγχου και
επιδιόρκωςθσ/ανάκτθ
ςθσ δεδομζνων ςε
περίπτωςθ βλάβθσ,
μακαίνουν επίςθσ να
εκκινοφν Η/Υ με
διανομι Linux ςε
εξωτερικό
αποκθκευτικό μζςο
για να επιχειριςουν
προςπάκεια
ανάκτθςθσ
δεδομζνων ςε
περίπτωςθ που ο Η/Υ
δεν μπορεί να
ξεκινιςει το ΛΣ από το
κανονικό δίςκο, τζλοσ
προςπακοφν να
ανακτιςουν
δεδομζνα με
εξειδικευμζνο
λογιςμικό .
Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

 Στο εργαςτιριο
επιςκζπτονται και
μελετοφν επιλεγμζνεσ
ιςτοςελίδεσ με
τεκμθριωμζνεσ
περιπτϊςεισ
προςβολϊν από
κακόβουλο λογιςμικό
και άλλα είδθ
επικζςεων.
Καταγράφουν τισ
ςυνζπειεσ ςτα
δεδομζνα και
γενικότερα. Συηθτοφν
και διερευνοφν τουσ
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2.2.2
Κυβερνοαςφάλεια

ΓΒ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-2

 μελετοφν ςτοιχεία
κρυπτογραφίασ,
ςυμμετρικισ και
δθμόςιου κλειδιοφ
και πϊσ
χρθςιμοποιείται ςτθν
κυβερνοαςφάλεια
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κινδφνουσ που
διατρζχουν από
τεχνικζσ κοινωνικισ
μθχανικισ όπωσ θ
πλαςτογράφθςθ
(spoofing), θ παροχι
δωρεάν υπθρεςιϊν
(π.χ. e-mail, ανοικτισ
πρόςβαςθσ δίκτυα,
πρόςβαςθ ςε αγακά
που ζχουν
πνευματικά
δικαιϊματα (π.χ.
εγκατάςταςθ
κακόβουλου
λογιςμικοφ από
επίςκεψθ ςε
ιςτοςελίδεσ προβολισ
ακλθτικϊν αγϊνων),
και γενικά από
τεχνικζσ εξαπάτθςθσ
μζςω των δικτφων.
Επιςθμαίνουν μζτρα
πρόλθψθσ,
διαςφάλιςθσπαρακολοφκθςθσανίχνευςθσ τθσ
προςβολισ, και μζτρα
αντιμετϊπιςθσ. Ππου
υπάρχει δυνατότθτα
εξαςκοφνται ςτθν
αντιμετϊπιςθ
προςομοιωμζνων
περιπτϊςεων
προςβολισ.
Ραρουςιάηουν ανά
ομάδα εργαςίασ ςτθν
τάξθ. Σκοπόσ θ
μεγιςτοποίθςθ τθσ
ευαιςκθτοποίθςθσ
των μακθτϊν/-τριϊν
ςτισ απειλζσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ειςάγονται ςτθν
κρυπτογραφία και
εξοικειϊνονται μζςα
από παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ με
ιςτορικζσ μεκόδουσ
κρυπτογράφθςθσ (π.χ.
Κϊδικασ του Καίςαρα)
ςυμμετρικοφ
κλειδιοφ. Στθ
ςυνζχεια ειςάγονται
ςτθν κρυπτογραφία
με δθμόςιο κλειδί
μζςα από οπτικά
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μοντζλα και απλά
παραδείγματα.
Εξθγείται πϊσ
χρθςιμοποιείται θ
κρυπτογραφία
δθμόςιου κλειδιοφ
για τθν αςφαλι
μετάδοςθ
πλθροφοριϊν ςτο
Διαδίκτυο με το
πρωτόκολλο Secure
HTTP (HTTPS) και ο
ρόλοσ των αρχϊν
πιςτοποίθςθσ
(Certificate
Authorities). Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν να
ελζγχουν τα
πιςτοποιθτικά
δικτυακϊν τόπων που
επιςκζπτονται και
πϊσ κα μποροφςαν να
κρυπτογραφιςουν
πλθροφορίεσ και
εμαιλ. Οι
δραςτθριότθτεσ για το
ΡΜΑ μποροφν να
ςυνδυαςτοφν με τον
προγραμματιςμό και
με παιχνίδια
κρυπτογραφίασ.
Ιςτορικζσ αναφορζσ
για τθ μθχανι Enigma
και τον Alan Turing
μποροφν να αυξιςουν
το ενδιαφζρον των
μακθτϊν/-τριϊν.
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 3. Δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων
3.1 Διατφπωςθ
Δ/Α
ΓΒ-ΔΑΝΔ επιλζγουν ι
ερωτθμάτων
ΔΕ-Δ/Α-1
ορίηουν προβλιματα,
που
ι κζτουν ερωτιματα
αντιμετωπίηογια τθν αντιμετϊπιςθ
νται με
των οποίων
επεξεργαςία
απαιτείται ςυλλογι,
δεδομζνων
κωδικοποίθςθ και
επεξεργαςία
δεδομζνων διαφόρων
τφπων
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
με τθ βοικεια και
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
διατυπϊνουν
ερωτιματα, που
τουσ/τισ απαςχολοφν,
για τθν αντιμετϊπιςθ
των οποίων
απαιτείται
επεξεργαςία
δεδομζνων ϊςτε να
αποκτιςουν εμπειρία
ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων που
απαιτοφν ςυλλογι και
ανάλυςθ δεδομζνων.
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Δ/Α

ΓΒ-ΔΑΝΔΣΕΟ-Δ/Α-1

 ςυηθτοφν
εναλλακτικζσ
μεκόδουσ ςυλλογισ
και κωδικοποίθςθσ
δεδομζνων και
διακρίνουν τα
κατθγορικά από τα
αρικμθτικά δεδομζνα
και τα διακριτά από
τα ςυνεχι
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Τα κζματα των
ερωτθμάτων μποροφν
να αφοροφν τουσ
ίδιουσ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ και το
περιβάλλον τουσ (π.χ.
χόμπι, τρόποι
μετάβαςθσ ςτο
ςχολείο) και να
αντλοφνται από τα
μακιματα κακϊσ και
από τθν ευρφτερθ
ςχολικι και κοινωνικι
ηωι.
 Στο πλαίςιο
μακθςιακϊν ςχεδίων
εργαςίασ οι μακθτζσ/τριεσ με τθν
υποςτιριξθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
ςχεδιάηουν μεκόδουσ
ςυλλογισ δεδομζνων.
Τα απαιτοφμενα
δεδομζνα μποροφν να
ςυλλζγονται από
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ι να βρίςκονται
ςε ζτοιμεσ ςυλλογζσ
δεδομζνων (π.χ.
δεδομζνα από τουσ
ολυμπιακοφσ αγϊνεσ).
Για τισ ανάγκεσ των
μεκόδων αυτϊν
αποφαςίηουν και
ονομάηουν ποιεσ
μεταβλθτζσ κα
χρθςιμοποιιςουν
(π.χ. Φφλο, Ηλικία,
Βάροσ κ.λ.π), τι τφπου
δεδομζνων κα είναι οι
τιμζσ τουσ, τι τιμζσ κα
μποροφν να λάβουν,
πϊσ κα
κωδικοποιθκοφν οι
τιμζσ ςυμβολικά ςτον
Η/Υ και πϊσ αυτζσ κα
καταγραφοφν ι κα
μετρθκοφν. Συηθτάνε
εναλλακτικζσ επιλογζσ
και αξιολογοφν κατά
πόςο εξυπθρετοφν και
διευκολφνουν τθν
απάντθςθ των
ερωτθμάτων τουσ.
Ειςάγεται θ κενι τιμι
(null) και θ διαφορά
τουσ από τιμζσ όπωσ
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Δ/Α

ΓΒ-ΔΑΝΔΣΕΟ-Δ/Α-2

 ςυλλζγουν
δεδομζνα με
παρατιρθςθ,
ερωτθματολόγιο
(ςυμβατικό ι
ψθφιακό), απογραφι,
κωδικοποίθςθ,
πείραμα ι
προςομοίωςθ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, --

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

"Δεν ξζρω-Δεν
απαντϊ". Ειςάγεται θ
κλίμακα κλειςτισ
επιλογισ (Likert) για
κατθγορικζσ
μεταβλθτζσ και
διακρίνονται από τισ
ονομαςτικζσ
(nominal) ςτισ οποίεσ
δεν ορίηεται διάταξθ
των τιμϊν.
Διαχωρίηονται οι
ςυνεχείσ και οι
διακριτζσ μεταβλθτζσ
και κίγονται τα
κζματα τθσ ακρίβειασ
ςτθν αναπαράςταςθ
των τιμϊν τουσ.
Γίνεται νοθματικά
ςφνδεςθ με τισ
ζννοιεσ αναλογικό και
ψθφιακό μζγεκοσ και
τθν ψθφιοποίθςθ.
Σε κάκε ευκαιρία με
τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τα
απαιτοφμενα
δεδομζνα
αναπαρίςτανται με
ζνα εννοιολογικό
μοντζλο (π.χ.
εννοιολογικοφσ
χάρτεσ) ϊςτε οι
μακθτζσ/-τριεσ να
ειςάγονται ςτθ
μοντελοποίθςθ
δεδομζνων με
αφαίρεςθ πριν
προχωριςουν ςτον
ςχεδιαςμό εργαλείων
ςυλλογισ δεδομζνων
και των πινάκων που
κα τα φιλοξενιςουν.
 Στο πλαίςιο
μακθςιακϊν ςχεδίων
εργαςίασ οι μακθτζσ/τριεσ υλοποιοφν τθ
ςυλλογι δεδομζνων
με παρατιρθςθ (π.χ.
παρατθροφν τθν
αλλθλεπίδραςθ των
παιδιϊν ςτθν αυλι,
τθν ουρά ςτο κυλικείο
κλπ) ι με
ερωτθματολόγιο,
κωδικοποίθςθ (π.χ.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

194 |

3.2 Συλλογι,
αποκικευςθ,
διαχείριςθ,
επεξεργαςία
και
οπτικοποίθςθ
δεδομζνων

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΒ-ΔΑΝΔΣΕΟ-Δ/Α-3

 χρθςιμοποιοφν
υπολογιςτικά φφλλα
ι εκπαιδευτικά
λογιςμικά για
ανάλυςθ δεδομζνων
για να οργανϊςουν
και να αποκθκεφουν
δεδομζνα ςε πίνακεσ
και να επεξεργαςτοφν
δεδομζνα για να
παράγουν
υπολογιηόμενα πεδία,
απλά ςτατιςτικά
μζτρα, κζςθσ και
διαςποράσ, κακϊσ και
γραφιματα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αναλφουν αγγελίεσ) ι
με τθν εκτζλεςθ
πειράματοσ ι με τθ
βοικεια
προςομοίωςθσ. Η
ςυλλογι των
δεδομζνων μπορεί
επίςθσ να αφορά ςε
ίχνθ διάδραςθσ μζςω
του Διαδικτφου (π.χ.
ςτοιχεία από τισ
επιςκζψεισ ςτον
δικτυακό τόπο τθσ
ςχολικισ μονάδασ,
ςτοιχεία από τισ
αναηθτιςεισ ςτισ
μθχανζσ αναηιτθςθσ
κ.α.). Μποροφν επίςθσ
να αντλοφν δεδομζνα
από ζτοιμεσ ςυλλογζσ
δεδομζνων. Οι
ςυλλογζσ δεδομζνων
προτείνεται να είναι
ςταδιακά όλο και
μεγαλφτερου όγκου
ϊςτε να γίνονται
εμφανι τα
πλεονεκτιματα τθσ
αξιοποίθςθσ των
λογιςμικϊν
επεξεργαςίασ
δεδομζνων.
 Με τθν υποςτιριξθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξοικειϊνονται με το
περιβάλλον του
λογιςμικοφ
υπολογιςτικϊν
φφλλων, ι ειδικοφ
εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ ανάλυςθσ
δεδομζνων,
καταχωροφν τα
δεδομζνα τουσ ςε
κατάλλθλα
διαμορφωμζνουσ
πίνακεσ και παράγουν
απλά γραφιματα
(γραμμογράφθμα,
ραβδογράφθμα,
κυκλικά γραφιματα).
Οι μακθτζσ/-τριεσ
αξιοποιοφν τισ
λειτουργίεσ των
λογιςμικϊν για να
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επεξεργαςτοφν τα
δεδομζνα και να
υπολογίςουν απλά
ςτατιςτικά μζτρα
κζςθσ (μζςθ τιμι,
επικρατοφςα τιμι,
διάμεςοσ κ.α.) και
διαςποράσ (εφροσ
τιμϊν, τυπικι
απόκλιςθ κ.α.). Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
ενκαρρφνει τθν
παραγωγι και
ςφγκριςθ
εναλλακτικϊν
γραφθμάτων
(γραμμογράφθμα,
ραβδογράφθμα,
κυκλικά γραφιματα)
για τα ίδια δεδομζνα
ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ να αξιολογοφν τι
πλθροφορίεσ παρζχει
το κακζνα και πότε
εξυπθρετεί θ χριςθ
τουσ. Για να
νοθματοδοτιςουν
τουσ υπολογιςμοφσ
μζτρων ςφνοψθσ οι
μακθτζσ/-τριεσ, ςε
ςυνδυαςμό με τα
αντίςτοιχα ΡΜΑ τθσ
ενότθτασ,
ενκαρρφνονται να
περιγράψουν
ςυνοπτικά τα
δεδομζνα και να
προβοφν ςε
ςυγκρίςεισ ανάμεςα
ςε ομάδεσ του ίδιου
ςυνόλου δεδομζνων
(π.χ. οι μακθτζσ/-τριεσ
που ζρχονται ςτο
ςχολείο με τα πόδια
είναι περιςςότεροι
από το άκροιςμα
αυτϊν που
χρθςιμοποιοφν
άλλουσ τρόπουσ).
Αναπτφςςουν δθλαδι
ςταδιακά τθν
ικανότθτα
ποςοτικοποιθμζνθσ
ςτατιςτικισ ςφγκριςθσ
ςυνόλων δεδομζνων.
Ρροςοχι δίδεται τα
ςτατιςτικά μζτρα που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

3.3
Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ
και λιψθ
αποφάςεων με
βάςθ τα
δεδομζνα

Δ/Α

3.3
Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ
και λιψθ
αποφάςεων με
βάςθ τα
δεδομζνα

Δ/Α

ΓΒ-ΔΑΝΔΜΛΑ-Δ/Α-1

 περιγράφουν
ςφνολα δεδομζνων
ςυνολικά με βάςθ το
ςχιμα τθσ κατανομισ
των δεδομζνων και τα
ςτατιςτικά μζτρα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

ΓΒ-ΔΑΝΔΜΛΑ-Δ/Α-2

 ςυγκρίνουν
εναλλακτικζσ
ςυνοπτικζσ
αναπαραςτάςεισ του
ίδιου ςυνόλου
δεδομζνων
αξιολογϊντασ πϊσ
κάκε μια διευκολφνει
τον εντοπιςμό και τθν
παρατιρθςθ
διαφορετικϊν όψεων
των δεδομζνων
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κα αξιοποιθκοφν να
ζχουν διδαχκεί ςτο
μάκθμα των
Μακθματικϊν ι ςε
ςυνεργαςία με αυτό.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
εξθγεί με
παραδείγματα
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ πϊσ μποροφν να
περιγράψουν
ςυνοπτικά ςφνολα
δεδομζνων με βάςθ
τθν κατανομι, τα
παραγόμενα
γραφιματα που τα
απεικονίηουν και τα
ςτατιςτικά μζτρα
κζςθσ και διαςποράσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
εξαςκοφνται ςτθ
ςυνολικι περιγραφι
και τθν παραγωγι
αφιγθςθσ βάςει
ςυνόλων δεδομζνων
από αυκεντικζσ
μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ ι
ζτοιμα ςφνολα.
Δθμιουργοφν
γραφιματα για να
απεικονίςουν τα
δεδομζνα και
επιλζγουν ςτατιςτικά
μζτρα για να
περιγράψουν
ςυνοπτικά τα
δεδομζνα ενόσ
ςυνόλου ι να
ςυγκρίνουν ςφνολα
μεταξφ τουσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο
αυκεντικϊν
μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων,
υπολογίηουν μζτρα
ςφνοψθσ και
δθμιουργοφν
γραφιματα για να
απεικονίςουν τα
δεδομζνα και
επιλζγουν το
κατάλλθλο είδοσ
γραφιματοσ για να
περιγράψουν
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3.3
Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ
και λιψθ
αποφάςεων με
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δεδομζνα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΒ-ΔΑΝΔΜΛΑ-Δ/Α-3

 απαντοφν
ερωτιςεισ από τα
γραφιματα για τα
δεδομζνα, ανάμεςα
ςτα δεδομζνα και
πζρα από τα
δεδομζνα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςθμαντικζσ όψεισ
ενόσ ςυνόλου
δεδομζνων. Για
παράδειγμα
χρθςιμοποιοφν
κυκλικά γραφιματα
για να ςυγκρίνουν τθ
ςχετικι ςυνειςφορά
κατθγοριϊν ςε ζνα
ςφνολο,
χρθςιμοποιοφν
χρονοδιαγράμματα
για να περιγράψουν
τθν εξζλιξθ μια
παραμζτρου,
αξιοποιοφν
διαγράμματα
διαςποράσ - ςκζδαςθσ
για να διερευνιςουν
τθ ςυςχζτιςθ και τθ
ςυνάφεια δφο
μεταβλθτϊν κλπ. Η
ςφγκριςθ
εναλλακτικϊν
προοπτικϊν και
αφθγιςεων από τθ
ςφνοψθ του ίδιου
ςυνόλου δεδομζνων
μπορεί να αποτελζςει
τθ βάςθ για
δραςτθριότθτεσ
ανάπτυξθσ κριτικισ
ςκζψθσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μετά τθ γραφικι
αναπαράςταςθ των
δεδομζνων και
προκειμζνου να
αναπτφξουν τθν
ικανότθτα
κατανόθςθσ των
γραφθμάτων (Curio,
1987; 2001, Friel et al,
2001, Κατςίλλθ κ.α.,
2017) απαντοφν
ερωτιςεισ, που
διατυπϊνονται από
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ι τον/τθν
εκπαιδευτικό: α) για
τα δεδομζνα: με
ςτοιχεία που
αναγράφονται άμεςα
ςτα γραφιματα π.χ.
τθ ςυχνότθτα μιασ
κατθγορίασ, β)
ανάμεςα ςτα
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Δ/Α

ΓΒ-ΔΑΝΔΜΛΑ-Δ/Α-4

 προτείνουν και
αιτιολογοφν
υποκζςεισ και
προβλζψεισ με βάςθ
τα δεδομζνα και
ςχεδιάηουν
περαιτζρω μελζτεσ
για τθ διερεφνθςθ
των υποκζςεων και
των προβλζψεων
---, ---, ---, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δεδομζνα: κατόπιν
επεξεργαςίασ
δεδομζνων πλθροφοριϊν που
βρίςκονται
αποκλειςτικά ςτα
γραφιματα π.χ. ποια
κατθγορία ζχει
μεγαλφτερθ
ςυχνότθτα - ςφγκριςθ
ςυχνοτιτων και γ)
πζρα από τα
δεδομζνα:
αξιοποιϊντασ
ςτοιχεία και λογικι
πζρα από τα
γραφιματα π.χ. γιατί
κανζνα παιδί δεν ζχει
ωσ κατοικίδιο
ελζφαντα;
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτα πλαίςια μια
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ
προτείνουν και
αιτιολογοφν
ςυμπεράςματα και
προβλζψεισ με βάςθ
τα δεδομζνα και
ςχεδιάηουν
περαιτζρω μελζτεσ
για τθ διερεφνθςθ των
ςυμπεραςμάτων και
των προβλζψεων. Οι
υποκζςεισ μποροφν
να ζχουν τθ μορφι
λογικϊν προτάςεων
γεγονότων ι να
αφοροφν τθ
ςυςχζτιςθ δφο
μεταβλθτϊν π.χ.
ςφγκριςθ των
επιδόςεων των
ακλθτϊν για το ίδιο
αγϊνιςμα ςε
διαφορετικό
υψόμετρο ι κλίμα.
Γίνεται ςυηιτθςθ για
τθν ζννοια τθσ
διερεφνθςθσ και τθσ
απόδειξθσ
υποκζςεων, του
ςτατιςτικοφ
ςυμπεραςμοφ και τθν
απόδειξθ αιτιακϊν
ςχζςεων που ςυχνά
οδθγοφν ςε
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3.4 Λογιςμικά
για τθν
ανάλυςθ
δεδομζνων

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΒ-ΔΑΝΔΛΑΔ-Δ/Α-1

 αξιοποιοφν για τθν
ανάλυςθ δεδομζνων
λογιςμικά γενικοφ
ςκοποφ, λογιςμικά
υπολογιςτικϊν
φφλλων κακϊσ και
ειδικά λογιςμικά για
τθ διδαςκαλία
ανάλυςθσ δεδομζνων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παρανοιςεισ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
κακοδθγεί τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ να
εξοικειωκοφν με το
λογιςμικό ανάλυςθσ
δεδομζνων το οποίο
παρουςιάηεται ωσ ζνα
δυναμικό εργαλείο
επίλυςθσ
προβλθμάτων και
ζρευνασ που
διευκολφνει χωρίσ να
αντικακιςτά τουσ
ερευνθτζσ.
Στο πλαίςιο
μακθςιακϊν ςχεδίων
εργαςίασ ι ειδικά
ςχεδιαςμζνων
αυκεντικϊν
εργαςτθριακϊν
αςκιςεων οι
μακθτζσ/-τριεσ
αναπτφςςουν
ικανότθτεσ χριςθσ
των λογιςμικϊν
ανάλυςθσ δεδομζνων
που δεν κατζκτθςαν
ςτο δθμοτικό ςχολείο.
Δίνεται ζμφαςθ ςτθ
διαμόρφωςθ των
πινάκων, με τον
οριςμό των ετικετϊν
δεδομζνων, των
τφπων δεδομζνων
(αρικμθτικά,
αλφαρικμθτικά
δεδομζνα,
θμερομθνίεσ κ.α.) για
κάκε μεταβλθτι, τθ
μορφοποίθςθ ϊςτε να
βελτιϊνεται θ
αναγνωςιμότθτα των
δεδομζνων, τον
ζλεγχο τθσ ορκότθτασ
των δεδομζνων κατά
τθν καταχϊρθςθ και
τθν ακεραιότθτα των
δεδομζνων.
Διερευνϊνται
πειραματικά οι
επιτρεπτζσ πράξεισ
πάνω ςτα δεδομζνα
και θ διάκριςθ των
βαςικϊν από τα
υπολογιηόμενα πεδία
του πίνακα με τθ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

χριςθ αυτόματα
υπολογιηόμενων
εκφράςεων του
ςυςτιματοσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
δθμιουργοφν
υπολογιηόμενα πεδία
με απλζσ και ςφνκετεσ
εκφράςεισ και
ποικίλεσ ςυναρτιςεισ
(όπωσ ακροίςματοσ
(SUM), μζςθσ τιμισ
(AVERAGE), διάμεςου
(MEAN), ελάχιςτου
(MIN), μζγιςτου
(MAX), καταμζτρθςθσ
COUNT), λογικισ (IF)
κ.α.). Φιλτράρουν και
ταξινομοφν δεδομζνα,
παράγουν
γραφιματα. Εκτελοφν
λειτουργίεσ
διαχείριςθσ των
δεδομζνων όπωσ:
− αντιγράφουν και
μετακινοφν
περιεχόμενα από
κελιά που
περιζχουν:
πρωτογενι
δεδομζνα ι τφπουσ
ςτο ίδιο φφλλο και
ςε νζο φφλλο
− αντιγράφουν και
επικολλοφν εικόνα
− ορίηουν,
αντιγράφουν και
απαλείφουν
μορφοποιιςεισ
− ειςάγουν ςχόλια και
αυτόματα ςχιματα
− ειςάγουν δεδομζνα
από διάφορεσ
εξωτερικζσ πθγζσ
και εξάγουν
δεδομζνα και
γραφιματα ςε
διάφορεσ μορφζσ
και εφαρμογζσ
− εκτυπϊνουν το
φφλλο εργαςίασ
(περιοχισ κελιϊν,
ολόκλθρου του
φφλου εργαςίασ,
ςυγκεκριμζνοσ
αρικμόσ
αντιγράφων,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

επιλεγμζνου
διαγράμματοσ) ςε
χαρτί ι ςε αρχείο
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ
4.1. Χριςθ
4.1.1.
ΓΒ-ΨΓΑεφαρμογϊν,
Αναηιτθςθ
ΧΕΦ-ΑΡΕ-1
μζςων και
πλθροφοριϊν
υπθρεςιϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου Εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

 εξθγοφν με απλοφσ
όρουσ τον τρόπο που
οι μθχανζσ
αναηιτθςθσ
λειτουργοφν,
αναηθτοφν και
ταξινομοφν τα
αποτελζςματα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να
− εξθγοφν με απλοφσ
όρουσ τισ βαςικζσ
λειτουργίεσ των
μθχανϊν
αναηιτθςθσ:
εξαντλθτικι
αναηιτθςθ
(crowling),
ευρετθρίαςθ
(indexing),
ταξινόμθςθ
(ranking)
− εξθγοφν με απλοφσ
όρουσ τον τρόπο
λειτουργίασ των
αλγορίκμων
ταξινόμθςθσ των
ιςτοςελίδων (page
rank algorithms) και
τθν εξατομικευμζνθ
ταξινόμθςθ
ιςτοςελίδων
(personalized
pageranking)
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ
πειραματίηονται,
διερευνοφν και
προβλθματίηονται
για τον τρόπο που
οι μθχανζσ
αναηιτθςθσ
λειτουργοφν,
αναηθτοφν και
ταξινομοφν τα
αποτελζςματα. Για
παράδειγμα:
− χρθςιμοποιοφν
περιςςότερεσ από
μία μθχανζσ
αναηιτθςθσ και
ςυγκρίνουν τα
αποτελζςματα που
εμφανίηουν για τισ
ίδιεσ λζξεισ - κλειδιά
και με τθ χριςθ των

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

202 |

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΒ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-2

 ςχεδιάηουν και
εφαρμόηουν
αποτελεςματικζσ
ςτρατθγικζσ
αναηιτθςθσ
πλθροφοριϊν και
ψθφιακϊν πόρων
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ίδιων φίλτρων
− ςυγκρίνουν τα
αποτελζςματα που
εμφανίηει μία
ςυγκεκριμζνθ
μθχανι αναηιτθςθσ
για ςυγκεκριμζνεσ
λζξεισ - κλειδιά και
ςυγκεκριμζνα
φίλτρα ςε
διαφορετικοφσ
υπολογιςτζσ.
Στθ ςυνζχεια οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφοδιάηονται με
επιλεγμζνεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν για
τισ βαςικζσ
λειτουργίεσ των
μθχανϊν
αναηιτθςθσ, τουσ
αλγόρικμουσ
ταξινόμθςθσ των
ιςτοςελίδων
(pageranking), τθν
εξατομικευμζνθ
ταξινόμθςθ
ιςτοςελίδων
(personalized
pageranking) και
καλοφνται να τισ
μελετιςουν, ϊςτε
να ςυηθτιςουν και
να εξθγοφν με απλά
λόγια τον τρόπο
που οι μθχανζσ
αναηιτθςθσ
λειτουργοφν,
αναηθτοφν και
ταξινομοφν τα
αποτελζςματα.
Μπορεί να
αξιοποιθκεί
ςφντομθ
εμπλουτιςμζνθ
ειςιγθςθ,
ερωταποκρίςεισ,
ςυηιτθςθ, κ.α..
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
εργαηόμενοι/εσ ςε
ομάδεσ ςτο πλαίςιο
μιασ αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ
ςχεδιάηουν και
εφαρμόηουν
αποτελεςματικζσ
ςτρατθγικζσ
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

αναηιτθςθσ
πλθροφοριϊν και
ψθφιακϊν πόρων για
τθν υλοποίθςθ
εργαςιϊν επίλυςθσ
προβλθμάτων ι
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ.
Η δραςτθριότθτα
μπορεί να εντάςςεται
ςε ζνα ευρφτερο
ςχζδιο εργαςίασ.
Ραράδειγμα
ςτρατθγικισ
αναηιτθςθσ:
− Χρθςιμοποιοφν
περιςςότερεσ από
μία μθχανζσ
αναηιτθςθσ
ςυμπεριλαμβανομζ
νου αυτϊν που
διατείνονται ότι δεν
εμπορεφονται τα
προςωπικά
δεδομζνα, μθχανζσ
αναηιτθςθσ ειδικοφ
ςκοποφ και
αποκετιρια.
− Διενεργοφν μια
πρωταρχικι ζρευνα
για το κζμα τουσ
προκειμζνου να
προςδιορίςουν
κατάλλθλεσ λζξεισ κλειδιά και φράςεισ.
Για να εξοικειωκοφν
με τθν ορολογία
κάποιου
εξειδικευμζνου
κζματοσ μποροφν
να ςυμβουλευτοφν
κάποιο λεξικό ι μια
εγκυκλοπαίδεια.
− Ξεκινοφν με μια
ευρεία αναηιτθςθ
και ςτθ ςυνζχεια
εντόσ των
αποτελεςμάτων τθσ
εκτελοφν μια πιο
περιοριςτικι
αναηιτθςθ.
− Εκτελοφν ςφνκετεσ
αναηθτιςεισ με
ακριβείσ φράςεισ
εντόσ ειςαγωγικϊν
και τθ χριςθ
λογικϊν τελεςτϊν,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΒ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-3

 επιλζγουν και
εφαρμόηουν κριτιρια
αξιολόγθςθσ των
πθγϊν πλθροφοριϊν
ςτο Διαδίκτυο
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κ.α..
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ με
βάςθ τισ μζχρι τϊρα
εμπειρίεσ τουσ ςτθ
ςτοχευμζνθ
αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν ςτο
Διαδίκτυο και τθν
αξιολόγθςθ των
πθγϊν του Διαδικτφου
προτείνουν οι ίδιοι
κριτιρια αξιολόγθςθσ
των ιςτοτόπων που
επιςκζπτονται και
δθμιουργοφν μια δικι
τουσ ρουμπρίκα, τθν
οποία αξιοποιοφν
ςτθν αξιολόγθςθ των
πθγϊν που
εντοπίηουν.
Αναμζνεται να
ςυμπεριλάβουν
κριτιρια αξιολόγθςθσ
με βάςθ τθν
αξιοπιςτία, τθν
τεκμθρίωςθ και τθν
εγκυρότθτα, τα οποία
εφάρμοςαν ςτθν Α'
τάξθ, αλλά να μθν
περιοριςτοφν μόνο ςε
αυτά. Καλοφνται να
προτείνουν και
επιπλζον κριτιρια με
βάςθ τθν αμερολθψία
(π.χ. ζλεγχοσ αν
πρόκειται για
αναφορά ςε γεγονότα
ι ζκφραςθ άποψθσ με
βάςθ μια
ςυγκεκριμζνθ
ιδεολογία, ζλεγχοσ
αντικειμενικότθτασ
τθσ παρουςίαςθσ των
γεγονότων με βάςθ τθ
διαςταφρωςθ με
άλλεσ αξιόπιςτεσ
πθγζσ), τθν ευκολία
πλοιγθςθσ (π.χ.
πλικοσ επιπζδων
επιλογϊν ςτα μενοφ,
φπαρξθ ανενεργϊν
ςυνδζςμων, εμφάνιςθ
διαφθμίςεων που
εμποδίηουν τθν
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

πλοιγθςθ),
πολυτροπικότθτα (π.χ.
χριςθ πολυμζςων,
ποιότθτα
πολυμζςων),
ποιότθτα κειμζνων
(π.χ. δομι, ςαφινεια,
ορκογραφία,
ςφνταξθ), κ.α..
4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν
4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.1.2.
Επικοινωνία
και
ςυνεργαςία
μζςω ΨΤ
4.1.3.
Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και
πολυμεςικϊν
ςτοιχείων

ΓΒ-ΨΓΑΧΕΦ-ΕΣΥ-0

ΓΒ-ΨΓΑΧΕΦ-ΔΨΡ-1

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
---, ---, ---, ---, ---, -- χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά μια
ςυνεργατικι
εφαρμογι
επεξεργαςίασ
υπολογιςτικϊν
φφλλων
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αξιοποιοφν μια
ςυνεργατικι
εφαρμογι
επεξεργαςίασ
υπολογιςτικϊν
φφλλων ςτο πλαίςιο
ενόσ ευρφτερου
ςχεδίου εργαςίασ τθσ
ενότθτασ «Δεδομζνα
και Ανάλυςθ
Δεδομζνων». Με τθ
χριςθ τθσ
ςυνεργατικισ
εφαρμογισ
− δθμιουργοφν
υπολογιςτικά
φφλλα
− κάνουν τα
υπολογιςτικά
φφλλα τουσ
κοινόχρθςτα
− επιλζγουν τα
δικαιϊματα που κα
ζχουν τα άτομα με
τα οποία κάνουν
κοινόχρθςτα τα
υπολογιςτικά
φφλλα τουσ (π.χ.
μόνο προβολι του
υπολογιςτικοφ
φφλλου ι
επεξεργαςία του
υπολογιςτικοφ
φφλλου)
− επεξεργάηονται τα
υπολογιςτικά
φφλλα ςυνεργατικά
με τα υπόλοιπα
μζλθ τθσ ομάδασ
εργαςίασ με βάςθ
τουσ κανόνεσ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.4. Σφνκεςθ
- Ενςωμάτωςθ
- Υπεφκυνθ
Διαςκευι Ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και ςυγγραφι
πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν

ΓΒ-ΨΓΑΧΕΦ-ΣΥΡ-1

 εφαρμόηουν
βαςικζσ λειτουργίεσ
ςε ζνα λογιςμικό
επεξεργαςίασ εικόνασ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυνεργαςίασ που
ςυνδιαμόρφωςαν
− εξάγουν τον
υπερςφνδεςμο ενόσ
υπολογιςτικοφ
φφλλου
προκειμζνου να τον
κοινοποιιςουν με
όποιον τρόπο
κρίνουν δόκιμο (π.χ.
τον αναρτοφν ςε
ζνα δικτυακό τόπο ι
τον αποςτζλλουν με
μινυμα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου)
− κάνουν
μεταφόρτωςθ των
ςυνεργατικϊν
υπολογιςτικϊν
φφλλων και τα
αποκθκεφουν ςε
τοπικό μζςο.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ ι
μιασ ςειράσ
εργαςτθριακϊν
αςκιςεων επίδειξθσ εξάςκθςθσ και
διερεφνθςθσ
εφαρμόηουν βαςικζσ
λειτουργίεσ
επεξεργαςίασ εικόνασ,
όπωσ είναι θ ςφλλθψθ
εικόνασ, θ χριςθ
εργαλείων επιλογισ, θ
αποκοπι και θ
αντιγραφι τμιματοσ
εικόνασ, θ χριςθ
απλϊν εργαλείων
μεταςχθματιςμοφ, θ
χριςθ φίλτρων, θ
επεξεργαςία
χρωμάτων, κ.α.. Τα
αρχεία εικόνασ ςτα
οποία εφαρμόηουν τισ
λειτουργίεσ
επεξεργαςίασ μπορεί
να είναι φωτογραφίεσ
δικισ τουσ λιψθσ,
ηωγραφιζσ που
ψθφιοποιικθκαν με
τθ χριςθ ςαρωτι
εικόνασ, εικόνεσ με
άδεια ελεφκερου
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.4. Σφνκεςθ
- Ενςωμάτωςθ
- Υπεφκυνθ
Διαςκευι Ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και ςυγγραφι
πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν

ΓΒ-ΨΓΑΧΕΦ-ΣΥΡ-2

 εφαρμόηουν
βαςικζσ λειτουργίεσ
ςε ζνα λογιςμικό
επεξεργαςίασ ιχου

---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

περιεχομζνου που
ζκαναν μεταφόρτωςθ
από το Διαδίκτυο, κ.α.
Η δραςτθριότθτα
μπορεί να αφορά τθ
δθμιουργία μιασ
αφίςασ, ζνα
εξϊφυλλο, εικόνεσ
μιασ ςχολικισ
εφθμερίδασ ι ενόσ
ςχολικοφ περιοδικοφ
ι ενόσ λευκϊματοσ,
κ.α.. Επίςθσ, μπορεί
να υλοποιείται ςτο
πλαίςιο ενόσ
ευρφτερου ςχεδίου
εργαςίασ για τθ
δθμιουργία μιασ
πολυτροπικισ
εφαρμογισ, κ.α.. Οι
δραςτθριότθτεσ
προτείνεται να
ςυνδυαςτοφν με τθ
διδαςκαλία του άξονα
«5.1.5. Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και άδειεσ
χριςθσ» τθσ ενότθτασ
«5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα». Η
δραςτθριότθτα
μπορεί να ςχεδιαςτεί
και να υλοποιθκεί ςε
ςυνεργαςία με το
μάκθμα των
Εικαςτικϊν.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ ι
μιασ ςειράσ
εργαςτθριακϊν
αςκιςεων επίδειξθσ εξάςκθςθσ και
διερεφνθςθσ
εφαρμόηουν βαςικζσ
λειτουργίεσ
επεξεργαςίασ ιχου,
όπωσ είναι θ
θχογράφθςθ, θ
διαγραφι, θ αποκοπι
και θ αντιγραφι
επιλεγμζνου
τμιματοσ, θ
μετατόπιςθ, θ μίξθ, θ
ενίςχυςθ, θ χριςθ
εφζ, κ.α.. Τα αρχεία
ιχου ςτα οποία
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.4. Σφνκεςθ
- Ενςωμάτωςθ
- Υπεφκυνθ
Διαςκευι Ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και ςυγγραφι
πολυμεςικϊν

ΓΒ-ΨΓΑΧΕΦ-ΣΥΡ-3

 με τθ χριςθ
λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ βίντεο
δθμιουργοφν
οπτικοακουςτικά
προϊόντα για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό
και κοινό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εφαρμόηουν τισ
λειτουργίεσ
επεξεργαςίασ μπορεί
να είναι προϊόντα
δικισ τουσ
θχογράφθςθσ ι
μεταφόρτωςθσ ενόσ
αρχείου ιχου με
άδεια ελεφκερου
περιεχομζνου από το
Διαδίκτυο, κ.α.. Η
δραςτθριότθτα
μπορεί να αφορά μια
αφιγθςθ, ζνα
μουςικό κομμάτι
κακϊσ και τον
ςυνδυαςμό
αφιγθςθσ, μουςικισ
και ιχων
παραςκθνίου, κ.α.. Η
δραςτθριότθτα
μπορεί να εντάςςεται
ςτθν προετοιμαςία
μιασ ραδιοφωνικισ
εκπομπισ, μιασ
ςχολικισ εκδιλωςθσ,
κ.α.. Επίςθσ, μπορεί
να υλοποιείται ςτο
πλαίςιο ενόσ
ευρφτερου ςχεδίου
εργαςίασ για τθ
δθμιουργία μιασ
πολυτροπικισ
εφαρμογισ, κ.α.. Οι
δραςτθριότθτεσ
προτείνεται να
ςυνδυαςτοφν με τθ
διδαςκαλία του άξονα
«5.1.5. Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και άδειεσ
χριςθσ» τθσ ενότθτασ
«5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα». Η
δραςτθριότθτα
μπορεί να ςχεδιαςτεί
και να υλοποιθκεί ςε
ςυνεργαςία με το
μάκθμα τθσ
Μουςικισ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
νοθματοδοτοφμενθσ
για αυτοφσ
δραςτθριότθτασ, με
τθ χριςθ λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ βίντεο
δθμιουργοφν
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

εφαρμογϊν
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

οπτικοακουςτικά
προϊόντα για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό
και κοινό,
εφαρμόηοντασ
λειτουργίεσ όπωσ θ
ειςαγωγι αρχείων
βίντεο, εικόνασ και
ιχου, θ ειςαγωγι
τίτλου και λεηάντασ, θ
χριςθ μεταβάςεων, θ
χριςθ εφζ, κ.α.. Η
δραςτθριότθτα αυτι
μπορεί να υλοποιείται
ςτο πλαίςιο ενόσ
ευρφτερου ςχεδίου
εργαςίασ και να
ςυνδυάηεται με τισ
δραςτθριότθτεσ
επεξεργαςίασ εικόνασ
και ιχου. Τα
οπτικοακουςτικά
προϊόντα μποροφν να
αφοροφν μια
ψθφιακι αφιγθςθ
(π.χ. για τον ςχολικό
εκφοβιςμό), τθ
δθμιουργία μιασ
ταινίασ μικροφ μικουσ
(π.χ. για τθν αςφάλεια
ςτο Διαδίκτυο), τθν
παρουςίαςθ ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ του
μακιματοσ
Ρλθροφορικισ (π.χ.
για τθν τεχνθτι
νοθμοςφνθ, για τα
δίκτυα υπολογιςτϊν,
κ.α.), για τθν
παρουςίαςθ ενόσ
διακεματικοφ ςχεδίου
εργαςίασ (π.χ. για ζνα
κζμα τθσ τοπικισ
ιςτορίασ), για μια
παρουςίαςθ ενόσ
διαςχολικοφ (ακόμθ
και διακρατικοφ)
ςχεδίου εργαςίασ
(π.χ. για τθν
παρουςίαςθ του
ςχολείου ι τθσ πόλθσ
ι τθσ χϊρασ, για μια
εκπαιδευτικι
επίςκεψθ, τθν
παρουςίαςθ του
ςχεδίου εργαςίασ,
κ.α.), μια παρουςίαςθ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.4. Σφνκεςθ
- Ενςωμάτωςθ
- Υπεφκυνθ
Διαςκευι Ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και ςυγγραφι
πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν

ΓΒ-ΨΓΑΧΕΦ-ΣΥΡ-4

 με τθ χριςθ
λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ
πολυμζςων
δθμιουργοφν
πολυτροπικζσ
διαδραςτικζσ
εφαρμογζσ για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό
και κοινό
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

που κα
χρθςιμοποιθκεί ςε
μια ςχολικι εκδιλωςθ
(π.χ. ςχολικι γιορτι) ι
ςε μια ευρφτερθ
εκδιλωςθ τθσ
εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ (π.χ.
μακθτικό ςυνζδριο (ι
θμερίδα), μακθτικό
φεςτιβάλ,
παρουςίαςθ
προγραμμάτων
ςχολικϊν
δραςτθριοτιτων,
παρουςίαςθ
ευρωπαϊκϊν
προγραμμάτων, κ.α.).
Οι δραςτθριότθτεσ
προτείνεται να
ςυνδυαςτοφν με τθ
διδαςκαλία του άξονα
«5.1.5. Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και άδειεσ
χριςθσ» τθσ ενότθτασ
«5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα».
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
νοθματοδοτοφμενθσ
για αυτοφσ
δραςτθριότθτασ, με
τθ χριςθ λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ
πολυμζςων
δθμιουργοφν
πολυτροπικζσ
διαδραςτικζσ
εφαρμογζσ για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό
και κοινό. Η
κεματολογία μπορεί
να ποικίλει όπωσ και
ςτθ δθμιουργία
οπτικοακουςτικοφ
προϊόντοσ με τθ
χριςθ λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ βίντεο.
Οι δραςτθριότθτεσ
προτείνεται να
ςυνδυαςτοφν με τθ
διδαςκαλία του άξονα
«5.1.5. Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και άδειεσ
χριςθσ» τθσ ενότθτασ
«5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα».
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4.2.
Μακθςιακι
τεχνολογία και
τεχνολογικά
βελτιωμζνθ
εκπαίδευςθ
4.2.
Μακθςιακι
τεχνολογία και
τεχνολογικά
βελτιωμζνθ
εκπαίδευςθ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.2.1
Εξοικείωςθ με
μακθςιακι
τεχνολογία

ΓΒ-ΨΓΑΜΑΤ-ΕΜΤ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
---, ---, ---, ---, ---, ---

4.2.2
ΓΒ-ΨΓΑ Δεν ζχει οριςτεί
Αναπτφςςω
ΜΑΤ-ΤΕΜ-0
ΡΜΑ για τθ
ικανότθτα
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
ενεργοφ,
τεχνολογικά
---, ---, ---, ---, ---, --ενιςχυμζνου,
μακθτι
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 5. Ψθφιακζσ Σεχνολογίεσ και Κοινωνία
5.1 Ψθφιακι
5.1.1.
ΓΒ-ΨΤΕΚ αναγνωρίηουν τισ
πολιτότθτα
Συμμετοχι ςτα ΨΡΟ-ΡΟΔ-1
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ
κοινά και
που παρζχει θ
άςκθςθ
πολιτεία προσ τουσ
πολιτικϊν
πολίτεσ και ςυηθτοφν
δικαιωμάτων
για αυτζσ
μζςω των
ψθφιακϊν
---, ΣΥΜ, ---, ΕΡΙ, ---, -τεχνολογιϊν
-

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.1.
Συμμετοχι ςτα
κοινά και

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΟΔ-2

 αναλφουν τισ
δυνατότθτεσ
ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν υποςτιριξθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
διερευνοφν υπθρεςίεσ
που παρζχει θ
πολιτεία ςτουσ
πολίτεσ με ζμφαςθ ςε
αυτζσ που τουσ
αφοροφν
περιςςότερο. Ρ.χ.
Επιςκζπτονται
ιςτοςελίδεσ
Υπουργείων, Διμων,
Υπθρεςιϊν
πολιτιςμοφ,
Μουςείων,
Εκπαίδευςθσ, Υγείασ,
Ενθμζρωςθσ,
Διαφάνειασ,
Εργαςίασ, Κζντρα
Εξυπθρζτθςθσ του
Ρολίτθ, Ανεξάρτθτεσ
Αρχζσ όπωσ θ Αρχι
Ρροςταςίασ του
Καταναλωτι, θ Αρχι
Ρροςταςίασ
Δεδομζνων κ.α.
Επίςθσ, αναηθτοφν
επίςθμεσ εφαρμογζσ
ςτα αποκετιρια για
φορθτζσ ςυςκευζσ.
Συηθτοφν για
υπθρεςίεσ που κα
ικελαν να υπάρχουν
ακόμα και πϊσ κα
μποροφςαν να
βελτιωκοφν οι
υπάρχουςεσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μελετοφν τισ
δυνατότθτεσ που
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

άςκθςθ
πολιτικϊν
δικαιωμάτων
μζςω των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

αποφάςεων και ςτα
κοινά μζςω των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

5.1.2.
Ρρωτόκολλα
ςυνομιλιϊν
ςτο διαδίκτυο Netiquette
5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΝΕΤ-0

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-1

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
---, ---, ---, ---, ---, -- υποςτθρίηουν τθν
κριτικι αντιμετϊπιςθ
τθσ αξιοποίθςθσ των
προςωπικϊν
δεδομζνων από
εταιρείεσ και
οργανιςμοφσ ςτο
Διαδίκτυο
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

δίνουν οι ΨΤ και το
Διαδίκτυο για
ςυμμετοχι ςτθ λιψθ
αποφάςεων π.χ.
ςυηθτιςεισ,
ψθφοφορίεσ,
διαβουλεφςεισ,
διάλογοσ,
ςυνελεφςεισ μζςω
Διαδικτφου,
ςυςτιματα υποβολισ
προτάςεων ςε διμουσ
και άλλεσ υπθρεςίεσ,
ανοικτι πρόςβαςθ ςε
ζγγραφα πολιτικισ,
εκςτρατείεσ άςκθςθσ
πίεςθσ για τθ
διαμόρφωςθ κζςεων,
διαδικτυακζσ
εκπομπζσ, ζρευνεσ
κ.α. Αναηθτοφν
κεςμοκετθμζνεσ
διαδικαςίεσ για τθ
ςυμμετοχι των
πολιτϊν ςτα κοινά
που να αξιοποιοφν τισ
ΨΤ και προτείνουν
επεκτάςεισ και
βελτιϊςεισ. Συηθτοφν
για το πϊσ οι ΨΤ κα
μποροφςαν να
αξιοποιθκοφν ςτο
ςχολείο τουσ ςτο
πλαίςιο του
ςυμβουλίου τθσ τάξθσ
τουσ και των
μακθτικϊν
κοινοτιτων τθσ
μονάδασ.
Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν για τον
ςυμβιβαςμό που
γίνεται κάκε μζρα
ανάμεςα ςτθν
ανάλθψθ κινδφνου
για τθν παραβίαςθ
τθσ ιδιωτικότθτασ μασ
και τθν πρόςβαςθ ςε
υπθρεςίεσ μζςω του
Διαδικτφου.
Ρεριγράφουν

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

213 |

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-2

 εξθγοφν τθ ςθμαςία
τθσ διαφφλαξθσ του
δικαιϊματοσ τθσ
ιδιωτικότθτασ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παραδείγματα
υπθρεςιϊν παροχισ
προςαρμοςμζνου
περιεχομζνου με
βάςθ τθν
παρακολοφκθςθ των
προςωπικϊν
δεδομζνων των
χρθςτϊν και ςυηθτοφν
για το ρίςκο και το
όφελοσ τθσ
παραχϊρθςθσ
προςωπικϊν
δεδομζνων ςε
διαδικτυακζσ
υπθρεςίεσ. Μζςα από
κατάλλθλα
επιλεγμζνεσ
διλθματικζσ
καταςτάςεισ οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτάνε για το ποιεσ
περιπτϊςεισ
κεωροφνται υψθλοφ
ρίςκου και ποιεσ
χαμθλότερου.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ειςάγονται ςτθν
ζννοια τθσ
Ιδιωτικότθτασ ωσ "το
δικαίωμα ενόσ
ατόμου ι μιασ
ομάδασ, να
αποφαςίηουν από
μόνοι τουσ για το
πότε, πϊσ και μζχρι
ποιο ςθμείο οι
πλθροφορίεσ που
αφοροφν αυτοφσ κα
διαβιβάηονται ςε
άλλουσ".
Ενθμερϊνονται ότι θ
ιδιωτικότθτα ζχει
αναγνωριςτεί ωσ
κεμελιϊδεσ
ανκρϊπινο δικαίωμα
και ςε μία
δθμοκρατικι κοινωνία
πρζπει να
προςτατεφεται.
Ειςάγονται βαςικζσ
πτυχζσ τθσ
ιδιωτικότθτασ:
πλθροφοριακι
αυτοδιάκεςθ,
απόρρθτο τθσ
επικοινωνίασ,
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-3

 ερμθνεφουν τα
βαςικά δικαιϊματα
του πολίτθ για τθν
προςταςία των
προςωπικϊν του
δεδομζνων και τουσ
ανεξάρτθτουσ φορείσ
που είναι αρμόδιοι
για αυτό
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.4.
Καλλιζργεια
και διαχείριςθ
τθσ ψθφιακισ
ταυτότθτασ και

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΔΦΗ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

ιδωτικότθτα ςτο
Διαδίκτυο, προςταςία
των δεδομζνων
προςωπικοφ
χαρακτιρα, απαίτθςθ
διλωςθσ
ςυγκατάκεςθσ για
επεξεργαςία
προςωπικϊν
δεδομζνων, διλωςθ
προςταςίασ
προςωπικϊν
δεδομζνων από τουσ
δικτυακοφσ τόπουσ,
επαγγελματικό
απόρρθτο. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν για τουσ
τρόπουσ και τθ
ςθμαςία τθσ
διαφφλαξθσ τθσ
ιδιωτικότθτασ και το
Διαδίκτυο.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μελετοφν βαςικά
ςτοιχεία από τθ
νομοκεςία για τθν
προςταςία των
προςωπικϊν
δεδομζνων (GDPR)
και περιθγοφνται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ
Ρροςταςίασ
Ρροςωπικϊν
Δεδομζνων.
Ενθμερϊνονται για το
ποια κεωροφνται
προςωπικά δεδομζνα
και ποια ευαίςκθτα
προςωπικά δεδομζνα,
πϊσ δίνεται θ
ςυναίνεςθ για τθ
χριςθ τουσ και τι
δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ ζχουν οι
χριςτεσ και οι
διαχειριςτζσ των
δικτυακϊν τόπων και
των πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων
γενικότερα.
Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

---, ---, ---, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

τθσ
διαδικτυακισ
φιμθσ
5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΝΕ-1

 επιχειρθματολογοφ
ν για τισ ςυνζπειεσ
τθσ πειρατείασ
λογιςμικοφ και
προϊόντων
πνευματικισ
δθμιουργίασ κακϊσ
και τθσ προςταςίασ
των πνευματικϊν
δικαιωμάτων ςτθν
καινοτομία και τθν
κοινωνικι
δθμιουργικότθτα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΝΕ-2

 αναγνωρίηουν τισ
άδειεσ ελεφκερου
λογιςμικοφ και
περιεχομζνου και
εξθγοφν τθ ςθμαςία
τουσ και τον τρόπο
χριςθσ και
εφαρμογισ τουσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Στο πλαίςιο
μακθςιακϊν ςχεδίων
εργαςίασ ο/θ
εκπαιδευτικόσ ηθτά
από τουσ μακθτζσ/τριεσ να καταγράψουν
ςε ζναν κατάλογο
διαφορετικζσ
περιπτϊςεισ, οι
οποίεσ ςυνιςτοφν
παράνομθ
εκμετάλλευςθ
πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ (όπωσ, για
παράδειγμα, θ
αναπαραγωγι
βιβλίου με τθ μορφι
φωτοτυπιϊν, θ
παράνομθ
μεταφόρτωςθ
ψθφιακϊν αρχείων
από το Διαδίκτυο, θ
παράνομθ διακίνθςθ
πλθροφορίασ μζςω
Διαδικτφου).
Η πολιτεία
προςτατεφει με Νόμο
τθν πνευματικι
ιδιοκτθςία για να
προςτατεφςει τθν
κοινωνικι
δθμιουργικότθτα. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ επινοεί
μακθςιακζσ
παρεμβάςεισ για να
ςυηθτιςουν τθ κζςθ
αυτι με τουσ μακθτζσ
και τισ μακιτριεσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
εξθγεί ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ τθν
ζννοια τθσ άδειασ
χριςθσ και ειςάγει τισ
πιο γνωςτζσ άδειεσ
ελεφκερου
λογιςμικοφ και
περιεχομζνου. Ππωσ
GNU General Public
Licence, Creative
Commons. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν να
διαβάηουν τα
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ

ΓΒ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΝΕ-3

 χρθςιμοποιοφν το
λογιςμικό και το
ψθφιακό
περιεχόμενο χωρίσ να
παραβιάηουν τα
πνευματικά
δικαιϊματα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
5.2. Επίδραςθ

5.2.1.
Κοινωνικζσ,
οικονομικζσ
και
πολιτιςμικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΚΕΡ-0

5.2.2.

ΓΒ-ΨΤΕΚ-

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

διακριτικά τθσ άδειασ
CC π.χ.: Αναφορά
Δθμιουργοφ-Μθ
Εμπορικι Χριςθ 4.0
(CC BY-NC 4.0) κακϊσ
και να επιςθμαίνουν
ψθφιακά πνευματικά
ζργα με τθν άδεια
χριςθσ που τουσ
περιγράφεται ι που
διαλζγουν οι ίδιοι.
Εξθγοφν τθ ςθμαςία
τθσ άδειασ Creative
Commons (CC) και τθν
αυτόματθ τθσ
μετάφραςθ ςε πολλζσ
διαφορετικζσ γλϊςςεσ
ςυγκρίνοντασ τθ
διαδικαςία αυτι από
πρακτικι άποψθ ςε
ςχζςθ με το να
ςυντάςςουν άδειεσ
μόνοι τουσ οι χριςτεσ
για κάκε πνευματικό
ζργο που
δθμοςιεφουν ςτο
Διαδίκτυο και να
δίνουν γραπτζσ άδειεσ
ςε όςουσ κζλουν να
τα προςπελάςουν.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν και
επιμζνουν να
ελζγχουν αν
διακζτουν τισ
απαραίτθτεσ άδειεσ
χριςθσ για κάκε
λογιςμικό που
χρθςιμοποιοφν.
Επιπλζον, αν τθροφν
τισ άδειεσ χριςθσ για
το ψθφιακό
περιεχόμενο που
χρθςιμοποιοφν. Ρ.χ.
θλεκτρονικά βιβλία,
μουςικι, ταινίεσ κ.α.
Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

---, ---, ---, ---, ---, ---

 περιγράφουν και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
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τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν
παγκοςμιότθτα του
διαδικτφου και
τθν
πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν
ψθφιακι
επικοινωνία παγκοςμιοποίθςθ και
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ

ΕΚΡ-ΡΑΓ-1

5.2.2.
Ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν
παγκοςμιότθτα του
διαδικτφου και
τθν
πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν
ψθφιακι
επικοινωνία παγκοςμιοποίθςθ και
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΡΑΓ-2

ςυηθτοφν προκλιςεισ
και τισ ευκαιρίεσ που
δίνει θ δυνατότθτα
παγκόςμιασ
ςυνεργαςίασ και τισ
επιπτϊςεισ που ζχει
ςτον τοπικό
πολιτιςμό
---, ΣΥΜ, ---, ---, ---, ---

 υιοκετοφν κριτικι
ςτάςθ απζναντι ςτο
ηιτθμα τθσ
παραπλθροφόρθςθσ
και των επιπτϊςεων
τθσ
---, ΣΥΜ, ---, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυηθτϊντασ τισ
εμπειρίεσ που ζχουν
οι ίδιοι/ίδιεσ από
ςυνεργατικά ζργα με
μακθτζσ/-τριεσ από
άλλεσ χϊρεσ, ι/και
μελετϊντασ
κατάλλθλα
επιλεγμζνεσ μελζτεσ
περίπτωςθσ και
πλθροφοριακζσ πθγζσ
ςυηθτοφν τισ
δυνατότθτεσ που δίνει
το διαδίκτυο για
ςυνεργαςία και τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςτον
τοπικό πολιτιςμό.
Επιςθμαίνουν τισ
προκλιςεισ και τισ
απαιτιςεισ για
ικανότθτα
ςυνεργαςίασ ςε
διακρατικό επίπεδο
όπωσ γνϊςθ ξζνων
γλωςςϊν, ςεβαςμό
ςτθ διαφορετικότθτα,
εφαρμογι των αρχϊν
τθσ πολιτότθτασ,
ικανότθτα
επικοινωνίασ κ.α. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
εφαρμόςουν τθν αρχι
τθσ κακολικισ ςκζψθσ
και τθσ τοπικισ
δράςθσ - «Σκεφτείτε
παγκόςμια, ενεργιςτε
τοπικά» («Think
globally, act locally»).
 Μζςα από
κατάλλθλα
επιλεγμζνεσ μελζτεσ
περίπτωςθσ
πραγματικϊν
περιπτϊςεων
παραπλθροφόρθςθσ
οι μακθτζσ/-τριεσ
βελτιϊνουν τθν
ικανότθτα τουσ να:
διακρίνουν τισ
ανακριβείσ ι
παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που
καταςκευάηονται,
παρουςιάηονται και
προωκοφνται με
ςκοπό το κζρδοσ, ι
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.2.
Ευαιςκθτοποίθςθ ςτθν
παγκοςμιότθτα του
διαδικτφου και
τθν
πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν
ψθφιακι
επικοινωνία -

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΡΑΓ-3

 αναγνωρίηουν ότι
είναι ςθμαντικό να
αναηθτοφν τθ γνϊμθ
πολλϊν
διαφορετικϊν
ανκρϊπων για τον
ςχεδιαςμό
υπθρεςιϊν και
προϊόντων
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθν αποκόμιςθ
πολιτικοφ οφζλουσ,
προπαγάνδασ, ι
οτιδιποτε άλλο, και
ηθμιϊνουν το
ςυμφζρον τθσ
κοινωνίασ και τθσ
ανκρωπότθτασ.
Επίςθσ, ςυηθτοφν
περιπτϊςεισ
φιλτραρίςματοσ
ειδιςεων από
μθχανζσ επιλογισ
πλθροφόρθςθσ.
Ζρχονται ςε επαφι με
εργαλεία και
υπθρεςίεσ που δίνουν
ςτουσ χριςτεσ τθ
δυνατότθτα να
αντιμετωπίςουν τθν
παραπλθροφόρθςθ
όπωσ ιςτοςελίδεσ
κατάρριψθσ
αναλθκϊν
δθμοςιευμάτων ςτο
διαδίκτυο. Συηθτοφν
τθ ςθμαςία τθσ
διαςφάλιςθσ τθσ
πολυμορφίασ και τθσ
βιωςιμότθτασ των
Ευρωπαϊκϊν και
διεκνϊν μζςων
ενθμζρωςθσ για τον
περιοριςμό τθσ
παραπλθροφόρθςθσ
και των επιπτϊςεων
τθσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν για τθν
ιςορροπία ανάμεςα
ςτθν ελευκερία τθσ
ζκφραςθσ και τθσ
διακίνθςθσ τθσ
πλθροφορίασ και τον
κίνδυνο τθσ
παραπλθροφόρθςθσ
ςτο διαδίκτυο.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αναγνωρίηουν ότι τα
προϊόντα και οι
υπθρεςίεσ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ και
ιδιαίτερα αυτά που
διανζμονται μζςω του
διαδικτφου
απευκφνονται ςε μια
μεγάλθ ποικιλία
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παγκοςμιοποί
θςθ και
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.3. Η
επίδραςθ των
αλγορίκμων,
τθσ επιςτιμθσ
των
δεδομζνων και
τθσ TN ςτθν
κοινωνία

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΑΛΚ-1

 περιγράφουν τθν
ζννοια τθσ
μερολθψίασ
αλγορίκμων και τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςτθν
κοινωνία
---, ΣΥΜ, ---, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ομάδων χρθςτϊν με
διαφορετικζσ
καταβολζσ, ανάγκεσ,
δυνατότθτεσ και
απόψεισ. Είναι
ςυνεπϊσ ςθμαντικό
να λαμβάνουν υπόψθ
τουσ τθ διάςταςθ
αυτι όταν ςχεδιάηουν
τεχνουργιματα με ΨΤ
και να ηθτοφν τθ
γνϊμθ πολλϊν
διαφορετικϊν
ανκρϊπων ςτον
ςχεδιαςμό και τθν
αξιολόγθςθ τθσ
χρθςτικότθτασ τουσ.
Για τθν ενθμζρωςθ
των μακθτϊν/-τριϊν
είναι δυνατό να
χρθςιμοποιθκοφν
ςυςτιματα τα οποία
οι μακθτζσ/-τριεσ κα
αξιολογιςουν όςον
αφορά τθν κάλυψθ
των αναγκϊν και
πολλϊν διαφορετικϊν
ομάδων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςε ςυνεργαςία με
τον/τθν εκπαιδευτικό
ενθμερϊνονται για
τθν ζννοια τθσ
μερολθψίασ των
αλγορίκμων
(Algorithmic bias) και
τισ επιπτϊςεισ τουσ
ςτθν κοινωνία.
Μελετοφν
παραδείγματα
μερολθψίασ
αλγορίκμων και
διακρίνουν τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςε
εμπορικό επίπεδο,
επθρεαςμό ψιφου,
διακρίςεισ φφλου,
φυλισ, εκνικότθτασ.
Συηθτοφν για το πϊσ
παράγοντεσ όπωσ οι
τρόποι ιεράρχθςθσ
και φιλτραρίςματοσ
των μθχανϊν
αναηιτθςθσ και οι
εφαρμογζσ μθχανικισ
μάκθςθσ κα
μποροφςαν να
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.4.
Επιδράςεισ τθσ
τεχνολογίασ
ςτθν τζχνθ και
τθν κουλτοφρα

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.4.
Επιδράςεισ τθσ
τεχνολογίασ
ςτθν τζχνθ και
τθν κουλτοφρα

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΤΕΚ-1

 μελετοφν για τθν
ψθφιακι τζχνθ και
αναηθτοφν τθν
προβολι τθσ
ψθφιακισ εποχισ
μζςα από τθν οπτικι
τθσ τζχνθσ
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΤΕΚ-2

 ςχεδιάηουν και
εκπονοφν
δθμιουργικά ζργα
ψθφιακισ τζχνθσ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

προκαλζςουν
μερολθψία
αλγορίκμων ςτθν
κακθμερινι ηωι.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςε ςυνεργαςία με
τον/τθν εκπαιδευτικό
μελετοφν τθν
ψθφιακι τζχνθ και
ερευνοφν τα είδθ τθσ
όπωσ π.χ.:
− Ψθφιακι
φωτογραφία και
ηωγραφικι
− Animation
− Βιντεοπαιχνίδια
− Διαδραςτικι
μυκοπλαςία
(interactive fiction)
− Video Art
− Ηλεκτρονικι
μουςικι,
− Αναηθτοφν ζργα
ψθφιακισ τζχνθσ με
κζμα τθν ψθφιακι
εποχι και
φτιάχνουν μια
εικονικι ζκκεςθ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μιασ
αυκεντικισ για
αυτοφσ
δραςτθριότθτα
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ, με τθ
χριςθ λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ
πολυμζςων ι με τθν
αξιοποίθςθ
περιβάλλοντοσ
προγραμματιςμοφ
δθμιουργοφν
πολυτροπικι
διαδραςτικι
εφαρμογι τζχνθσ. Η
δραςτθριότθτα
προτείνεται να
ςυνδυαςτεί με τθ
διδαςκαλία του άξονα
4.1.4. Σφνκεςθ Ενςωμάτωςθ Υπεφκυνθ Διαςκευι Ψθφιακοφ
περιεχομζνου και
ςυγγραφι
πολυμεςικϊν
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
εχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.5.
Επιπτϊςεισ
των
τεχνολογιϊν
ςτθ ςωματικι,
τθν ψυχικι
υγεία και τθν
ευεξία

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΥΓΕ-0

5.2.6.
Ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ
και αειφορία

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΑΕΙ-1

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία

5.2.7. Τι
επιφυλάςςει
το μζλλον;

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

εφαρμογϊν τθσ
ενότθτασ 4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν, μζςων
και υπθρεςιϊν.
Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

---, ---, ---, ---, ---, ---

 ςυηθτοφν για τθ
βιϊςιμθ αξιοποίθςθ
των ΨΤ και για τισ
περιβαλλοντικζσ τουσ
επιπτϊςεισ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

ΓΒ-ΨΤΕΚΕΚΡ-ΜΕΛ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο
νοθματοδοτοφμενων
για αυτοφσ
δραςτθριοτιτων,
ςυηθτοφν ςε
ςυνεργαςία με
τον/τθν εκπαιδευτικό
τουσ για τθ βιϊςιμθ
αξιοποίθςθ των ΨΤ
και για τισ
περιβαλλοντικζσ τουσ
επιπτϊςεισ.
Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ:
καταγράφουν τισ
περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ (κετικζσ
και αρνθτικζσ) τθσ ΨΤ,
ερευνοφν και
δθμοςιεφουν άρκρα
ςτθν ιςτοςελίδα του
ςχολείου για τισ
περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ των ΨΤ
όπωσ: θ κατανάλωςθ
θλεκτρικισ ιςχφοσ
από τισ υποδομζσ
παροχισ υπθρεςιϊν
υπολογιςτικοφ
νζφουσ. Μελετοφν το
ηιτθμα τθσ
ανακφκλωςθσ των
θλεκτρονικϊν
ςυςκευϊν (e-waste),
αναηθτϊντασ λφςεισ.
Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

---, ---, ---, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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και τον
πολιτιςμό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Άξονασ

ΚωδικόσΠΜΑ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
(ΠΜΑ)

ΕπεξιγθςθΠεριγραφιΔραςτθριότθτεσ
ΔιδαςκαλίασΕπιτζλεςθσ

Οι μακθτζσ/-τριεσ:
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1. Αλγορικμικι και προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
1.1.
1.1.1
ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓ-  εντοπίηουν και
 Στθ Γ' Γυμναςίου οι
Αλγορικμικι
Ρρόβλθμα,
ΡΕΡ-1
δθμιουργοφν/καταςκ μακθτζσ/-τριεσ
επίλυςθ
ευάηουν (Problem
εξαςκοφνται ςτθν
προβλιματοσ
posing) προβλιματα
επίλυςθ κάκε είδουσ
και διατυπϊνουν τουσ προβλθμάτων, τα
οριςμοφσ τουσ με
οποία τουσ ορίηονται
τρόπο κατάλλθλο για
ι τα ορίηουν οι
επίλυςθ (εξερεφνθςθ
ίδιοι/ίδιεσ και
ι εξεφρεςθ λφςεων)
επιλφονται με χριςθ
με μεκόδουσ που
υπολογιςτικϊν
υποςτθρίηονται από
ςυςτθμάτων. Τα
τθν ψθφιακι
προβλιματα μπορεί
τεχνολογία όπωσ θ
να είναι αλγορικμικά,
αλγορικμικι επίλυςθ, υπολογιςτικάθ ανάλυςθ
μακθματικά,
δεδομζνων, τα
δθμιουργικισ
αφθρθμζνα μοντζλα
υπολογιςτικισ,
και θ προςομοίωςθ
προςομοίωςθσ
ςυςτθμάτων και θ
ςυςτθμάτων,
καταςκευι
επιςτθμονικά, κακϊσ
αυτοματιςμϊν ι
και υλικοφ
ρομποτικϊν
προγραμματιςμοφ με
διατάξεων
αυτοματιςμοφσ ι
ρομποτικζσ διατάξεισ.
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
Η επίλυςθ
ΥΑΦ
προβλθμάτων
εντάςςεται ςε
μακθςιακά ζργα και
εξειδικεφεται
ανάλογα με τα
ενδιαφζροντα των
μακθτϊν/-τριϊν. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
προςπακεί να
καλφψει όςο το
δυνατόν περιςςότερα
είδθ προβλθμάτων.
1.1.
1.1.1
ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓ-  προτείνουν και
 Με τθ χριςθ απλϊν
Αλγορικμικι
Ρρόβλθμα,
ΡΕΡ-2
ςυγκρίνουν
παραδειγμάτων
επίλυςθ
εναλλακτικοφσ
(ςχεδίαςθσ)
προβλιματοσ
τρόπουσ διατφπωςθσ
εναλλακτικϊν λφςεων
και αναπαράςταςθσ
για το ίδιο πρόβλθμα
ςυγκεκριμζνων
οι μακθτζσ/-τριεσ
υπολογιςτικϊν
ευαιςκθτοποιοφνται
προβλθμάτων με
ςτα κζματα τθσ
κριτιρια τθν
απόδοςθσ των
κατανοθςιμότθτα και προγραμμάτων με
τουσ υπολογιςτικοφσ
κριτιρια τον

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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πόρουσ (μνιμθ και
χρόνοσ) που απαιτεί θ
επίλυςθ τουσ ςε κάκε
περίπτωςθ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-3

 αναπαριςτοφν
δεδομζνα
υπολογιςτικά
προβλιματα,
πραγματικοφ κόςμου
και τεχνθτάεκπαιδευτικά με
αφθρθμζνο τρόπο και
περιγράφουν τθν
επίλυςθ τουσ ωσ
αναηιτθςθ ςτο χϊρο
των καταςτάςεων
τουσ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

απαιτοφμενο χρόνο,
τθν απαιτοφμενθ
μνιμθ και τθν
κατανοθςιμότθτα του
κϊδικα. Ρ.χ. Ζνα
πρόγραμμα που
τυπϊνει το όνομα (ι
το πλικοσ των
θμερϊν) του μινα
δεδομζνου του
αρικμοφ του (π.χ. ο
αρικμόσ 6 αντιςτοιχεί
ςτο μινα Ιοφνιο)
μπορεί να λυκεί με
διαφορετικζσ εκδοχζσ
τθσ δομισ επιλογισ
κακϊσ και με τθ
χριςθ ι όχι πίνακα
για τθν αποκικευςθ
των ονομάτων των
μθνϊν. Οι μακθτζσ/τριεσ λφνουν το
πρόβλθμα και
ςυγκρίνουν τισ λφςεισ
τουσ κακϊσ και λφςεισ
που κα προτείνει ο/θ
εκπαιδευτικόσ.
Μακαίνουν να
μετροφν βιματα
εκτζλεςθσ και
απαιτοφμενθ μνιμθ
για τα προγράμματα
τουσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ υπολογιςτικά
προβλιματα,
πραγματικοφ κόςμου
(π.χ. εφρεςθ
διαδρομισ) και
τεχνθτά-εκπαιδευτικά
(π.χ. παηλ 8
πλακιδίων, τρίλιηα,
ςκάκι, πζτρα-ψαλίδιχαρτί) με αφθρθμζνο
τρόπο, ορίηει τθν
αρχικι κατάςταςθ, τισ
καταςτάςεισ ςτόχουσλφςεισ, καταςκευάηει
το γράφο των
καταςτάςεων του
προβλιματοσ και
περιγράφει τθν
επίλυςθ τουσ ωσ
αναηιτθςθ ςτο χϊρο
των καταςτάςεων
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1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-4

 εξθγοφν απλζσ
γενικζσ μεκόδουσ
αναηιτθςθσ λφςεων
ςτουσ χϊρουσ
καταςτάςεων
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-5

 αναφζρουν και
εξθγοφν ςτρατθγικζσ
επίλυςθσ
προβλθμάτων με
απλά παραδείγματα
τθσ εφαρμογισ τουσ
ςε γενικευμζνα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τουσ. Οι μακθτζσ/τριεσ εφαρμόηουν τισ
ιδζεσ αυτζσ ςε
υπολογιςτικά
προβλιματα.
Καταςκευάηουν το
χϊρο των
καταςτάςεων για
δεδομζνεσ
αφθρθμζνεσ
αναπαραςτάςεισ και
εντοπίηουν διαδρομζσ
από δεδομζνεσ
καταςτάςεισ προσ τισ
λφςεισ. Συηθτοφν για
το κζμα του μεγζκουσ
του χϊρου των
καταςτάςεων ςε
προβλιματα με
ςυνδυαςτικι
πολυπλοκότθτα π.χ.
ςκάκι.
 Σε ςυνδυαςμό με το
προθγοφμενο ΡΜΑ,
αφοφ γίνει κατανοθτό
ότι τα προβλιματα
ανάγονται ςε
αναηιτθςθ ςτο χϊρο
των καταςτάςεων,
ο/θ εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ απλζσ γενικζσ
μεκόδουσ αναηιτθςθσ
λφςεων: κατά πλάτοσ
πρϊτα, κατά βάκοσ
πρϊτα και απλζσ
ευρετικζσ τεχνικζσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφαρμόηουν τισ
λφςεισ ςε απλζσ
περιπτϊςεισ
προβλθμάτων ςτο
χαρτί. Χρθςιμοποιοφν
τθν τεχνικι αυτι για
να φτιάχνουν
μεκόδουσ για να μθ
χάνουν ςε απλά
παιχνίδια π.χ τρίλιηα.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
επιλζγει να
περιγράφει και να
εφαρμόηει ςε κάκε
ευκαιρία, ι/και ςε
ειδικά ςχεδιαςμζνο
μάκθμα, ςτρατθγικζσ
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υποδείγματα
προβλθμάτων
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-6

 αναγνωρίηουν
ςφγχρονα αυκεντικά
προβλιματα που
μποροφν να
βελτιϊςουν τθ ηωι
των ανκρϊπων μζςα
από καινοτόμεσ
λφςεισ με ψθφιακι
τεχνολογία και
εφαρμογζσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

επίλυςθσ
προβλθμάτων όπωσ:
επαναλθπτικι
μζκοδοσ (iteration),
αναδρομι (recursion),
εξαντλθτικι δοκιμι
(brute force),
αντίςτροφθ διαδρομι
(backtrack), ευρετικι
(heuristic), διαίρει και
βαςίλευε (divide and
conquer), κ.α.). Για
τθν επίδειξθ των
ςτρατθγικϊν μποροφν
επίςθσ να
αξιοποιθκοφν
παραδείγματα τθσ
εφαρμογισ τουσ ςε
γενικευμζνα
υποδείγματα
προβλθμάτων (π.χ.
ταξινόμθςθ,
αναηιτθςθ, πφργοι
Ανόι, ιεραπόςτολοικανίβαλοι, το
πρόβλθμα των 8
βαςιλιςςϊν, το
πρόβλθμα του
ςακιδίου(knapsack
problem), το
πρόβλθμα του
περιοδεφοντοσ
πωλθτι (traveling
salesman problem), το
πρόβλθμα με τισ
κανάτεσ (water jug
problem) κ.α. Το ΡΜΑ
προτείνεται να
καλλιεργθκεί ςε
ςυνδυαςμό με τα 2
προθγοφμενα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
καταγράφουν,
ςυηθτοφν και
επινοοφν με
καταιγιςμό ιδεϊν
προβλιματα που
οδθγοφν ςτθν
καινοτομία και
μποροφν να λυκοφν
με τθ βοικεια
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων. Τα
προβλιματα αυτά
μποροφν να
αποτελζςουν αφορμι
για τθν ανάπτυξθ
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.1
Ρρόβλθμα,
επίλυςθ
προβλιματοσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΕΡ-7

 εφαρμόηουν
αφαίρεςθ ωσ εςτίαςθ
ςτα ςθμαντικά
χαρακτθριςτικά ενόσ
αντικειμζνου ςε
ςχζςθ με ζνα
πρόβλθμα και ωσ
γενίκευςθπαραμετροποίθςθ
μιασ λφςθσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-1

 περιγράφουν τθν
αλγορικμικι ςκζψθ
ωσ τθν ικανότθτα
ςχεδιαςμοφ
αλγορίκμων για τθν
επίλυςθ ενόσ
προβλιματοσ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μακθςιακϊν ζργων.
Η αφαίρεςθ είναι
ςθμαντικι πρακτικι
ςτθν Ρλθροφορικι.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ
μοντελοποιεί τθ
διαδικαςία
αφαίρεςθσ κατά τθν
αναπαράςταςθ και
μοντελοποίθςθ
προβλθμάτων (δομικι
αφαίρεςθ), κατά το
ςχεδιαςμό
αλγορίκμων
(διαδικαςτικι
αφαίρεςθ), κατά το
ςχεδιαςμό
παραμετροποιθμζνων
υποπρογραμμάτων
(γενίκευςθ λφςεων),
κατά τον οριςμό
μεταβλθτϊν απλϊν
και ςφνκετων τφπων,
κατά τον οριςμό
αντικειμζνων και
κλάςεων ςτον
αντικειμενοςτρεφι
προγραμματιςμό, κλπ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ενκαρρφνονται να
εφαρμόηουν τθ
διαδικαςία
αφαίρεςθσ ςε κάκε
ευκαιρία ϊςτε να
αναπτφξουν κατά το
δυνατό τθν κεντρικι
αυτι ικανότθτα για
τθν Ρλθροφορικι και
τθν Υπολογιςτικι
Σκζψθ.
Μζςα από κατάλλθλα
παραδείγματα οι
μακθτζσ/-τριεσ
προςεγγίηουν τθν
ζννοια τθσ
αλγορικμικισ ςκζψθσ
ωσ τθν ικανότθτα
επίλυςθσ
προβλθμάτων με το
ςχεδιαςμό
αλγορίκμων. Δίνονται
παραδείγματα,
ςυηθτιζται ιςτορικά θ
ςθμαςία που ζχει θ
αλγορικμικι ςκζψθ
ςτθν πρόοδο τθσ
επιςτιμθσ, τθσ
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.2 Η ζννοια
του
αλγόρικμου

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΝΑ-2

 αντιλαμβάνονται
τον αλγόρικμο ωσ
ςχζδιο για
υποπρογράμματα
μζςα ςτα
προγράμματα των
Η/Υ κακϊσ και ωσ
λειτουργία για
υλοποίθςθ με υλικό
προγραμματιςμό
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

οικονομίασ και του
πολιτιςμοφ και ςτθν
προςπάκεια
δθμιουργίασ των Η/Υ
ωσ μθχανϊν
αυτόματων
υπολογιςμϊν για τθν
υλοποίθςθ
αλγορίκμων.
Σχετίηεται θ ζννοια με
τθ γενικότερθ τθσ
υπολογιςτικισ ςκζψθσ
και παρουςιάηεται θ
αλγορικμικι ςκζψθ
ωσ μια διάςταςθ τθσ
υπολογιςτικισ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
τοποκετοφν τθν
ζννοια του
αλγορίκμου ςε ςχζςθ
με τθν ζννοια των
προγραμμάτων. Τα
προγράμματα που
ζχουν αρχίςει να
επεξεργάηονται ςτο
Γυμνάςιο ζχουν
διαφορετικζσ μορφζσ,
από απλζσ
υλοποιιςεισ
αλγορίκμων, ςε
ςφνκετεσ εφαρμογζσ
(π.χ. παιχνίδια), ςε
διαφορετικζσ
πλατφόρμεσ (π.χ.
ιςτοςελίδεσ, φορθτζσ
ςυςκευζσ,
επιτραπζηιοι Η/Υ),
ςυνκζςεισ
μικροελεγκτϊν και
κυκλωμάτων με
αιςκθτιρεσ κ.α. Οι
αλγόρικμοι
ςυνυφαίνονται με το
λογιςμικό με τθ
μορφι
προδιαγραφϊν για
υποπρογράμματα. Σε
κάκε περίπτωςθ
δθμιουργίασ
ςφνκετου λογιςμικοφ
ςυςτιματοσ οι
μακθτζσ/-τριεσ
κακοδθγοφνται να
υλοποιοφν τουσ
γνωςτοφσ
τουλάχιςτον
αλγορίκμουσ που κα
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χρθςιμοποιιςουν ωσ
ξεχωριςτά
υποπρογράμματα
ϊςτε να μποροφν να
τουσ αναγνωρίηουν ωσ
αφαιρετικό δομικό
ςτοιχείο των
ςυςτθμάτων. Επίςθσ
οι μακθτζσ/-τριεσ
μζςα από
παραδείγματα
γνωρίηουν τθ
δυνατότθτα
υλοποίθςθσ ενόσ
αλγορίκμου με τθ
μορφι θλεκτρονικοφ
κυκλϊματοσ (υλικά) ι
και θλεκτρομθχανικισ
διάταξθσ (π.χ.
γεννιτρια τυχαίων
αρικμϊν και φυςικι
κλθρωτίδα)
1.1.
Αλγορικμικι

1.1.3 Η ιςτορία
των
αλγορίκμων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΙΣΤ-0

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΣΧΑ-1

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
---, ---, ---, ---, ---, -- χρθςιμοποιοφνεκτελοφν,
τροποποιοφν
δεδομζνουσ και
ςχεδιάηουν νζουσ
αλγορίκμουσ με
φυςικι γλϊςςα,
ψευδοκϊδικα και
διαγράμματα ροισ με
ςτακερζσ και απλζσ
μεταβλθτζσ και λίςτεσ
διαφόρων τφπων
δεδομζνων,
τυχαιότθτα,
αρικμθτικοφσ,
λογικοφσ και τελεςτζσ
ςυμβολοςειρϊν,
βαςικά
υποπρογράμματα
(π.χ. μακθματικζσ
ςυναρτιςεισ), ζλεγχο
απλϊν λογικϊν
ςυνκθκϊν, απλζσ,
ςφνκετεσ και
εμφωλευμζνεσ δομζσ
ελζγχου επιλογισ και
επανάλθψθσ, κακϊσ
υποπρογράμματα
απλά και αναδρομικά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Στθ Γ' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυνεχίηουν τθ μελζτθ
των αλγορίκμων,
εργαςτθριακάπειραματικά, δθλαδι
ςε ςυνδυαςμό με τον
προγραμματιςμό, ςτο
πλαίςιο επίλυςθσ
προβλθμάτων. Στα
δομικά ςτοιχεία των
αλγορίκμων και των
αντίςτοιχων
προγραμμάτων
προςτίκενται τα απλά
αναδρομικά
υποπρογράμματα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξαςκοφνται ςτον
προγραμματιςμό με
υποπρογράμματα και
ςτθ δόμθςθ των
προγραμμάτων. Στθ
ςυνζχεια ειςάγονται
ςτθν αναδρομι μζςα
από απλά
παραδείγματα
αλγορίκμων που να
ςυνοδεφονται από
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ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΣΧΑ-2

 εκτελοφν και
τροποποιοφν
αναδρομικοφσ
αλγορίκμουσ για
υποδειγματικά
προβλιματα με
γραφικι
αναπαράςταςθ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

οπτικζσ
αναπαραςτάςεισ (π.χ.
με γραφικι ζξοδο)
ϊςτε να
νοθματοδοτιςουν τισ
ζννοιεσ ευκολότερα.
Χρθςιμοποιοφνται
παραδείγματα
προβλθμάτων που
λφνονται με
αναδρομι κακϊσ και
ςφγκριςθ
αναδρομικϊν και
επαναλθπτικϊν
αλγορίκμων όςον
αφορά τθν
κατανοθςιμότθτα. Οι
αναδρομικοί
αλγόρικμοι δίνονται
ζτοιμοι και
υλοποιοφνται από
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ι
τροποποιοφνται ςτο
πλαίςιο τθσ
διερεφνθςθσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ μζςα
από επιλεγμζνα
παραδείγματα
προβλθμάτων, όπωσ ο
ςχεδιαςμόσ απλϊν
μορφοκλαςματικϊν
γραφικϊν
παραςτάςεων (turtle
fractal: δζντρα,
χιονονιφάδα Koch
κ.α.), ειςάγονται ςτθν
ζννοια τθσ αναδρομισ
και εκτελζςουν
αντίςτοιχα
προγράμματα. Η
αναδρομι ειςάγεται
επίςθσ με τθ χριςθ
προςομοιϊςεων και
άλλου επιλεγμζνου
εκπαιδευτικοφ υλικοφ
βαςικϊν
προβλθμάτων, όπωσ
οι πφργοι του Ανϊι
κ.α., οι μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
αςχολθκοφν με τα
προβλιματα αυτά
υπό τον τφπο
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Αλγορικμικι
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1.1.4
Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΣΧΑ-3

 αναπαριςτοφν τθν
εκτζλεςθ αλγορίκμων
βιωματικά και με
οπτικοποιιςεισ
ψθφιακζσ και
ςυμβατικζσ, όπωσ
απλά δομικά μοντζλα
Η/Υ και πίνακεσ τιμϊν
μεταβλθτϊν
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.5 Βαςικοί
αλγόρικμοι και
εφαρμογζσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΒΕΦ-1

 περιγράφουν,
εξθγοφν με απλό
τρόπο και
εφαρμόηουν
ςθμαντικοφσ
επιλεγμζνουσ
αλγορίκμουσ ακριβείσ
ι/και ευρετικοφσ για
γενικευμζνα και
κλαςικά προβλιματα
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παιχνιδιοφ με απλά
υλικά ςτθν αρχι ϊςτε
να κατανοιςουν το
πρόβλθμα, ςτθ
ςυνζχεια με
προςομοιϊςεισ
(μαφρο κουτί) και
τζλοσ με υλοποιιςεισ
ςε κϊδικα που κα
εκτελζςουν ι/και κα
τροποποιιςουν.
 Στθ Γ' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυνεχίηουν να
εξαςκοφνται ςτθν
αναπαράςταςθ τθσ
εκτζλεςθσ
αλγορίκμων
βιωματικά, με απλά
μοντζλα, με
οπτικοποιιςεισ
(λογιςμικό
οπτικοποίθςθσ
αλγορίκμων) και
πίνακεσ τιμϊν.
Επιπλζον ειςάγονται
απλοί τρόποι για τθν
αναπαράςταςθ τθσ
εκτζλεςθσ απλϊν
αναδρομικϊν
αλγορίκμων με
ςτοίβαξθ τθσ
κατάςταςθσ ςε κάκε
αναδρομικό βιμα και
επιςτροφι ςταδιακά
μετά τον τερματιςμό
τθσ ειςαγωγισ
αναδρομικϊν
βθμάτων.
 Στθ Γ' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυνεχίηουν τθν
περιιγθςθ ςτθν
αλγορικμικι ςκζψθ ςε
ςυνδυαςμό με τα
υπολογιςτικά
προβλιματα
μελετϊντασ με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
γενικευμζνα και
κλαςικά προβλιματα
με ακριβείσ ι/και
ευρετικοφσ
αλγορίκμουσ ( π.χ.
επίλυςθ λαβφρινκου,
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1.1.
Αλγορικμικι

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.1.6 Ζλεγχοσ
ορκότθτασ και
εκςφαλμάτωςθ
αλγορίκμων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΟΕ-1

 αποφαίνονται για
τθν ορκότθτα και να
εντοπίηουν ςφάλματα
ςε δεδομζνουσ
αλγορίκμουσ με
λογικό ςυλλογιςμό
για τα αποτελζςματα
τουσ ι
ιχνογραφϊντασ τθν
εκτζλεςθ τουσ για
ςυςτθματικά
επιλεγμζνα
δοκιμαςτικά
δεδομζνα και
ςενάρια εκτζλεςθσ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.6 Ζλεγχοσ
ορκότθτασ και
εκςφαλμάτωςθ
αλγορίκμων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΕΟΕ-2

 αναφζρουν,
περιγράφουν,
εντοπίηουν και
διορκϊνουν
ςυνθκιςμζνα λάκθ ςε
αλγορίκμουσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αναηιτθςθ ςε
γράφουσ, το
πρόβλθμα του
περιοδεφοντοσ
μικροπωλθτι, πφργοι
Ανόι, αναηιτθςθ
μοτίβων,
ιεραπόςτολοι και
κανίβαλοι,
υπολογιςμόσ του π,
κ.α.)
 Στθ Γ' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυμπλθρϊνουν τισ
μεκόδουσ εντοπιςμοφ
ςφαλμάτων με τθ
χριςθ ςυςτθματικά
επιλεγμζνων
δοκιμαςτικϊν
δεδομζνων και
ςεναρίων εκτζλεςθσ
(π.χ. για απαρίκμθςθ
όλων των
ςυνδυαςμϊν
δεδομζνων ειςόδου).
Η μζκοδοσ είναι
χριςιμθ ιδιαίτερα
όταν δεν είναι εφκολθ
θ αναλυτικι ζκφραςθ
τθσ ςχζςθσ των
εξόδων με τισ
ειςόδουσ του
αλγορίκμου.
 Μζςα από
παραδείγματα και
ςυηιτθςθ οι
μακθτζσ/-τριεσ
αρχίηουν να
ςυςτθματοποιοφν τα
ςυνθκιςμζνα λάκθ ςε
αλγορίκμουσ και τα
αντίςτοιχα
προγράμματα. π.χ. θ
παράλειψθ τθσ
αρχικοποίθςθσ των
τιμϊν των
μεταβλθτϊν, θ
ανάμειξθ των τφπων
των μεταβλθτϊν, θ
υπζρβαςθ των ορίων
των λιςτϊν, θ
παράλειψθ του
ελζγχου τερματιςμοφ
τθσ αναδρομισ κ.α. Σε
μια δομι επιλογισ
μπορεί να
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

εμφανιςτοφν λογικά
λάκθ που ςχετίηονται
με:
− τθ ςυνκικθ ι τισ
ςυνκικεσ
− τισ ομάδεσ εντολϊν
που εκτελοφνται
όταν μια ςυνκικθ
είναι αλθκισ ι
ψευδισ.

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.7
Ρολυπλοκότθτα αλγορίκμων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΟΛ-1

 βελτιϊνουν τθν
απόδοςθ ενόσ
αλγορίκμου
μειϊνοντασ τισ
απαιτιςεισ του ςε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Σε μια δομι
επανάλθψθσ μπορεί
να εμφανιςτοφν
λογικά λάκθ που
ςχετίηονται με:
− τθ ςυνκικθ
επανάλθψθσ ι
τερματιςμοφ,
− τθν αρχικοποίθςθ
τθσ ςυνκικθσ,
− τθν ενθμζρωςθ τθσ
ςυνκικθσ εντόσ του
βρόχου
επανάλθψθσ,
− τθν αρχικοποίθςθ
και ανανζωςθ των
μεταβλθτϊν
− τισ εντολζσ που
περιλαμβάνονται
εντόσ του βρόχου, θ
παράλειψθ τθσ
μεταβολισ του
απαρικμθτι
επανάλθψθσ μζςα
ςτο ςϊμα τθσ
επανάλθψθσ.
Εξαςκοφνται ςτον
εντοπιςμό και τθ
διόρκωςθ
ςυνθκιςμζνων
λακϊν ςε
υλοποιιςεισ
αλγορίκμων
(ςυνδυαςτικά με
τον
προγραμματιςμό)
και όποτε βρίςκουν
κάποιο λάκοσ το
ταξινομοφν ςτισ
ςυνικεισ
κατθγορίεσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
μειϊςουν το χρόνο
εκτζλεςθσ ι/και τθν
απαιτοφμενθ μνιμθ
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χρόνο και μνιμθ
ΥΣΚ, ---, ---, ---, ---,
ΥΑΦ

1.1.
Αλγορικμικι

1.1.7
Ρολυπλοκότθτα αλγορίκμων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΑΛΓΡΟΛ-2

 υπολογίηουν ι
εκτιμοφν πϊσ
μεταβάλλονται οι
απαιτιςεισ ςε χρόνο
και μνιμθ
επιλεγμζνων
αλγορίκμων με το
μζγεκοσ των
δεδομζνων ειςόδου
τουσ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κατάλλθλα
επιλεγμζνων απλϊν
αλγορίκμων
υλοποιθμζνων ςε
κάποια γλϊςςα
προγραμματιςμοφ.
Αφοφ εκτιμιςουν το
υπολογιςτικό κόςτοσ
των αλγορίκμων
προτείνουν αλλαγζσ
για να πετφχουν
βελτίωςθ των
απαιτιςεων ςε μνιμθ
ι/και χρόνο. Συνικωσ
ό,τι κερδίηουμε ςε
χρόνο το χάνουμε ςε
μνιμθ και το
αντίςτροφο.
Σπανιότερα, ςε
περιπτϊςεισ μάλλον
λιγότερο
καλοςχεδιαςμζνων
προγραμμάτων,
μποροφμε να
βελτιϊςουμε και τα
δφο.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
αναλφει ζναν
αλγόρικμο και εξθγεί
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ τα πικανά
ςενάρια(καλφτερθ
περίπτωςθ (Best case
scenario), χειρότερθ
περίπτωςθ (Worst
case scenario) και
αναμενόμενθ/μζςθ
περίπτωςθ
(Expected/Average
case scenario )) και τισ
τιμζσ που μπορεί να
πάρει ο χρόνοσ
εκτζλεςθσ για
οποιαδιποτε είςοδο
με δεδομζνο το
μζγεκοσ δεδομζνων.
Στθ Γ' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
προςπακιςουν να
υπολογίςουν
παραμετρικά το
υπολογιςτικό κόςτοσ
αλγορίκμων ςε ςχζςθ
με το μζγεκοσ των
δεδομζνων ειςόδου
τουσ. Ρ.χ. ηθτάμε από
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Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΒΕΔ-1

 ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν και
διορκϊνουν
προγράμματα ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ
αλγορίκμων ι ζργων
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ ςε
περιβάλλον οπτικοφ
ι/και κειμενικοφ
προγραμματιςμοφ με
απλζσ μεταβλθτζσ και
τφπου λίςτασ,
επιλογζσ,
επαναλιψεισ,
γεγονότα και
υποπρογράμματα
(ζτοιμα και νζα απλά
και αναδρομικά)
ΥΣΚ, ---, ---, ---, ΚΥΤ, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να υπολογίςουν
πόςεσ ςυγκρίςεισ
χρειάηεται θ
αναηιτθςθ ενόσ
ςτοιχείου μζςα ςε
ζναν αταξινόμθτο
πίνακα ςτθν
καλφτερθ, ςτθ
χειρότερθ και ςτθ
μζςθ περίπτωςθ.
Ρειραματικζσ δοκιμζσ
εκτζλεςθσ των
προγραμμάτων
επιβεβαιϊνουν το
αποτζλεςμα. Το ΡΜΑ
μπορεί αν επιδιωχκεί
ςτο πλαίςιο τθσ
εναςχόλθςθσ με τα
προγραμματιςτικά
προβλιματα που
προςφζρονται όπωσ θ
αναηιτθςθ κ.α. χωρίσ
να απαιτθκεί να γίνει
ειδικό μάκθμα για
αυτό.
 Στθ Γ' Τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
ςυνεχίηουν να
αναπτφςςουν τθν
προγραμματιςτικι
τουσ ικανότθτα ςτο
πλαίςιο
εργαςτθριακισ
δθμιουργικισ
επίλυςθσ
προβλθμάτων με
αλγορικμικό τρόπο
ι/και δθμιουργικισ
ζκφραςθσ με
προγραμματιςμό. Στθ
Γ' Τάξθ οι μακθτζσ/τριεσ αςχολοφνται
επιπλζον
ςυςτθματικά με τα
υποπρογράμματα
απλά και αναδρομικά
ςε περιβάλλον
οπτικοφ ι/και
κειμενικοφ
προγραμματιςμοφ. Ο
προγραμματιςμόσ
παρζχει το
εργαςτθριακό πλαίςιο
εφαρμογισ των
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΒΕΔ-2

 χρθςιμοποιοφν
λίςτεσ και
υλοποιθμζνεσ
βαςικζσ δομζσ
δεδομζνων
ΥΣΚ, ---, ---, ---, ---,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΒΕΔ-3

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΒΕΔ-4

 δθμιουργοφν και
διαχειρίηονται αρχεία
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ---,
ΥΑΦ

 υλοποιοφν και
τροποποιοφν απλά
αναδρομικά
υποπρογράμματα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντίςτοιχων εννοιϊν
τθσ αλγορικμικισ και
τα αντικείμενα αυτά
διδάςκονται
ταυτόχρονα.
 Στθ Γ' τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
αςχολθκοφν με κάκε
είδουσ
προγραμματιςτικό
ζργο. Επομζνωσ
ενδεχόμενα κα
χρειαςτεί να
χρθςιμοποιιςουν
ζτοιμεσ υλοποιιςεισ
δομϊν δεδομζνων
πζρα από τισ λίςτεσ
και τουσ πίνακεσ όπωσ
π.χ. ουρά, ςτοίβα,
δζντρο, γράφοσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μζςα από
παραδείγματα
ζρχονται ςε επαφι με
τθν ζννοια του
αρχείου και
μακαίνουν να
αποκθκεφουν
δεδομζνα ςε αρχεία
ςτισ περιφερειακζσ
ςυςκευζσ
αποκικευςθσ του
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ. Με τθ
βοικεια αυκεντικϊν
αςκιςεων ςτο
εργαςτιριο
εξαςκοφνται ςτθ
διαχείριςθ του
ςυςτιματοσ
αρχειοκζτθςθσ μζςα
από προγραμματιςμό.
Τα αρχεία μπορεί να
είναι κειμζνου ι
ςειριακά αρχεία
εγγραφϊν ανάλογα
με το τι υποςτθρίηει
το προγραμματιςτικό
περιβάλλον που
χρθςιμοποιείται ςτο
εργαςτιριο.
 Στθ Γ' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυνεχίηοντασ τθ
μελζτθ των
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προγραμματιςμοφ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματι-

ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ---,
ΥΑΦ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΒΕΔ-5

 αποφαίνονται για
τθν ορκότθτα και
εντοπίηουν ςφάλματα
ςε δεδομζνα
προγράμματα με

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αλγορίκμων
ειςάγονται ςτα απλά
αναδρομικά
υποπρογράμματα. Για
τθν εργαςτθριακι
μελζτθ των
αναδρομικϊν
υποπρογραμμάτων οι
μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
προγραμματίηουν τισ
λφςεισ επιλεγμζνων
προβλθμάτων, όπωσ ο
ςχεδιαςμόσ απλϊν
μορφοκλαςματικϊν
γραφικϊν
παραςτάςεων (turtle
fractal: δζντρα,
χιονονιφάδα Koch
κ.α.) και οικοδομοφν
ςταδιακά τθν ζννοια
τθσ
προγραμματιςτικισ
αναδρομισ. Η
κατανόθςθ τθσ
αναδρομισ ςτθν
Ρλθροφορικι είναι
ζνα από τα
δυςκολότερα και
ταυτόχρονα
ςθμαντικά ηθτιματα
(Hamouda, et al.,
2018; Kurland & Pea,
1985) και θ ειςαγωγι
του ςτο Γυμνάςιο
αποςκοπεί ςτθ
ςταδιακι εξοικείωςθ
με τθν κατανόθςθ
ζτοιμων αναδρομικϊν
προγραμμάτων μζςα
από οπτικοποίθςθ και
παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μελετοφν επίςθσ
ηεφγθ αναδρομικϊν
και αντίςτοιχων
επαναλθπτικϊν
προγραμμάτων και
ςχολιάηουν τισ
διαφορζσ τουσ.
 Στθ Γ' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
επεκτείνουν τθν
ικανότθτα τουσ να
ελζγχουν τθν
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ςμοφ

λογικό ςυλλογιςμό
για τα αποτελζςματα
τουσ χωρίσ να τα
εκτελζςουν ι
ιχνογραφϊντασ τθν
εκτζλεςθ τουσ για
ςυςτθματικά
επιλεγμζνα
δοκιμαςτικά
δεδομζνα και
ςενάρια εκτζλεςθσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.1 Βαςικζσ
ζννοιεσ και
δομζσ
δομθμζνου
προγραμματιςμοφ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΒΕΔ-6

 αναφζρουν,
περιγράφουν,
εντοπίηουν και
διορκϊνουν
ςυνθκιςμζνα λάκθ ςε
προγράμματα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ορκότθτα των
προγραμμάτων. Ρζρα
από τθ ςυςτθματικι
δοκιμι των
προγραμμάτων για
τθν ανίχνευςθ
ςφαλμάτων με τθ
ςφγκριςθ
αποτελεςμάτων
εκτζλεςθσ με τα
αναμενόμενα οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
αποφανκοφν για τθν
ορκότθτα των
προγραμμάτων με
λογικό ςυλλογιςμό
προβλζποντασ τα
αποτελζςματα τουσ
χωρίσ να τα
εκτελζςουν. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
κατανοιςουν
επιλεγμζνα
παραδείγματα
προγραμμάτων ι
προγράμματα
ςυμμακθτϊν/-τριϊν
τουσ μζςα από τθν
ανάγνωςθ του κϊδικα
τουσ και να
εκφράςουν τθ ςχζςθ
των αποτελεςμάτων
με τα δεδομζνα
ειςόδου τουσ ϊςτε να
αποφανκοφν αν είναι
θ επικυμθτι.
 Με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ οι
μακθτζσ/-τριεσ μζςα
από επιλεγμζνα
παραδείγματα
αναγνωρίηουν και
ταξινομοφν ςυχνά
εμφανιηόμενα
προγραμματιςτικά
λάκθ όπωσ π.χ. θ
παράλειψθ τθσ
αρχικοποίθςθσ των
τιμϊν των
μεταβλθτϊν, θ
παράλειψθ τθσ
μεταβολισ του
απαρικμθτι
επανάλθψθσ μζςα ςτο
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.2 Δομζσ
δεδομζνων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΔΔΕ-1

 δθμιουργοφν
δυναμικζσ λίςτεσ
τιμϊν και τισ
αξιοποιοφν ςε
προγράμματα όποτε
χρειάηεται και
χρθςιμοποιοφν
αρχεία, ζτοιμεσ δομζσ
δεδομζνων και
αντικείμενα
διαφόρων κλάςεων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςϊμα τθσ
επανάλθψθσ, θ
ανάμειξθ των τφπων
των μεταβλθτϊν, θ
υπζρβαςθ των ορίων
των λιςτϊν, θ
παράλειψθ του
ελζγχου τερματιςμοφ
τθσ αναδρομισ, κ.α.
Στθ ςυνζχεια
χρθςιμοποιοφν τθ
γνϊςθ των λακϊν για
να εκςφαλματϊνουν
προγράμματα που
τουσ δίνονται για
άςκθςθ ι τα
προγράμματα που
αναπτφςςουν οι
ίδιοι/ίδιεσ και οι
ςυμμακθτζσ/-τριεσ
τουσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ειςάγουν τθ χριςθ
των δυναμικϊν
λιςτϊν ςτθ φαρζτρα
των
προγραμματιςτικϊν
εργαλείων για τθν
επίλυςθ
προβλθμάτων.
Ρροτείνουν τθ χριςθ
δυναμικϊν λιςτϊν
τιμϊν ςτα
προγράμματα που
εξυπθρετεί. Οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτθ Γ'
τάξθ μακαίνουν πωσ
κα αποκθκεφουν και
να διαχειρίηονται
αρχεία μζςα από
προγράμματα.
Μποροφν επίςθσ, με
τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, να
αξιοποιοφν ζτοιμεσ
δομζσ δεδομζνων
(π.χ. ουρά ι ςτοίβα)
όποτε χρειάηεται
κακϊσ και
αντικείμενα
διαφόρων
προκακοριςμζνων
κλάςεων. Με τον
τρόπο αυτό
εξοικειϊνονται
ςταδιακά με τουσ
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.2 Δομζσ
δεδομζνων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΔΔΕ-2

 εξθγοφν τθν
αναγκαιότθτα τθσ
χριςθσ απλϊν δομϊν
δεδομζνων και
αναφζρουν
παραδείγματα
προβλθμάτων που δε
κα μποροφςαν να
λυκοφν
προγραμματιςτικά
χωρίσ τθ χριςθ
απλϊν δομϊν
δεδομζνων όπωσ οι
πίνακεσ και οι λίςτεσ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.3
Ρρογραμματιςτικά
υποδείγματα

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΥΡΟ-1

 διακρίνουν
κατθγορίεσ γλωςςϊν
προγραμματιςμοφ με
βάςθ το
προγραμματιςτικό
υπόδειγμα που
υιοκετοφν κακϊσ και
το πεδίο εφαρμογισ
τουσ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αφθρθμζνουσ τφπουσ
δεδομζνων και τον
αντικειμενοςτρεφι
προγραμματιςμό με
πρακτικό και
διαιςκθτικό τρόπο.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αναφζρουν
προβλιματα τα οποία
δεν κα μποροφςαν να
λυκοφν χωρίσ τθ
χριςθ πίνακα ι λίςτασ
π.χ. να
καταμετρθκοφν οι
μακθτζσ/-τριεσ που
ζχουν βακμό
μικρότερο από το
μζςο όρο τθσ τάξθσ.
Εξθγοφν ότι οι δομζσ
δεδομζνων είναι
απαραίτθτεσ για τον
προγραμματιςμό
(δθλαδι τθν αρχι
Programs =
Algorithms + Data
structures, Niklaus
Wirth 1976).
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ και με
τθ χριςθ κατάλλθλων
πλθροφοριακϊν
πθγϊν διακρίνουν τισ
γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ ςε
κατθγορίεσ ανάλογα
με το
προγραμματιςτικό
τουσ υπόδειγμα ςε
(π.χ. διαδικαςτικζσ,
αντικειμενοςτρεφείσ,
ςεναρίων, με βάςθ
τουσ κανόνεσ κ.α.).
Επίςθσ, ταξινομοφν τισ
γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ
ανάλογα με το πεδίο
εφαρμογισ τουσ
(γενικοφ ςκοποφ,
επιςτθμονικϊν
υπολογιςμϊν,
γλϊςςεσ για Βάςεισ
Δεδομζνων, για
φορθτζσ ςυςκευζσ,
για εφαρμογζσ του
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.3
Ρρογραμματιςτικά
υποδείγματα

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΥΡΟ-3

 εξθγοφν βαςικζσ
ζννοιεσ του
αντικειμενοςτρεφοφσ
προγραμματιςμοφ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.4
Ρρογραμματιςτικά
περιβάλλοντα

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΡΕ-1

 λειτουργοφν με
ευχζρεια και
προγραμματίηουν ςε
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα με
κειμενικι γλϊςςα
ι/και πλακίδια
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαδικτφου κ.α.). Οι
μακθτζσ/-τριεσ
αναφζρουν βαςικζσ
κατθγορίεσ των
γλωςςϊν
προγραμματιςμοφ και
αντιςτοιχοφν ευρζωσ
γνωςτζσ γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ
ςτισ κατθγορίεσ τουσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ και με
τθ χριςθ κατάλλθλα
ςχεδιαςμζνων
εργαςτθριακϊν
δραςτθριοτιτων
επίλυςθσ
προβλθμάτων με
αντικειμενοςτρεφι
προγραμματιςμό
ειςάγονται ςτισ
βαςικζσ ζννοιεσ του
υποδείγματοσ ϊςτε
να μποροφν να
χρθςιμοποιοφν και να
εξθγοφν με απλά
λόγια τισ ζννοιεσ:
κλάςθ, ιδιότθτα και
μζκοδοσ. Ρροτείνεται
θ χριςθ
προκακοριςμζνων
κλάςεων και
αντικειμζνων για τθν
εξάςκθςθ των
μακθτϊν/-τριϊν μζςα
από εκπαιδευτικά
αντικειμενοςτρεφι
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα.
 Στθ Γ' Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
χειρίηονται με
ευχζρεια τουλάχιςτον
ζνα περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
οπτικισ γλϊςςασ με
πλακίδια κακϊσ και
κάποιο περιβάλλον
προγραμματιςμοφ με
κειμενικι γλϊςςα.
Σκοπόσ είναι οι
μακθτζσ/-τριεσ
τελειϊνοντασ το
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1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.4
Ρρογραμματιςτικά
περιβάλλοντα

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΡΕ-2

 εξθγοφν τισ
διαφορζσ των
γλωςςϊν με
μεταγλωττιςτι από
τισ γλϊςςεσ με
διερμθνευτι.
Ρεριγράφουν τθ
διαδικαςία
προγραμματιςμοφ ςε
κάκε περίπτωςθ
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.4
Ρρογραμματιςτικά
περιβάλλοντα

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΡΕ-3

 επιλζγουν
τουλάχιςτον ζνα απλό
εκπαιδευτικό
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ για
φορθτζσ ςυςκευζσ
και αναπτφςςουν
απλζσ εφαρμογζσ ςε
αυτό
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Γυμνάςιο να ζχουν
γνωρίςει και τθν
κειμενικι μορφι του
προγραμματιςμοφ
κακϊσ και τθν
εμπειρία χριςθσ
αντίςτοιχου
περιβάλλοντοσ
ανάπτυξθσ
προγραμμάτων. Αυτό
ςθμαίνει ότι οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
χρθςιμοποιιςουν
πρακτικά μια
τουλάχιςτον
πραγματικι γλϊςςα
προγραμματιςμοφ και
κα μποροφν να
ςυντάςςουν
προγράμματα ςε
αυτι.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
με επίδειξθ εξθγεί
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ τισ διαφορζσ των
γλωςςϊν με
μεταγλωττιςτι από τισ
διερμθνευόμενεσ
γλϊςςεσ και τθν
πρακτικι διαδικαςία
προγραμματιςμοφ ςε
κάκε περίπτωςθ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
πειραματιςτοφν με
αντίςτοιχα
περιβάλλοντα για να
καταλάβουν τισ
διαφορζσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
επιλζγουν ζνα απλό
εκπαιδευτικό
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
εφαρμογϊν για
φορθτζσ ςυςκευζσ,
ςχεδιάηουν και
αναπτφςςουν απλζσ
χωροευαίςκθτεσ
εφαρμογζσ όπωσ π.χ.
ζνα παιχνίδι κυνιγι
κθςαυροφ, θ κυνιγιςάρωςθσ (scavenger

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

243 |

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.2.5
Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΣΧΑ-1

 ςχεδιάηουν
προγράμματα
εφαρμόηοντασ
ςυνειδθτά τεχνικζσ
και αρχζσ ςχεδιαςμοφ
προγραμμάτων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματι-

1.2.5
Σχεδιαςμόσ και

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΣΧΑ-2

 ςχεδιάηουν
αρκρωτά

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

hunt), ι μια ξενάγθςθ
ςε κάποιον χϊρο κ.ά.
Απϊτεροσ ςκοπόσ θ
ευαιςκθτοποίθςθ των
μακθτϊν/-τριϊν για
τισ εφαρμογζσ που
λαμβάνουν υπόψθ το
περικείμενο και
αξιοποιοφν τισ
δυνατότθτεσ των
φορθτϊν ςυςκευϊν
(mobile computing)
ϊςτε να ζχουν μια
πρϊτθ άποψθ για τισ
ιδιαιτερότθτεσ τουσ
προγραμματιςμοφ για
φορθτζσ ςυςκευζσ.
 Στθ Γ' Γυμναςίου
ο/θ εκπαιδευτικόσ
μοντελοποιεί με
επίδειξθ μζςα από
κατάλλθλα
παραδείγματα, και ςε
κάκε ευκαιρία,
γενικζσ τεχνικζσ και
αρχζσ ςχεδιαςμοφ
προγραμμάτων π.χ.
top down design, τθν
τεχνικι τθσ ςταδιακισ
εκλζπτυνςθσ
(stepwise refinement)
ι τθν επαναλθπτικι
βελτίωςθ (iterative
enhancement). Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εφαρμόηουν τισ
τεχνικζσ ςε
επιλεγμζνα
προβλιματα ι ςτα
δικά τουσ ζργα, με τθν
υποςτιριξθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ και τα
κατάλλθλα
υποςτθρίγματα. Οι
μζκοδοι αυτζσ
οδθγοφν ευκολότερα
ςτον οριςμό
αρκρωμάτων και ςτθν
ανάλυςθ των
ςυςτθμάτων ςε
επιμζρουσ τμιματααρκρϊματα που κα
υλοποιθκοφν
ξεχωριςτά.
Στο πλαίςιο
προγραμματιςτικϊν
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ςμόσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ανάπτυξθ
προγραμμάτων

προγράμματα με τθ
χριςθ
υποπρογραμμάτων
και βιβλιοκθκϊν
υποπρογραμμάτων
(API) από αυτζσ που
διακζτει το
περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
που χρθςιμοποιοφν
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.2
Ρρογραμματιςμόσ

1.2.5
Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΡΟΣΧΑ-3

 δθμιουργοφν
υποπρογράμματα
που καλοφνται ςτα
προγράμματά τουσ
ΥΣΚ, ---, ---, ---, ---,
ΥΑΦ

1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

1.3.1
Ρρογραμματιςμόσ ρομπότ
και
αυτοματιςμοί

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΕΡΑΥ-1

 εφαρμόηουν τισ
γνϊςεισ τουσ ςτον
προγραμματιςμό
υλοποιϊντασ
εκπαιδευτικά ζργα
ρομποτικισ και
υλικοφ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ζργων ςταδιακά
αυξανόμενθσ
πολυπλοκότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
ςχεδιάςουν αρκρωτά
προγράμματα ςτα
οποία αξιοποιοφν
βιβλιοκικεσ
υποπρογραμμάτων
για ειδικζσ χριςεισ
(π.χ. κινοφμενα
ςχζδια, γραφιματα,
λειτουργίεσ μθχανικισ
μάκθςθσ, κ.α.) κακϊσ
και δικά τουσ
υποπρογράμματα. Τα
ςυνεργατικά ζργα
διευκολφνουν τον
οριςμό αρκρωμάτων
και τθν κατανομι του
ζργου.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτθ Γ' Γυμναςίου
μποροφν να
δθμιουργοφν
υποπρογράμματα
δικισ τουσ ςχεδίαςθσ
για τισ ανάγκεσ των
προγραμματιςτικϊν
ζργων τουσ ατομικά
και ςυνεργατικά. Τα
υποπρογράμματα
εντάςςονται ςτο
ςχεδιαςμό των
προγραμμάτων από
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ με βάςθ αρχζσ
όπωσ θ
επαναχρθςιμοποίθςθ
κϊδικα, θ κατανομι
του ζργου ςε
ςυνεργάτεσ και θ
απλοποίθςθ του
ελζγχου τθσ
ορκότθτασ και θ
βελτίωςθ τθσ
κατανοθςιμότθτασ
του κϊδικα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτθ Γ' Γυμναςίου
εφαρμόηουν τισ
γνϊςεισ τουσ ςτον
προγραμματιςμό ςε
εκπαιδευτικά ζργα
ρομποτικισ και
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προγραμματιςμοφ
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ΥΑΦ

1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

1.3.2
Επιςτθμονικόσ
προγραμματιςμόσ και
επίλυςθ
προβλθμάτων

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΡΙ-1

 δθμιουργοφν με
μαςτόρεμα (tinkering)
μια δικι τουσ
εφαρμογι, με κϊδικα
ςτο περιβάλλον
προγραμματιςμοφ
επιςτθμονικϊν
προγραμμάτων, για
ζνα αναπτυξιακά
κατάλλθλο
επιςτθμονικό
πρόβλθμα
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

υλικοφ
προγραμματιςμοφ
για:
α) τθ μελζτθ φυςικϊν
φαινομζνων με:
διεςτιακι
μοντελοποίθςθ bifocal modelling, ι
τθν καταγραφι
δεδομζνων από
πειράματα (ι το
περιβάλλον), ι τθν
καταςκευιβακμονόμθςθπρογραμματιςμό
απλϊν αιςκθτιρων (ι
ενεργοποιθτϊν).
β) τθν ανάπτυξθ
τεχνολογικϊν
εφαρμογϊν τθσ
επιλογισ (ι επινόθςθσ
τουσ) τουσ ςτα οποία
μποροφν, εφόςον
είναι διακζςιμοσ ο
απαραίτθτοσ
εξοπλιςμόσ, να
χρθςιμοποιοφν
τριςδιάςτατθ
εκτφπωςθ και
τριςδιάςτατθ ςάρωςθ
για το ςχεδιαςμό και
τθν καταςκευι
δομικϊν ςτοιχείων και
εξαρτθμάτων. Σε
περίπτωςθ ζλλειψθσ
υλικϊν και
εξοπλιςμοφ μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν
οι εξομοιωτζσ τζτοιων
ςυςτθμάτων
 Στθ Γ' τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
μποροφν να
μελετιςουν ζνα
ολοκλθρωμζνο
επιςτθμονικό
πρόβλθμα
ςυνδυάηοντασ
παραγωγι κϊδικα με
ςχεδιαςμό, ρομποτικι
και φυςικό
προγραμματιςμό.
Βαςικι διδακτικι
μζκοδοσ προτείνεται
να είναι το
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1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

1.3.3
Εφαρμογζσ
Τεχνθτισ
Νοθμοςφνθσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΤΝ-1

 διερευνοφν,
μελετοφν και
προγραμματίηουν ςε
αναπτυξιακά
κατάλλθλα ειδικά
εκπαιδευτικά
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα απλζσ
εφαρμογζσ ΤΝ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματι-

1.3.3
Εφαρμογζσ
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΤΝ-2

 εξοικειϊνονται,
μελετοφν και
ςχολιάηουν κριτικά
εφαρμογζσ τθσ ΤΝ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μαςτόρεμα. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
υποςτθρίηει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν
εφαρμογι τθσ
επιςτθμονικισ
μεκοδολογίασ και τθσ
μθχανικισ. Για
παράδειγμα,
μελετοφν τθν κίνθςθ
ενόσ οχιματοσ χωρίσ
οδθγό, τθν απόςταςθ
που διανφει ςε ςχζςθ
με τθν ταχφτθτα και
το χρόνο που
απαιτείται για να
ςταματιςει το όχθμα
όταν ανιχνεφει ζνα
εμπόδιο και να
ορίςουν
προχποκζςεισ για να
κυκλοφορεί με
αςφάλεια.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
εξοικειϊνονται με
εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ
εφαρμογϊν ΤΝ και
μαςτορεφουν απλζσ
εφαρμογζσ για να
εμβακφνουν
περιςςότερο ςτισ
αρχζσ λειτουργίασ και
τισ δυνατότθτεσ τουσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν επίςθσ,
ςταδιακά, να
περιγράφουν τισ
φάςεισ τθσ ανάπτυξθσ
εφαρμογϊν με
νευρωνικά δίκτυα και
όρουσ όπωσ
εκπαίδευςθ, ςφνολο
δεδομζνων
εκπαίδευςθσ, ςφνολο
δεδομζνων ελζγχου,
κετικι ενίςχυςθ κ.α.
 Μζςα από
περιιγθςθ ςε
επιλεγμζνα
παραδείγματα
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ςτικά εργαλεία

ςτθν
προςαρμοςτικότθτα
των διαδικτυακϊν
εφαρμογϊν
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

1.3.3
Εφαρμογζσ
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΕΡΕΤΝ-3

 καταγράφουν τισ
επιπτϊςεισ των
εφαρμογϊν ΤΝ ςτουσ
χριςτεσ, τθν κοινωνία
και τθν οικονομία
αναγνωρίηοντασ
ηθτιματα, κινδφνουσ
και διλιμματα
ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
---, ΥΑΦ

1.3 Επίλυςθ
προβλθμάτων
με
προγραμματιςτικά εργαλεία

1.3.4
Ρρογραμματιςμόσ
καινοτόμων
εφαρμογϊν
για τθ
ςφγχρονθ

ΓΓ-ΑΡΥΣ-ΕΡΚΕΦ-1

 εντοπίηουν
ςφγχρονα αυκεντικά
προβλιματα τθσ
κοινωνίασ και
προγραμματίηουν
λφςεισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαδικτυακϊν
εφαρμογϊν οι
μακθτζσ/-τριεσ
αναγνωρίηουν
διαδικτυακζσ
υπθρεςίεσ που
λειτουργοφν με
τεχνολογία μθχανικισ
μάκθςθσ για να
προςαρμόηονται ςτο
προφίλ των χρθςτϊν
π.χ. εφαρμογζσ
επιλογισ ειδιςεων
που ρωτάνε αν ιταν
χριςιμθ θ είδθςθ, τα
ςυςτιματα
ςυςτάςεων και
φιλτραρίςματοσ των
πλθροφοριϊν
αναηιτθςθσ κ.α.
 Σε ςυνδυαςμό με
τισ αντίςτοιχεσ
ενότθτεσ για τισ
κοινωνικζσ επιπτϊςεισ
τθσ ΨΤ, ςυηθτοφν
κριτικά τθ
χρθςιμότθτα των
εφαρμογϊν τθσ ΤΝ
όπωσ, θ αναγνϊριςθ
προςϊπου, θ
αναγνϊριςθ
ςυναιςκθμάτων, θ
αυτοματοποίθςθ
εργαςιϊν, θ
προςαρμοςτικότθτα
των εφαρμογϊν του
διαδικτφου ςε ςχζςθ
με τισ επιπτϊςεισ ςτθν
κοινωνία, τθν
οικονομία και τουσ
κινδφνουσ για τθν
ιδιωτικότθτα, τα
προςωπικά δεδομζνα,
τθ μερολθπτικι
πλθροφόρθςθ, τθ
χειραγϊγθςθ τθσ
κοινωνίασ και τθν
αναπαραγωγι
διακρίςεων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, ςτο
πλαίςιο
προγραμματιςτικϊν
ζργων δθμιουργικισ
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κοινωνία

ΥΣΚ, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ΥΑΦ

επίλυςθσ
προβλιματοσ,
εντοπίηουν ςφγχρονα
αυκεντικά
προβλιματα (βιϊςιμθ
ανάπτυξθ και
περιβάλλον, ηωι ςτισ
πόλεισ και ςε
απομακρυςμζνεσ
δυςπρόςιτεσ
περιοχζσ, κοινωνικά
ηθτιματα, εξερεφνθςθ
του διαςτιματοσ κ.α.),
ςυηθτοφν τισ απόψεισ
διαφορετικϊν
ομάδων χρθςτϊν,
προτείνουν λφςεισ,
δθμιουργοφν
καινοτόμεσ
εφαρμογζσ και
προγράμματα,
αξιολογοφν τισ
προτεινόμενεσ λφςεισ
και τεκμθριϊνουν τθν
επιλογι τθσ βζλτιςτθσ
καινοτόμου λφςθσ
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 2. Τπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ ςυςκευζσ, δίκτυα
2.1
2.1.1 Ψθφιακά ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥ περιγράφουν τισ
 Στθ Γ' Τάξθ οι
Υπολογιςτικά
υπολογιςτικά
ΨΥΣ-1
ςυςκευζσ
μακθτζσ/-τριεσ
ςυςτιματα και ςυςτιματα
αναγνϊριςθσ και
ςυνεχίηουν τθ
ψθφιακζσ
καταγραφισ
γνωριμία τουσ με τισ
ςυςκευζσ
βιομετρικϊν
ςφγχρονεσ ψθφιακζσ
ςτοιχείων και
ςυςκευζσ και
ςυηθτάνε για τισ
εςτιάηουν ςτουσ
εφαρμογζσ τουσ
καταγραφείσ
βιομετρικϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, --- ςτοιχείων που είναι
όλο και πιο
δθμοφιλείσ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
ανακζτει μικρζσ
εργαςίεσ (ατομικζσ ι
ομαδικζσ), κατά τισ
οποίεσ οι μακθτζσ/τριεσ αναηθτοφν και
ςυγκεντρϊνουν
πλθροφορίεσ για τισ
ςυςκευζσ
αναγνϊριςθσ και
καταγραφισ
βιομετρικϊν
ςτοιχείων (π.χ.
αναγνϊςτεσ
δακτυλικϊν
αποτυπωμάτων,
αναγνϊςτεσ ίριδασ,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.1 Ψθφιακά
υπολογιςτικά
ςυςτιματα

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΥΣ-2

 μελετοφν το
Διαδίκτυο των
πραγμάτων και τισ
εφαρμογζσ του
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-1

 ςυγκρίνουν
περιφερειακζσ
ςυςκευζσ με βάςθ τα
τεχνικά τουσ
χαρακτθριςτικά και το
κόςτοσ αγοράσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

καταγραφείσ
καρδιακϊν παλμϊν,
βθμάτων κ.α.).
Συηθτοφν κζματα
όπωσ θ αξιοπιςτία, οι
εφαρμογζσ και
ηθτιματα
προςωπικϊν
δεδομζνων.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ,
κακοδθγεί τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ μζςω
ςυηιτθςθσ να
γνωρίςουν βαςικά
ςτοιχεία ςχετικά με το
Διαδίκτυο των
πραγμάτων (Internet
Of Things - ΙοΤ) ωσ το
αποτζλεςμα τθσ
διαςφνδεςθσ μιασ
μεγάλθσ ποικιλίασ
ςυςκευϊν ςτο
διαδίκτυο (π.χ.
ψυγεία, πόρτεσ, μζςα
μαηικισ μεταφοράσ
κ.α.) . Το ηιτθμα
μπορεί να ςυνδυαςτεί
με τα ΡΜΑ ςχετικά με
τισ κοινωνικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ και τισ
μελλοντικζσ πικανζσ
εφαρμογζσ που κα
εμφανιςτοφν ςτθ
βάςθ τθσ τεχνολογίασ
του ΙοΤ.
 Με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυγκρίνουν
περιφερειακζσ
ςυςκευζσ (π.χ.
ςκλθροφσ δίςκουσ SSD
και ςυμβατικοφσ,
οκόνεσ, εκτυπωτζσ) με
βάςθ το κόςτοσ και τα
τεχνικά τουσ
χαρακτθριςτικά που
εντοπίηουν από τισ
προδιαγραφζσ τουσ
ςτο Διαδίκτυο.
Μποροφν επίςθσ να
χρθςιμοποιιςουν
λογιςμικό ι
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-2

 διερευνοφν τισ
διακζςιμεσ επιλογζσ
ςτα χαρακτθριςτικά
του υλικοφ και
προτείνουν
εναλλακτικζσ
ςυνκζςεισ για τθν
κάλυψθ
ςυγκεκριμζνων
αναγκϊν και
απαιτιςεων
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ιςτοςελίδεσ ελζγχου
και ςφγκριςθσ
επιδόςεων.
Ρεριγράφουν τισ
ςυγκρίςεισ τουσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςε ομάδεσ μπορεί να
αςχολθκοφν με τθ
μελζτθ των
χαρακτθριςτικϊν
διαφορετικισ
κατθγορίασ ςυςκευϊν
(π.χ. μθτρικζσ –
ταχφτθτα διαφλου,
μνιμεσ –
χωρθτικότθτεσ και
ταχφτθτεσ,
επεξεργαςτζσ - MIPS,
οκόνεσ) και να τισ
παρουςιάςουν ςτθν
τάξθ. Αφορμι για τθν
αναηιτθςθ κα
μποροφςε να είναι θ
υποκετικι ι
πραγματικι ανάγκθ
επιλογισ μιασ
ςυςκευισ ι πρόταςθ
μιασ ςφνκεςθσ
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό.
Ρ.χ. επιλογι
κατάλλθλου
βιντεοπροβολζα και
υπολογιςμόσ
απόςταςθσ
τοποκζτθςισ του
βάςει των
χαρακτθριςτικϊν του
φακοφ του. Σφγκριςθ
διάφορων τφπων
οκονϊν και
προςδιοριςμόσ των
κατάλλθλων επιλογϊν
για ςυγκεκριμζνεσ
χριςεισ (π.χ. αίκουςα
διδαςκαλίασ,
αμφικζατρο, home
cinema). Σφνκεςθ
ενόσ Η/Υ για
θλεκτρονικά παιχνίδια
με ςυγκεκριμζνεσ
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ
υλικοφ. Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε
ομάδεσ των 3-4
ατόμων και μετά τθ
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-3

 ςχεδιάηουν και να
ςυνκζτουν
ρομποτικζσ διατάξεισ
και διατάξεισ υλικοφ
προγραμματιςμοφ ωσ
υπολογιςτικά
ςυςτιματα ειδικοφ
ςκοποφ που
ςυνδζονται με Η/Υ ι
άλλο υπολογιςτικό
ςφςτθμα για τθν
πραγματοποίθςθ
πειραμάτων ι ςτο
πλαίςιο
δθμιουργικϊν ζργων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

περιιγθςι τουσ ςε
δθμοφιλείσ
ιςτοςελίδεσ
παρουςιάηουν τα
αποτελζςματα τθσ
ζρευνάσ τουσ ςτο
ςχολικό εργαςτιριο.
Συηθτοφν και
ςυγκρίνουν τισ
ςυςκευζσ ςτθ βάςθ
των χαρακτθριςτικϊν
τουσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ειςάγει και εξθγεί
επιλεγμζνα
παραδείγματα
εκπαιδευτικϊν
εφαρμογϊν
εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ ι/και
υλικοφ
προγραμματιςμοφ με
πραγματικό υλικό
(π.χ. Arduino,
Raspberry Pi, micro:bit
ι παρόμοια) ι
προςομοιωτζσ του
(π.χ. TinkerCad
Circuits, κ.α.). Ζμφαςθ
δίνεται ςτο πϊσ
λειτουργοφν τα επί
μζρουσ ςτοιχεία τθσ
ςφνκεςθσ
(επεξεργαςτισ,
κανάλια, αιςκθτιρεσ,
ενεργοποιθτζσ) ωσ
μαφρα κουτιά και πϊσ
ςυνδζονται μεταξφ
τουσ. Οι μακθτζσ/τριεσ ςε ολιγομελείσ
ομάδεσ ςυνεργατικά
εκτελοφν ςχζδια
εργαςίασ για τθν
πραγματοποίθςθ
πειραμάτων ι
δθμιουργικϊν ζργων.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
εξθγοφν πϊσ κα
μποροφςαν να
λειτουργοφν γνωςτά
τουσ ςυςτιματα π.χ.
ανελκυςτιρασ,
φωτεινοί
ςθματοδότεσ,
ςυναγερμοί. Το ΡΜΑ
προτείνεται να
επιδιϊκεται ςε
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.2
Αρχιτεκτονικι
Η/Υ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΧ-4

 αναηθτοφν ςτοιχεία
για εναλλακτικζσ
αρχιτεκτονικζσ όπωσ
οι παράλλθλοι και οι
κβαντικοί Η/Υ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυνδυαςμό με τισ
ενότθτεσ του
προγραμματιςμοφ.
Ρροςφζρεται επίςθσ
για διεπιςτθμονικά
μακθςιακά ςενάρια.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ειςάγονται με
επιλεγμζνεσ πθγζσ
ςτθν ζννοια του
παράλλθλου
υπολογιςμοφ και
εξετάηουν απλά
παραδείγματα όπου
κα μποροφςε να
εφαρμοςτεί
παράλλθλοσ
υπολογιςμόσ για να
επιταχφνει τθν
επίλυςθ
προβλθμάτων. Θα
μποροφςαν να
διερευνιςουν τθν
ζννοια τθσ εξόρυξθσ
κρυπτονομιςμάτων
ωσ εφαρμογι του
κατανεμθμζνου
παράλλθλου
υπολογιςμοφ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ ειςάγει
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτθ βαςικι αρχι
τθσ κβαντικισ
υπολογιςτικισ και
τουσ τονίηει το
γεγονόσ ότι οι
κβαντομθχανικζσ
ιδιότθτεσ τθσ φλθσ
μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για
τθν αναπαράςταςθ
και τθ δόμθςθ
δεδομζνων, κακϊσ
και το γεγονόσ ότι
μποροφν να
επινοθκοφν και να
καταςκευαςτοφν
μθχανιςμοί
ςτθριγμζνοι ςτθν
κβαντομθχανικι για
τθν επεξεργαςία
αυτϊν των
δεδομζνων. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
αναηθτοφν
πλθροφορίεσ για το
πϊσ λειτουργοφν οι
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ δεδομζνων

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-1

 διερευνοφν πϊσ
αναπαρίςτανται ςτα
ψθφιακά ςυςτιματα
το μορφοποιθμζνο
κείμενο, θ εικόνα, ο
ιχοσ με τθ χριςθ των
δυαδικϊν ψθφίων και
των ακζραιων
αρικμϊν
---, ---, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ δεδομζνων

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-2

 διερευνοφν τα
ηθτιματα τθσ
ςυμπίεςθσ, τθσ
κρυπτογράφθςθσ και
τθσ αξιόπιςτθσ
μετάδοςθσ των
δεδομζνων ανάμεςα
ςτα ψθφιακά
ςυςτιματα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κβαντικοί Η/Υ και τι
προβλιματα κα
μποροφςαν να
λφςουν καλφτερα ςε
ςχζςθ με τουσ
ςθμερινοφσ Η/Υ.
 Μζςα από
κατάλλθλεσ
δραςτθριότθτεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξερευνοφν τισ
βαςικζσ ιδζεσ πίςω
από τισ μεκόδουσ
αναπαράςταςθσ ςτα
υπολογιςτικά
ςυςτιματα ςφνκετων
τφπων δεδομζνων
όπωσ το
μορφοποιθμζνο
κείμενο (π.χ. με
γλϊςςεσ περιγραφισ
LaTex, pdf, html,
ePub, svg), θ εικόνα, ο
ιχοσ και το βίντεο.
Δοκιμάηουν να
ψθφιοποιιςουν
χειροκίνθτα και να
απεικονίςουν με
ειδικά λογιςμικά
εργαλεία διάφορουσ
τφπουσ δεδομζνων με
απλά ενδεικτικά
παραδείγματα.
Διερευνοφν βαςικζσ
παραμζτρουσ τθσ
ψθφιοποίθςθσ κάκε
τφπου π.χ. το βάκοσ
χρϊματοσ ςτισ
εικόνεσ, το ρυκμό
καρζ ανά
δευτερόλεπτο (fps)
ςτο βίντεο.
 Ειςάγονται οι
ζννοιεσ τθσ
ςυμπίεςθσ, τθσ
κρυπτογράφθςθσ και
τθσ αξιόπιςτθσ
μετάδοςθσ των
δεδομζνων, με απλά
παραδείγματα, μζςα
από τισ αντίςτοιχεσ
ανάγκεσ για
εξοικονόμθςθ χρόνου,
αςφάλεια από μθ
εξουςιοδοτθμζνθ
προςπζλαςθ και
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2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.3 Ψθφιακι
αναπαράςταςθ δεδομζνων

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΨΑΔ-3

 διακρίνουν τθν
αναλογικι
πλθροφορία από τθν
ψθφιακι και
περιγράφουν
αδρομερϊσ τθν
ζννοια τθσ
ψθφιοποίθςθσ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ΚΥΤ, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αντιμετϊπιςθ των
αναπόφευκτων
ενδεχόμενων
ςφαλμάτων κατά τθ
μετάδοςθ δεδομζνων.
Μζςα από
κατάλλθλεσ πθγζσ οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξερευνοφν απλζσ
μεκόδουσ ςυμπίεςθσ
δεδομζνων και
διερευνοφν ευρζωσ
διαδεδομζνα
πρότυπα (π.χ. zip, jpg,
mp3 κ.α.). Συγκρίνουν
αςυμπίεςτεσ
ψθφιοποιιςεισ π.χ.
wav με αντίςτοιχεσ
ςυμπιεςμζνεσ π.χ.
.mp3. Για τθν
αντιμετϊπιςθ των
ςφαλμάτων
μετάδοςθσ ειςάγεται
θ ιδζα των κωδικϊν
ανίχνευςθσ
ςφάλματοσ (π.χ. με
ζλεγχο τθσ ιςοτιμίασ)
και των κωδικϊν
διόρκωςθσ απλϊν
ςφαλμάτων. Η
κρυπτογράφθςθ
προςεγγίηεται
ιςτορικά με τθν
παιγνιϊδθ
παρουςίαςθ
ιςτορικϊν μεκόδων
κρυπτογράφθςθσ
μζχρι τθν
κρυπτογράφθςθ
δθμόςιου κλειδιοφ με
κατάλλθλα
εκπαιδευτικά ςενάρια
και ςε ςυνδυαςμό με
ΡΜΑ από τθν ενότθτα
τθσ
κυβερνοαςφάλειασ.
 Γίνεται ςυηιτθςθ
για τθν αναλογικι και
τθν ψθφιακι μορφι
τθσ πλθροφορίασ με
παραδείγματα.
Επιςθμαίνονται οι
βαςικζσ διαφορζσ
όπωσ θ απειρία τιμϊν
ι θ απαίτθςθ χριςθσ
ςυνεχϊν μεταβλθτϊν
για τθν ακριβι

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

255 |

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-1

 ςυνκζτουν από τθν
αρχι ζνα
υπολογιςτικό
ςφςτθμα
προκακοριςμζνων
προδιαγραφϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

περιγραφι των
αναλογικϊν
πλθροφοριϊν π.χ. του
ιχου. Γίνεται
αντιδιαςτολι με τισ
διακριτζσ
πλθροφορίεσ π.χ. τα
ονόματα των χωρϊν.
Τίκεται το ηιτθμα τθσ
ψθφιοποίθςθσ τθσ
αναλογικισ
πλθροφορίασ.
Συηθτοφνται
παραδείγματα όπωσ
π.χ. θ ψθφιοποίθςθ
εικόνων, θ
ψθφιοποίθςθ
κειμζνου ωσ εικόνα
και θ οπτικι
αναγνϊριςθ
χαρακτιρων, θ
θχογράφθςθ και θ
αυτόματθ
υπαγόρευςθ
κειμζνου. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
θχογραφοφν και
ψθφιοποιοφν ιχουσ
και διερευνοφν τον
ρόλο του μεγζκουσ
του δείγματοσ κακϊσ
και τθσ ςυχνότθτασ
δειγματολθψίασ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
χρθςιμοποιοφν
αιςκθτιρεσ για να
ψθφιοποιιςουν
πλθροφορίεσ όπωσ θ
φωτεινότθτα, θ
απόςταςθ, κ.α.
αλλάηουν τισ
παραμζτρουσ τθσ
ψθφιοποίθςθσ και
επεξεργάηονται τισ
παραγόμενεσ ςειρζσ
δειγμάτων για να
ςυηθτιςουν τισ
επιπτϊςεισ.
 Με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυναρμολογοφν και
κζτουν ςε λειτουργία
ζνα ΥΣ ςυγκεκριμζνων
προδιαγραφϊν. Τθ
διαδικαςία τθν ζχει
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.4 Υλικό και
λογιςμικό

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-2

 εγκακιςτοφν ζνα
ςφγχρονο λειτουργικό
ςφςτθμα
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΥΛΟ-3

 προςκαφαιροφν
περιφερειακζσ
ςυςκευζσ ςε
υπολογιςτικό τουσ
ςφςτθμα (π.χ.
εκτυπωτζσ, εξωτερικά
μζςα αποκικευςθσ,
πολλαπλζσ οκόνεσ,
φορθτζσ ςυςκευζσ,
βιντεοκάμερεσ,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

εξθγιςει και επιδείξει
αρχικά ο/θ
εκπαιδευτικόσ. Αν
υπάρχει δυνατότθτα,
θ επίδειξθ γίνεται
παράλλθλα με τθ
ςυναρμολόγθςθ.
Ανάλογα με τον
διακζςιμο εξοπλιςμό
θ δραςτθριότθτα
μπορεί να γίνεται ςε
ομάδεσ ι από τθν
ολομζλεια. Επίςθσ,
μπορεί να
δοκιμάηονται
διαφορετικζσ
ςυνκζςεισ. Στθ
ςυνζχεια γίνεται
εγκατάςταςθ ΛΣ και
περιφερειακϊν
ςυςκευϊν ςτο
πλαίςιο των
αντίςτοιχων ΡΜΑ τθσ
ενότθτασ.
 Με επίδειξθ ςτο
εργαςτιριο ο/θ
εκπαιδευτικόσ
εγκακιςτά ΛΣ ςε Η/Υ,
ταμπλζτα ι άλλθ
υπολογιςτικι
ςυςκευι και δείχνει
βιμα προσ βιμα τθ
διαδικαςία. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
εξαςκοφνται ςτθν
εγκατάςταςθ ΛΣ
εφόςον υπάρχει θ
δυνατότθτα και οι
ευκαιρίεσ (π.χ.
διαμόρφωςθ ι
αναβάκμιςθ ΥΣ ςτο
πλαίςιο κάποιασ
δράςθσ) και το κρίνει
ςκόπιμο ο/θ
εκπαιδευτικόσ.
 Επίδειξθ ςτο
εργαςτιριο
ενδεικτικά για κάποια
ςυςκευι και ςε κάκε
ευκαιρία που
παρουςιάηεται από
πραγματικι ανάγκθ
κατά τθ διάρκεια τθσ
χρονιάσ. Σε
περιπτϊςεισ που
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

μικρόφωνα,
ακουςτικά, πινακίδεσ
αφισ και γραφισ κ.α.)
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.5
Αυτοματιςμοί
και ρομποτικζσ
διατάξεισ ςφνδεςθ των
υπολογιςτϊν
με τον φυςικό
κόςμο

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΦ-1

 εξθγοφν πϊσ
λειτουργοφν απλοί
αιςκθτιρεσ και
δοκιμάηουν να τουσ
καταςκευάςουν, τουσ
βακμονομοφν και
τουσ ελζγχουν μζςα
από κϊδικα ςε Η/Υ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.5
Αυτοματιςμοί
και ρομποτικζσ
διατάξεισ ςφνδεςθ των
υπολογιςτϊν
με τον φυςικό

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΦ-2

 περιγράφουν
αδρομερϊσ τθ
διαδικαςία
ψθφιοποίθςθσ των
ςθμάτων μζςω τθσ
οποίασ
πραγματοποιείται θ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κρίνει ο/θ
εκπαιδευτικόσ
πρόςφορεσ μπορεί θ
προςκαφαίρεςθ να
γίνεται και από τουσ
ίδιουσ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ π.χ. ςε
Η/Υ που είναι
διακζςιμοι για τον
ςκοπό αυτό ςτο
εργαςτιρι. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
αναλαμβάνουν ακόμα
να αναηθτιςουν τουσ
ενθμερωμζνουσ
οδθγοφσ τθσ
ςυςκευισ ςτο
Διαδίκτυο από τουσ
επίςθμουσ
δικτυακοφσ τόπουσ
υποςτιριξθσ.
 Με τθν αξιοποίθςθ
διερευνθτικϊν
διεπιςτθμονικϊν
μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων οι
μακθτζσ/-τριεσ
επιλζγουν ζναν
αιςκθτιρα και
μακαίνουν για τισ
αρχζσ λειτουργίασ του
και τον τρόπο που
είναι
καταςκευαςμζνοσ.
Δοκιμάηουν να
καταςκευάςουν ζναν
δικό τουσ αιςκθτιρα
ίδιου τφπου να τον
ςυνδζςουν με τον
Η/Υ, να τον
βακμονομιςουν και
να τον ελζγξουν μζςω
κϊδικα. Το ΡΜΑ
μπορεί να γίνει ςε
ςυνεργαςία με το
μάκθμα ςτο οποίο
μελετϊνται οι αρχζσ
λειτουργίασ του
αιςκθτιρα.
 Στο πλαίςιο
μακθςιακϊν ςχεδίων
εργαςίασ και ςε
ςυνδυαςμό με ΡΜΑ
τθσ αναπαράςταςθσ
τθσ πλθροφορίασ οι
μακθτζσ/-τριεσ με τθν

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

258 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

κόςμο

ςφνδεςθ των Η/Υ με
τον φυςικό κόςμο
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.5
Αυτοματιςμοί
και ρομποτικζσ
διατάξεισ ςφνδεςθ των
υπολογιςτϊν
με τον φυςικό
κόςμο

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΦ-3

 εξθγοφν με απλά
λόγια τι είναι το
Διαδίκτυο των
πραγμάτων και
ελζγχουν απλζσ
ςυςκευζσ μζςω του
διαδικτφου
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

υποςτιριξθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
χρθςιμοποιοφν
αιςκθτιρεσ για να
ςυλλζξουν δεδομζνα
με ψθφιοποίθςθ
αναλογικϊν ςθμάτων
π.χ. κερμοκραςίεσ,
υγραςία, ιχουσ, από
τον φυςικό κόςμο. Για
το ΡΜΑ δίνεται
ζμφαςθ ςτθν ζννοια
του ςιματοσ και τθ
διαδικαςία
ψθφιοποίθςθσ τουσ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
επιλζγουν
διαφορετικοφσ
ρυκμοφσ
δειγματολθψίασ και
μικοσ δείγματοσ ςε
bit και διερευνοφν τθν
πιςτότθτα του
ψθφιοποιθμζνου
ςιματοσ ςε ςχζςθ με
το αρχικό.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
εξθγεί ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ τον
όρο Διαδίκτυο των
Ρραγμάτων (Internet
of things) και τουσ
τονίηει ότι τα φυςικά
αντικείμενα είναι
εξοπλιςμζνα με
λογιςμικό,
αιςκθτιρεσ,
δυνατότθτεσ
επικοινωνίασ και
ανταλλαγισ
δεδομζνων
αυξάνοντασ ζτςι τθν
προςτικζμενθ αξία
και το πλικοσ των
δυνατοτιτων και
υπθρεςιϊν, που
μποροφν να
προςφζρουν.
Ρροτείνει
δραςτθριότθτα για τθ
διαςφνδεςθ επικοινωνία των
ψθφιακϊν ςυςκευϊν,
για παράδειγμα οι
μακθτζσ/-τριεσ
ελζγχουν κάμερεσ
ςυνδεμζνεσ ςτο
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2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-1

 εξθγοφν τθ ςθμαςία
και εφαρμόηουν
ςυςτθματικά τθν
ενθμζρωςθ του
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ και των
εφαρμογϊν που
χρθςιμοποιοφν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-2

 χειρίηονται
λογιςμικά ελζγχου
και αξιολόγθςθσ τθσ
επίδοςθσ
ςυςτθμάτων Η/Υ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-3

 αντικακιςτοφν ζνα
χαλαςμζνο
υποςφςτθμα και
διακρίνουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Διαδίκτυο ι
ςυλλζγουν και
επεξεργάηονται
δεδομζνα από
απομακρυςμζνουσ
αιςκθτιρεσ.
 Εξθγείται
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ μετά από
ςχετικι ςυηιτθςθ ότι
το ΛΣ και οι
εφαρμογζσ του κα
πρζπει να είναι
πάντοτε ενθμερωμζνα
για λόγουσ
επιδόςεων,
αςφάλειασ και
ακεραιότθτασ των
δεδομζνων.
Ραρουςιάηεται από
τον/τθν εκπαιδευτικό
θ διαδικαςία τθσ
ενθμζρωςθσ του ΛΣ
από τον πίνακα
ελζγχου κακϊσ και
βαςικϊν εφαρμογϊν
που είναι
εγκατεςτθμζνεσ ςτα
Υ.Σ. μεταξφ των
οποίων και τα
λογιςμικά εντοπιςμοφ
κακόβουλου
λογιςμικοφ και ιϊν.
 Με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
αναηθτοφν,
εγκακιςτοφν και
δοκιμάηουν λογιςμικά
ελζγχου και
αξιολόγθςθσ
επιδόςεων ΥΣ.
Συγκρίνουν επιδόςεισ
διαφορετικϊν
ςυςτθμάτων.
Συνδζουν τισ ενδείξεισ
και τισ μεκόδουσ
αξιολόγθςθσ που
χρθςιμοποιοφν τα
λογιςμικά αυτά με τισ
γνϊςεισ τουσ για τθν
αρχιτεκτονικι των ΥΣ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ με
τθν επίδειξθ από
τον/τθν εκπαιδευτικό
ςτο εργαςτιριο
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ςυςκευζσ

ελαττωματικά
εξαρτιματα πάνω ςε
ζνα υπολογιςτικό
ςφςτθμα
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

2.1
Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ

2.1.6
Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΥΣΥΑΡΛ-4

 αρχικοποιοφνδιαμορφϊνουν
(format) ζνα ςκλθρό
δίςκο και
εγκακιςτοφν
λειτουργικό ςφςτθμα
ςε υπολογιςτι
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-1

 αναγνωρίηουν και
παρακολουκοφν τθν
οργάνωςθ τθσ
πλθροφορίασ από τον
αρχικό προοριςμό
ςτον τελικό
προοριςμό
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πλθροφορικισ ι/και
τθ χριςθ
προςομοιϊςεων
μακαίνουν
αντικακιςτοφν με
προςοχι τισ
ελαττωματικζσ
ςυςκευζσ ςε ζνα
υπολογιςτικό
ςφςτθμα (δίςκοι,
μνιμεσ, μπαταρίεσ
BIOS κ.α.). Οι
μακθτζσ/-τριεσ,
τθρϊντασ τουσ
κανόνεσ αςφαλείασ,
μποροφν να
εξαςκοφνται ςε
ειδικοφσ Η/Υ όταν
υπάρχει δυνατότθτα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν επίδειξθ από
τον/τθν εκπαιδευτικό
ςτο εργαςτιριο
πλθροφορικισ ι/και
τθ χριςθ
προςομοιϊςεων
μακαίνουν να κάνουν
αρχικι διαμόρφωςθ
ςε ζναν ςκλθρό δίςκο
και να εγκακιςτοφν
από τθν αρχι ζνα ΛΣ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
εξαςκοφνται ςε
ειδικοφσ Η/Υ ςτο
format και τθν
εγκατάςταςθ ΛΣ όταν
υπάρχει δυνατότθτα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ:
- εξθγοφν με απλά
λόγια τι είναι
πρωτόκολλο και
ςτοίβα πρωτοκόλλων
ςε ζνα δίκτυο με βάςθ
το μοντζλο OSI
− επιδεικνφουν πϊσ θ
πλθροφορία
τεμαχίηεται ςε
μικρότερα
κομμάτια, πϊσ
μεταδίδεται ωσ
πακζτα διά μζςου
διαφόρων
ςυςκευϊν
ςυνδεμζνων ςε
τοπικά δίκτυα και το
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υπολογιςτϊν
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2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-2

 ςυνδζουν τον
προςωπικό
υπολογιςτι και άλλεσ
ψθφιακζσ ςυςκευζσ
ςε δίκτυο
υπολογιςτϊν
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-3

 εξθγοφν τισ βαςικζσ
ρυκμίςεισ που ζχει
μια ςυςκευι
δρομολόγθςθσ για τθ
ςφνδεςθ ενόσ
οικιακοφ δικτφου με
το διαδίκτυο
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-4

 εξθγοφν τουσ
εναλλακτικοφσ
τρόπουσ ςφνδεςθσ
ςτο Διαδίκτυο που
είναι εμπορικά
διακζςιμοι και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διαδίκτυο και
επαναςυναρμολογο
φνται ςτον
προοριςμό τουσ
− περιγράφουν
αδρομερϊσ πϊσ
γίνεται ο
διαμοιραςμόσ του
καναλιοφ ςε ζνα
τοπικό δίκτυο
− αναφζρουν
αδρομερϊσ τθ
δρομολόγθςθ
πακζτων
δεδομζνων από τθν
αρχικι πθγι ςτον
τελικό προοριςμό
τουσ ςτο διαδίκτυο
χρθςιμοποιϊντασ
τθν ζννοια τθσ
διεφκυνςθσ ςτο
δίκτυο του πίνακα
δρομολόγθςθσ και
του εξυπθρετθτι
δρομολόγθςθσ
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει τθ
ςφνδεςθσ ςυςκευϊν
ςε δίκτυα ςτο
εργαςτιριο ι με
κατάλλθλεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξαςκοφνται ςτθ
διαςφνδεςθ
ςυςκευϊν όπου
υπάρχει δυνατότθτα.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
επιδεικνφει τισ
ρυκμίςεισ
δρομολογθτι ςτο
εργαςτιριο ι με
κατάλλθλεσ πθγζσ
πλθροφοριϊν και
προςομοιϊςεισ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εξαςκοφνται ςτθ
ρφκμιςθ
δρομολογθτϊν όπου
υπάρχει δυνατότθτα.
Συηιτθςθ και
αναηιτθςθ λφςεων
διαςφνδεςθσ ςτο
διαδίκτυο. Σφγκριςθ
τιμϊν, ταχυτιτων,
πλεονεκτθμάτων και
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αξιολογοφν ποιοσ
είναι κατάλλθλοσ για
διαφορετικζσ
περιπτϊςεισ αναγκϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, --2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

2.2.1
Οργάνωςθ και
λειτουργία
δικτφων
επικοινωνίασ

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΟΛΔ-5

 περιγράφουν τα
πλεονεκτιματα τθσ
χριςθσ δικτφων ςτθν
κακθμερινι ηωι
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

2.2 Δίκτυα
υπολογιςτϊν
και το
διαδίκτυο

2.2.2
Κυβερναςφάλεια

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-1

 ερμθνεφουν τα είδθ
των απειλϊν και
παραλείψεων από τα
οποία κινδυνεφει ζνα
οποιοδιποτε
υπολογιςτικό
ςφςτθμα και
προτείνουν μζτρα
αςφαλείασ για τθν
αντιμετϊπιςθ
διαφόρων ςεναρίων
προςβολϊν
λαμβάνοντασ υπόψθ
παράγοντεσ όπωσ θ
αποτελεςματικότθτα,
θ εφικτότθτα και θ
δεοντολογία τθσ
προςταςίασ τθσ
ιδιωτικότθτασ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μειονεκτθμάτων.
Μελζτεσ περίπτωςθσ
π.χ. πϊσ είναι
προτιμότερο να
ςυνδεκεί κανείσ εν
πλω, ι ςε ορεινό
χωριό.
 Συηιτθςθ και
μελζτθ εκκζςεων για
τισ επιπτϊςεισ των
δικτφων. Διερεφνθςθ
ςεναρίων «τι κα γίνει
αν» για τθν αφαίρεςθ
δικτυακϊν υπθρεςιϊν
από τθν
κακθμερινότθτα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
επινοοφν ι μελετοφν
επιλεγμζνα ςενάρια
κυβερναςφάλειασ και
προτείνουν
ςυςτιματα μζτρων
αςφάλειασ (λίςτα
απειλϊν, λίςτα
μζτρων διαςφάλιςθσ,
μζτρα αντιμετϊπιςθσ)
με φυςικά και
ψθφιακά μζτρα για
υποκετικζσ
περιπτϊςεισ
προςϊπων (π.χ.
διαχειριςτισ ενόσ
δικτυακοφ τόπου) και
οργανιςμϊν (π.χ. το
δίκτυο του ςχολείου).
Ειδικότερα, ςτα
ςχζδια προτείνουν
χριςθ ειδικϊν
λογιςμικϊν π.χ.
ανίχνευςθσ
κακόβουλου
λογιςμικοφ, τοίχουσ
προςταςίασ κ.λπ.,
υλικοφ (π.χ.
εξωτερικόσ ςκλθρόσ
δίςκοσ για εφεδρικά
αντίγραφα) και
διαδικαςιϊν. Τα
ςχζδια
κυβερνοαςφάλειασ
περιλαμβάνουν
ςυνδυαςμό ςτοιχείων
υλικοφ, λογιςμικοφ
και πρακτικϊνδιαδικαςιϊν που
ρυκμίηουν τον ζλεγχο
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2.2.2
Κυβερνοαςφάλεια

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-2

 αναγνωρίηουν τουσ
ελζγχουσ πρόςβαςθσ
ςε αςφρματα και ςε
ενςφρματα δίκτυα και
ανιχνεφουν τουσ
ειςβολείσ μζςω των
ςυςτθμάτων
ανίχνευςθσ
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πρόςβαςθσ ςτα
δεδομζνα και τα
ςυςτιματα. Στα
ςχζδια αυτά υπάρχει
μεγάλο εφροσ
επιλογϊν ανάλογα με
το επίπεδο τθσ
αςφάλειασ που
κζλουμε να
επιτφχουμε. Για κάκε
μζτρο χρειάηεται να
γίνει ςυμβιβαςμόσ
ανάμεςα ςτθν
ευκολία πρόςβαςθσ
των χρθςτϊν και το
επίπεδο αςφάλειασ.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
περιγράφουν,
αιτιολογοφν και
τεκμθριϊνουν τισ
ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ
τουσ
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλα τθν
ορολογία ανάλογα με
τον ςκοπό και το
κοινό που
απευκφνονται. Οι
μακθτζσ/-τριεσ ακόμα
περιγράφουν το
ςχζδιο από
διαφορετικζσ οπτικζσ
όπωσ απλοί χριςτεσ,
επιχειριςεισ,
υποςτθρικτζσ τθσ
προςταςίασ
προςωπικϊν
δεδομζνων, ειδικοφσ
ςτθν αςφάλεια και
κυβερνθτικζσ
υπθρεςίεσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ενθμερϊνονται για
τουσ τρόπουσ ελζγχου
πρόςβαςθσ ςτα
δίκτυα και μακαίνουν
πϊσ μποροφν να
ανιχνεφουν ειςβολείσ
ςε αυτά. Εξετάηουν τθ
λίςτα των
ςυνδεδεμζνων
χρθςτϊν και
ςυςκευϊν ενόσ
αςφρματου δικτφου
από τον δρομολογθτι.
Επίςθσ, όπου είναι
εφικτό
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2.2.2
Κυβερναςφάλεια

ΓΓ-ΥΣΔΙ-ΔΥΔΚΥΑ-3

 επιδεικνφουν τισ
ψθφιακζσ υπογραφζσ
– πιςτοποιθτικά και
τον τρόπο που
εφαρμόηουν τθν
κρυπτογραφία
δθμόςιου κλειδιοφ.
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χρθςιμοποιείται
λογιςμικό ανάλυςθσ
πρωτοκόλλων για τθν
επίδειξθ τθσ
δυνατότθτασ
ανάγνωςθσ
πλθροφοριϊν που
διακινοφνται ςε ζνα
δίκτυο χωρίσ να ζχουν
κρυπτογραφθκεί.
Τεκμθριϊνεται ζτςι θ
ανάγκθ για
κρυπτογράφθςθ των
ευαίςκθτων
πλθροφοριϊν για
κακϊσ και ο κίνδυνοσ
από τθ μετάδοςθ
πλθροφοριϊν ςε
ανοικτά δίκτυα.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ειςάγονται ςτθν
ζννοια τθσ ψθφιακισ
υπογραφισ τουσ
ρόλουσ τθσ ςυγκριτικά
με τθ ςυμβατικι.
Γίνεται διάκριςθ τθσ
ψθφιακισ υπογραφισ
από τθ ςαρωμζνθ
ςυμβατικι υπογραφι
ι τθν υπογραφι με
ψθφιακι μελάνθ.
Συηθτιζται θ χριςθ
τθσ κρυπτογραφίασ
δθμόςιου κλειδιοφ
για τθν υλοποίθςθ τθσ
ψθφιακισ
υπογραφισ. Εξθγείται
ο ρόλοσ των
οργανιςμϊν
πιςτοποίθςθσ
(certification
authorities) για τθν
επαλικευςθ τθσ
ταυτότθτασ
διαδικτυακά και
γίνεται ςφγκριςθ με
τθ διαδικαςία
εξακρίβωςθσ των
ςτοιχείων. Με
πρακτικζσ
δραςτθριότθτεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ:
μακαίνουν για τουσ
διεκνείσ και τουσ
εκνικοφσ οργανιςμοφσ
και τισ ενζργειεσ
απόκτθςθσ και χριςθσ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

265 |

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

ψθφιακισ
υπογραφισ,
εξαςκοφνται ςε:
δθμιουργία/εξαγωγι/
διαμοιραςμό/ανάκλθ
ςθ
δθμόςιου/ιδιωτικοφ
κλειδιοφ,
κρυπτογράφθςθ/αποκ
ρυπτογράφθςθ
(εγγράφων, email,
ςυνδζςεων),
εγκατάςταςθ
πιςτοποιθτικϊν για
δθμιουργία ψθφιακισ
υπογραφισ ςτθ
ψθφιακι
υπογραφι/επαλικευ
ςθσ υπογραφισ
εγγράφων και ςτθν
ενςωμάτωςθ
κρυπτογράφθςθσ ςε
προγράμματα
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου.
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 3. Δεδομζνα και ανάλυςθ δεδομζνων
3.1 Διατφπωςθ
Δ/Α
ΓΓ-ΔΑΝΔ-ΔΕ-  κζτουν ερωτιματα
ερωτθμάτων
Δ/Α-1
και ςχεδιάηουν
που
αντίςτοιχεσ ζρευνεσ
αντιμετωπίηον
με ςυλλογι και
ται με
ανάλυςθ δεδομζνων
επεξεργαςία
λαμβάνοντασ υπόψθ
δεδομζνων
τα κζματα τθσ
δεοντολογίασ και τθσ
προςταςίασ των
προςωπικϊν
δεδομζνων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ππωσ και ςτθ Β'
Γυμναςίου θ
αφετθρία για τθν
εναςχόλθςθ με τθ
κεματικι ενότθτα τθσ
ανάλυςθσ δεδομζνων
κα πρζπει να είναι τα
αυκεντικά κατά το
δυνατό ερωτιματα
των μακθτϊν/-τριϊν.
Στθ Γ' Τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ
υποςτθρίηονται από
τον/τθν εκπαιδευτικό
να διατυπϊνουν
ερωτιματα για μια
μεταβλθτιχαρακτθριςτικό που
είναι κοινι ανάμεςα
ςε δφο πλθκυςμοφσ ι
για διάφορα
χαρακτθριςτικά του
ίδιου πλθκυςμοφ,
ϊςτε να αναδφεται θ
ανάγκθ για ςτατιςτικι
ςφγκριςθ. Επίςθσ, τα
ερωτιματα μπορεί να
κατευκφνονται ςε
κζματα από τα άλλα
ςχολικά μακιματα
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

των κοινωνικϊν και
φυςικϊν επιςτθμϊν
ϊςτε να προκφπτει
ςυλλογι δεδομζνων
με πειράματα. Στα
πειράματα κα
μποροφν να
αξιοποιοφνται
αιςκθτιρεσ και
μικροελεγκτζσ ι
ςυςτιματα
καταγραφισ
δεδομζνων (data
loggers) αν είναι
διακζςιμα ςτο
εργαςτιριο φυςικϊν
επιςτθμϊν. Επίςθσ, τα
ερωτιματα με τθν
υποςτιριξθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ
μποροφν να
προςανατολίηονται ςε
κζματα εξόρυξθσ
δεδομζνων και
μθχανικισ μάκθςθσ
ϊςτε να ςυνδεκεί θ
ανάλυςθ δεδομζνων
με τα αντίςτοιχα
πεδία εφαρμογισ με
τθ βοικεια
εκπαιδευτικοφ
λογιςμικοφ και
κεμάτων αναπτυξιακά
κατάλλθλων. Για τθ
διατφπωςθ
ερωτθμάτων ο/θ
εκπαιδευτικόσ μπορεί
να εφοδιάηει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ με
ζτοιμεσ ςυλλογζσ
δεδομζνων ι
παραδείγματα
εφαρμογϊν ανάλυςθσ
δεδομζνων του
πραγματικοφ κόςμου.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ενθμερϊνονται και
ςυηθτοφν για τα
βαςικά ηθτιματα τθσ
δεοντολογίασ των
δεδομζνων και τουσ
κανόνεσ προςταςίασ
των προςωπικϊν
δεδομζνων ςε
ςυνδυαςμό με τθν
αντίςτοιχθ ενότθτα
του ΡΣ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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3.2 Συλλογι,
αποκικευςθ,
διαχείριςθ,
επεξεργαςία
και
οπτικοποίθςθ
δεδομζνων

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΓ-ΔΑΝΔ-ΣΕΟΔ/Α-1

 αναγνωρίηουν τισ
διαφορετικζσ
κατθγορίεσ
μεταβλθτϊν και τουσ
τφπουσ δεδομζνων
και οργανϊνουν
ανάλογα τθ ςυλλογι
δεδομζνων
ΥΣΚ, ---, ---, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Στθ Γ’ τάξθ οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυμπλθρϊνουν τα
είδθ των μεταβλθτϊν
που διακρίνουν
(διακριτζσ, ςυνεχείσ,
ποιοτικζσ, ποςοτικζσ,
ονομαςτικζσ,
κατθγορικζσ, τακτικζσ,
διαςτθμικζσ/
αρικμθτικζσ,
αναλογικισ κλίμακασ)
κακϊσ και τουσ
τφπουσ δεδομζνων
που ορίηουν τισ τιμζσ
τουσ (π.χ.
αλφαρικμθτικά,
αρικμθτικά, χωρικά
δεδομζνα,
θμερομθνίεσ, χρόνοσ).
Συηθτοφνται κζματα
ςχετικά με ςφνκετεσ
μορφζσ δεδομζνων
όπωσ οι εικόνεσ, οι
χάρτεσ, ο ιχοσ αλλά
ςτθν ενότθτα αυτι
εςτιάηουμε ςτα απλά
δεδομζνα με
ςυμβολικζσ
αναπαραςτάςεισ
αρικμθτικζσ,
αλφαρικμθτικζσ και
θμερομθνίασ-ϊρασ.
Συηθτοφνται επίςθσ οι
μορφοποιιςεισ που
κακιςτοφν
περιςςότερο
ευανάγνωςτα τα
δεδομζνα κάκε
τφπου. Μποροφν
ακόμα να
χρθςιμοποιιςουν
ιεραρχικά
οργανωμζνουσ
κωδικοφσ για να
χαρακτθρίηουν
παρακζματα
ποιοτικϊν δεδομζνων
(π.χ. ποιιματα,
αναρτιςεισ ςε
ιςτολόγια ι forum,
θχθτικά
αποςπάςματα, βίντεο
αποςπάςματα κλπ)
ςτο πλαίςιο απλισ
ποιοτικισ ανάλυςθσ
δεδομζνων.
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3.2 Συλλογι,
αποκικευςθ,
διαχείριςθ,
επεξεργαςία
και
οπτικοποίθςθ
δεδομζνων

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΓ-ΔΑΝΔ-ΣΕΟΔ/Α-2

 προτείνουν,
εξερευνοφν και
ςυγκρίνουν
διαφορετικοφσ
τρόπουσ
αναπαράςταςθσ για
τα ίδια δεδομζνα
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Συνεχίηεται και ςτθ Γ’
τάξθ, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, θ
εννοιολογικι
μοντελοποίθςθ των
απαιτοφμενων
δεδομζνων του
προβλιματοσ (π.χ. με
το μοντζλο
οντοτιτωνςυςχετίςεων ι με πιο
άτυπουσ
εννοιολογικοφσ
χάρτεσ) ϊςτε οι
μακθτζσ/-τριεσ να
προδιαγράφουν τα
δεδομζνα τουσ
αφαιρετικά πριν
προχωριςουν ςτον
ςχεδιαςμό εργαλείων
ςυλλογισ δεδομζνων
και των πινάκων που
κα τα φιλοξενιςουν.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο των
μακθςιακϊν τουσ
ζργων, με τθν
υποςτιριξθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
επεκτείνουν το
ςφνολο των
διαφορετικϊν
γραφθμάτων που
μποροφν να
δθμιουργοφν και να
χρθςιμοποιοφν για να
αναπαραςτιςουν τα
δεδομζνα τουσ.
Ειδικότερα,
διερευνοφν γραφικζσ
παραςτάςεισ των
δεδομζνων
ςυμπεριλαμβανομζνων
γραμμοδιαγραμμάτων
(line plots),
γραφθμάτων μίςχουφφλλου (stem-andleaf plots),
κθκογραφθμάτων
(box plots),
ιςτογραφθμάτων
(histograms),
διαγράμματα
διαςποράσ (scatter
plots),
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3.2 Συλλογι,
αποκικευςθ,
διαχείριςθ,
επεξεργαςία
και
οπτικοποίθςθ
δεδομζνων

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΓ-ΔΑΝΔ-ΣΕΟΔ/Α-3

 ςυλλζγουν
δεδομζνα με
διάφορουσ
αυτόματουσ τρόπουσ
όπωσ μετριςεισ με
αιςκθτιρεσ ςτο
πλαίςιο καταγραφϊν
ι πειραμάτων, ι
αντλϊντασ δεδομζνα
από αρχεία
καταγραφισ
αλλθλεπιδράςεων, ι
αντλϊντασ δεδομζνα
από ζτοιμεσ βάςεισ
δεδομζνων και
ςυλλογζσ
εκπαιδευτικϊν
δεδομζνων
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αραχνοδιαγράμματα,
διαγράμματα ςε
χάρτεσ κ.α. από αυτά
που υποςτθρίηει το
λογιςμικό ανάλυςθσ
δεδομζνων που
διακζτουν. Επίςθσ,
για τθν περίπτωςθ
ποιοτικϊν δεδομζνων
οι μακθτζσ/-τριεσ
δθμιουργοφν
ςυννεφόλεξα για να
ςυνοψίςουν τισ
ζννοιεσ μεγάλων
κειμζνων και
πειραματίηονται με
τουσ πίνακεσ
ςυνεμφάνιςθσ (cooccurence) όπου
αυτοί μποροφν να
υπολογίηονται με
ευκολία. Οι μακθτζσ/τριεσ μελετοφν τα
γραφιματα που
βρίςκουν ςε
εφθμερίδεσ,
δικτυακοφσ τόπουσ,
βιβλία κ.α. ςυηθτοφν
τισ πλθροφορίεσ που
αποκωδικοποιοφν και
πϊσ κα μποροφςαν να
δθμιουργθκοφν.
 Τελειϊνοντασ το
Γυμνάςιο οι μακθτζσ/τριεσ αναλφουν
δεδομζνα που μπορεί
να προζρχονται από
πολλζσ διαφορετικζσ
πθγζσ και τρόπουσ
ςυλλογισ. Εκτόσ από
τα δεδομζνα που
μποροφν να
ςυλλζξουν με
ερωτθματολόγια
μποροφν ςτο πλαίςιο
κατάλλθλων
μακθςιακϊν
ςεναρίων να
ςυλλζξουν δεδομζνα
με τθ χριςθ
αιςκθτιρων και
κακϊσ και δεδομζνα
από αρχεία
καταγραφισ
υπθρεςιϊν ςτο
Διαδίκτυο (π.χ. του
Δικτυακοφ τόπου του
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3.2 Συλλογι,
αποκικευςθ,
διαχείριςθ,
επεξεργαςία
και
οπτικοποίθςθ
δεδομζνων

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΓ-ΔΑΝΔ-ΣΕΟΔ/Α-4

 επικοινωνοφν με
ςαφινεια για τα
αποτελζςματα τθσ
ανάλυςθσ των
δεδομζνων
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχολείου ι του
ςυςτιματοσ
τθλεκπαίδευςθσ του
ςχολείου) ι να
αντλιςουν δεδομζνα
από ζτοιμεσ ςυλλογζσ
δεδομζνων (π.χ. να
εκπαιδεφςουν ζναν
αλγόρικμο μθχανικισ
όραςθσ να
αναγνωρίηει φυτά
από φωτογραφίεσ, ι
να επεξεργαςτοφν
δεδομζνα από μια
βάςθ δεδομζνων για
τα ψάρια τθσ
Μεςογείου)
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
καλοφνται να
δθμιουργιςουν
αναφορζσ και άρκρα
για τα αποτελζςματα
των ερευνϊν τουσ, να
δθμοςιεφςουν τισ
ζρευνζσ τουσ ςε
μακθτικά ςυνζδρια
και ςε φεςτιβάλ και
ςε διάφορα μζςα π.χ.
ιςτολόγιο του
ςχολείου, να
διεξάγουν
παρουςιάςεισ των
αποτελεςμάτων (ςτθν
τάξθ ι άλλεσ
εκδθλϊςεισ), να
φτιάξουν γραφιματα
πλθροφόρθςθσ
(infographics) ι
αφίςςεσ (poster) για
να ςυνοψίςουν τα
αποτελζςματα τουσ
με ςαφινεια. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ
ελζγχου τθσ
αποτελεςματικότθτασ
τθσ επικοινωνίασ των
αποτελεςμάτων τουσ
(π.χ. παίρνουν
ςυνζντευξθ ςε
πρόςωπα που
παρακολοφκθςαν τθν
παρουςίαςθ τουσ ι
παρζλαβαν τθν αφίςα
τουσ. Τα κζματα τθσ
δεοντολογίασ και του
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3.3
Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ
και λιψθ
αποφάςεων με
βάςθ τα
δεδομζνα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΓ-ΔΑΝΔΜΛΑ-Δ/Α-1

 ερμθνεφουν τα
δεδομζνα, αναλφουν
τισ ςχζςεισ μεταξφ
των μεταβλθτϊν και
ςυνόλων δεδομζνων,
προτείνουν
αιτιολογθμζνεσ
υποκζςεισ και
προβλζψεισ με βάςθ
τα δεδομζνα και
ςχεδιάηουν
περαιτζρω μελζτεσ
για τθ διερεφνθςθ
των υποκζςεων και
των προβλζψεων
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςεβαςμοφ των
προςωπικϊν
δεδομζνων επίςθσ
ςυηθτοφνται κατά τθν
παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τθσ
ανάλυςθσ δεδομζνων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο των
ολοκλθρωμζνων
ςχεδίων εργαςίασ
τουσ:
− ενκαρρφνονται να
περιγράψουν
ςυνοπτικά τα
δεδομζνα και να
παράγουν
ερμθνείεσ για τα
δεδομζνα
χρθςιμοποιϊντασ
ςτατιςτικά μζτρα
κεντρικισ τάςθσ και
διαςποράσ (π.χ.
μζςθ τιμι,
διάμεςοσ, τυπικι
απόκλιςθ,
διατεταρτθμοριακό
εφροσ)
− ςυηθτοφν και
εξθγοφν τθν
αντιςτοιχία
ανάμεςα ςτα
ςφνολα δεδομζνων
και τισ γραφικζσ
τουσ
αναπαραςτάςεισ
− φιλτράρουν
δεδομζνα για να
εςτιάςουν ςε
υποςφνολα
− προβαίνουν ςε
ςυγκρίςεισ ανάμεςα
ςε ομάδεσ του ίδιου
ςυνόλου
δεδομζνων (π.χ. οι
μακθτζσ/-τριεσ που
ζρχονται ςτο
ςχολείο με τα πόδια
είναι περιςςότεροι
από το άκροιςμα
αυτϊν που
χρθςιμοποιοφν
άλλουσ τρόπουσ) ι
ανάμεςα ςε
διαφορετικά
ςφνολα δεδομζνων
(π.χ. ςφγκριςθ
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3.3
Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ
και λιψθ
αποφάςεων με
βάςθ τα
δεδομζνα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΓ-ΔΑΝΔΜΛΑ-Δ/Α-2

 Ελζγχουν κριτικά τα
αποτελζςματα τθσ
ανάλυςθσ δεδομζνων
και τθν ορκότθτα
προτεινόμενων
μοντζλων για τθν
περιγραφι τουσ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

χαρακτθριςτικϊν
ανάμεςα ςε ςχολεία
από διαφορετικζσ
χϊρεσ που
ςυμμετζχουν ςε ζνα
πρόγραμμα)
− ερμθνεφουν
διαφορζσ ανάμεςα
ςε δφο δείγματα και
διατυπϊνουν
υποκζςεισ για τουσ
πλθκυςμοφσ από
όπου προζρχονται
τα δείγματα
− διατυπϊνουν
εικαςίεσ και
υποκζςεισ για
ςχζςεισ ανάμεςα ςε
δφο χαρακτθριςτικά
του ίδιου δείγματοσ
ςτθ βάςθ
διαγραμμάτων
διαςποράσ και ςτισ
γραμμζσ τάςθσ
(ευκεία ελαχίςτων
τετραγϊνων),
− χρθςιμοποιοφν
υποκζςεισ για τθ
λιψθ αποφάςεων
και τθ διατφπωςθ
νζων ερωτθμάτων
και ςχεδιάηουν νζεσ
μελζτεσ για τθν
απάντθςι τουσ
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ευαιςκθτοποιοφνται
ςχετικά με το
πρόβλθμα τθσ
παρανόθςθσ των
ςτατιςτικϊν
αναλφςεων μζςα από
επιλεγμζνα
παραδείγματα.
− ςχολιάηουν κριτικά
τα αποτελζςματα
τθσ ανάλυςθ των
δεδομζνων από
δθμοςιευμζνεσ και
δικζσ τουσ ζρευνεσ
- αξιολογοφν και
ανακεωροφν ζνα
υπολογιςτικό
μοντζλο
ςυγκρίνοντασ τα
δεδομζνα που
παράγει με τα
δεδομζνα που
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3.4 Λογιςμικά
για τθν
ανάλυςθ
δεδομζνων

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΓ-ΔΑΝΔΛΑΔ-Δ/Α-1

 αξιοποιοφν για τθν
ανάλυςθ δεδομζνων
λογιςμικά γενικοφ
ςκοποφ, λογιςμικά
υπολογιςτικϊν
φφλλων κακϊσ και
ειδικά λογιςμικά για
τθ διδαςκαλία
ανάλυςθσ δεδομζνων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ζχουν ςυλλεχκεί
από ζρευνεσ ι
πειράματα π.χ. ςτο
πλαίςιο
πειραμάτων
διεςτιακισ
μοντελοποίθςθσ
(bifocal modelling)
με χριςθ
αιςκθτιρων, ι ςτο
πλαίςιο ελζγχου
ενόσ προτεινόμενου
μοντζλου για ζνα
φαινόμενο ςε ςχζςθ
με τα εμπειρικά
δεδομζνα (π.χ.
μοντζλο πρόβλεψθσ
διαςποράσ ενόσ ιοφ)
 Τελειϊνοντασ το
Γυμνάςιο οι μακθτζσ/τριεσ επιλφουν
προβλιματα
ανάλυςθσ δεδομζνων
με τθν αξιοποίθςθ
λογιςμικοφ
υπολογιςτικϊν
φφλλων, τοπικά ι
διαδικτυακά, ι
λογιςμικοφ ειδικά
ςχεδιαςμζνου για τθν
εκπαίδευςθ ςε
ανάλυςθ δεδομζνων
ι άλλα λογιςμικά
όπωσ διαδικτυακζσ
φόρμεσ, καταγραφείσ
δεδομζνων (data
loggers με
αιςκθτιρεσ) και
ειδικά αναπτυξιακά
κατάλλθλα
εκπαιδευτικά
λογιςμικά για εξόρυξθ
δεδομζνων ι/και
μθχανικι μάκθςθ
(Data Mining και
Machine Learning).
Χρθςιμοποιοφν τα
λογιςμικά ςτο πλαίςιο
ςυνεργατικϊν
ςχεδίων εργαςίασ. Οι
καταγραφείσ
δεδομζνων μποροφν
να αξιοποιοφνται ςτθν
περίπτωςθ
διεπιςτθμονικϊν
ςεναρίων
υπολογιςτικισ ςκζψθσ
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3.4 Λογιςμικά
για τθν
ανάλυςθ
δεδομζνων

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

Δ/Α

ΓΓ-ΔΑΝΔΛΑΔ-Δ/Α-2

 εφαρμόηουν
προχωρθμζνεσ
λειτουργίεσ για τθ
διαχείριςθ
υπολογιςτικϊν
φφλλων
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

για τθ ςυλλογι
δεδομζνων από
πειράματα ι το
περιβάλλον. Η
εξόρυξθ δεδομζνων
και θ μθχανικι
μάκθςθ μπορεί να
ςυνδυαςτεί με
ςενάρια τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ ςτα
οποία οι μακθτζσ/τριεσ επιλζγουν να
εργαςκοφν με ςφνολα
δεδομζνων για τα
οποία υπάρχει
μεγάλοσ αρικμόσ
χαρακτθριςτικϊν
(μεταβλθτϊν) και
επιλεγμζνεσ ςυλλογζσ
δεδομζνων για τθν
εκπαίδευςθ των
αλγορίκμων. π.χ. να
εκπαιδευτεί ζνα
ςφςτθμα να
προβλζπει τθ μουςικι
που προτιμά ζνασ/μία ςυμμακθτισ/-τριά
τουσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτα λογιςμικά
υπολογιςτικϊν
φφλλων:
− χρθςιμοποιοφν τθν
ζννοια τθσ
αναφοράσ του
κελιοφ και
διακρίνουν τισ
ςχετικζσ από τισ
απόλυτεσ αναφορζσ
των κελιϊν
− χρθςιμοποιοφν τισ
απόλυτεσ και τισ
ςχετικζσ αναφορζσ
για να
πραγματοποιιςουν
αυτόματθ
ςυμπλιρωςθ τιμϊν
ςε κελιά
− λφνουν τα
προβλιματα των
κυκλικϊν
αναφορϊν ςε
τφπουσ
- φιλτράρουν και
ταξινομοφν
ιεραρχικά τα
δεδομζνα
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Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

− καταςκευάηουν
ςυγκεντρωτικοφσ
πίνακεσ και
υποςφνολα
− δθμιουργοφν
γραφιματα που
προβλζπονται για
τθ Γ' τάξθ του
γυμναςίου
− δθμιουργοφν
μακροεντολζσ
− κακορίηουν τισ
παραμζτρουσ
εκτφπωςθσ
(προεπιςκόπθςθ,
μορφι, τμιμα
εγγράφου)
ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ
4.1. Χριςθ
4.1.1.
ΓΓ-ΨΓΑεφαρμογϊν,
Αναηιτθςθ
ΧΕΦ-ΑΡΕ-1
μζςων και
πλθροφοριϊν
υπθρεςιϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμ
όσ ςτα
ψθφιακά μζςα

 διακρίνουν τισ
εφαρμογζσ του
κοινωνικοφ ιςτοφ
(web 2.0) και
δθμοςιεφουν
περιεχόμενο ςτο
Διαδίκτυο με τθ
χριςθ αυτϊν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

 Με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ ενότθτασ οι
μακθτζσ/-τριεσ κα
είναι ςε κζςθ να:
− διακρίνουν τισ
εφαρμογζσ του
κοινωνικοφ ιςτοφ
(web 2.0), όπωσ π.χ.
ιςτολόγια, wikis,
φόρουμ
ςυηθτιςεων,
κοινότθτεσ
πρακτικισ και
μάκθςθσ, μζςα
κοινωνικισ
δικτφωςθσ. κ.α.
− δθμοςιεφουν
περιεχόμενο ςτο
Διαδίκτυο με τθ
χριςθ των
εφαρμογϊν του
κοινωνικοφ ιςτοφ
(web 2.0)
Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ: Οι
μακθτζσ/-τριεσ ςτο
πλαίςιο
νοθματοδοτοφμενων
για αυτοφσ
δραςτθριοτιτων
αναρτοφν και
ςχολιάηουν άρκρα ςτο
ιςτολόγιο του
μακιματοσ
Ρλθροφορικισ,
αναρτοφν άρκρα ςε
μια θλεκτρονικι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.1.
Αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν
και ψθφιακοφ
περιεχομζνου εγγραμματιςμόσ ςτα
ψθφιακά μζςα

ΓΓ-ΨΓΑΧΕΦ-ΑΡΕ-2

 ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν και
ςυντθροφν
οργανωμζνεσ
ςυλλογζσ
πλθροφοριϊν και
πόρων από τισ
αναηθτιςεισ τουσ με
τθ χριςθ διαφόρων
εργαλείων και
μεκόδων για τθν
υποςτιριξθ τθσ
ανάδειξθσ
ςθμαςιολογικϊν
ςχζςεων.
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχολικι εφθμερίδα
που δθμιοφργθςαν με
τθν αντίςτοιχθ
εφαρμογι του ΡΣΔ,
εμπλουτίηουν ζνα
υπάρχον λιμμα ι
δθμιουργοφν ζνα νζο
λιμμα τθσ ελεφκερθσ
εγκυκλοπαίδειασ
wikipedia,
ςυμμετζχουν ςε ζνα
φόρουμ ςυηιτθςθσ
για τθ γνωριμία και
τθν ανταλλαγι
απόψεων με τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ του
ςυνεργαηόμενου
ςχολείου ςτο πλαίςιο
ενόσ διαςχολικοφ
ςχεδίου εργαςίασ,
χρθςιμοποιοφν το
φόρουμ ςυηθτιςεων
τθσ εφαρμογισ eclass
του ΡΣΔ για τον
αλλθλοςχολιαςμό των
εργαςιϊν τουσ ςτο
πλαίςιο τθσ
ετεροαξιολόγθςθσ,
κ.α..
Οι μακθτζσ/-τριεσ ςτο
πλαίςιο
νοθματοδοτοφμενων
για αυτοφσ
δραςτθριοτιτων
ςχεδιάηουν,
δθμιουργοφν και
ςυντθροφν
οργανωμζνεσ
ςυλλογζσ
πλθροφοριϊν και
πόρων από τισ
αναηθτιςεισ τουσ με
τθ χριςθ διαφόρων
εργαλείων και
μεκόδων για τθν
υποςτιριξθ τθσ
ανάδειξθσ
ςθμαςιολογικϊν
ςχζςεων.
Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ:
Αποκικευςθ και
οργάνωςθ
θλεκτρονικϊν
διευκφνςεων ςε
φυλλομετρθτι (με τθ
χριςθ τθσ λίςτασ των
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.2.
Επικοινωνία
και
ςυνεργαςία
μζςω ΨΤ

ΓΓ-ΨΓΑΧΕΦ-ΕΣΥ-1

 δθμιουργοφν
χϊρουσ
επικοινωνίασ/ςυνεργ
αςίασ ςτα πλαίςια
των μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αγαπθμζνων,
ςελιδοδεικτϊν, κ.α.) ι
διαδικτυακι
εφαρμογι,
ςυνεργατικι
καταγραφι
βιβλιογραφίασ ι
δθμιουργία
αποκετθρίου με τθ
χριςθ wiki, κ.α..
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο ενόσ
ευρφτερου ςχεδίου
εργαςίασ
δθμιουργοφν
ιςτολόγια, wiki, κ.α.
προκειμζνου να
διευκολυνκεί θ
επικοινωνία και θ
ςυνεργαςία τουσ.
Ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ: Οι
μακθτζσ/-τριεσ
δθμιουργοφν ζνα wiki,
το οποίο αξιοποιοφν
για τισ ανάγκεσ τθσ
ςυνεργαςίασ τουσ ςτο
πλαίςιο ενόσ ςχεδίου
ζρευνασ τθσ
κεματικισ ενότθτασ
«3. Δεδομζνα και
Ανάλυςθ δεδομζνων»
ι ςτο πλαίςιο ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ που
αφορά τον ςχεδιαςμό
και τθν υλοποίθςθ
ενόσ μακθςιακοφ
προγράμματοσ
τεχνολογικά
ενιςχυμζνθσ μάκθςθσ.
Επίςθσ οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να
δθμιουργιςουν με τθ
χριςθ ενόσ δικοφ τουσ
wiki μια δικι τουσ
εγκυκλοπαίδεια για
ζνα ςυγκεκριμζνο
κζμα (π.χ.
κυβερνοαςφάλεια). Οι
μακθτζσ/-τριεσ
δθμιουργοφν ζνα
ιςτολόγιο με βάςθ τα
ιδιαίτερα
ενδιαφζροντά τουσ
(π.χ. ψθφιακι
πολιτότθτα,
ρομποτικι, δίκτυα
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.2.
Επικοινωνία
και
ςυνεργαςία
μζςω ΨΤ

ΓΓ-ΨΓΑΧΕΦ-ΕΣΥ-2

 ςυμμετζχουν ςε
διαδικτυακζσ ομάδεσ
ςυνεργαςίασ ι
διαδικτυακζσ
κοινότθτεσ μάκθςθσ
και πρακτικισ
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

υπολογιςτϊν, κ.α.) και
αναρτοφν ςε αυτό
άρκρα που γράφουν
οι ίδιοι και
ςχολιάηουν άρκρα
ςυμμακθτϊν/-τριϊν
τουσ ακολουκϊντασ
τουσ κανόνεσ
εκιμοτυπίασ τθσ
θλεκτρονικισ
επικοινωνίασ. Επίςθσ
οι μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να
δθμιουργιςουν ζνα
ιςτολόγιο για ζνα
μάκθμα, ζνα
διαςχολικό ςχζδιο
εργαςίασ (ςτο οποίο
κα αναρτϊνται και κα
ςχολιάηονται άρκρα
από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ και
των δφο ςχολείων),
κ.α..
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο ενόσ
ευρφτερου ςχεδίου
εργαςίασ
ςυμμετζχουν ςε
διαδικτυακζσ ομάδεσ
ςυνεργαςίασ ι
διαδικτυακζσ
κοινότθτεσ μάκθςθσ
και πρακτικισ (π.χ.
ομάδεσ ΡΣΔ). Μπορεί
να ςυνδυαςτεί με τθ
διδαςκαλία του άξονα
«5.2.2.
Ευαιςκθτοποίθςθ
ςτθν Ραγκοςμιότθτα
του Διαδικτφου και
τθν
Ρολυπολιτιςμικότθτα
ςτθ ψθφιακι
επικοινωνία Ραγκοςμιοποίθςθ και
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ» τθσ
κεματικισ ενότθτασ
«5.2. Επίδραςθ τθσ
Ρλθροφορικισ και
των Ψθφιακϊν
Τεχνολογιϊν ςτθν
κοινωνία και τον
πολιτιςμό». Για
παράδειγμα οι
μακθτζσ/-τριεσ
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4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.1.3.
Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και
πολυμεςικϊν
ςτοιχείων

ΓΓ-ΨΓΑΧΕΦ-ΔΨΡ-1

 επιλζγουν τισ
κατάλλθλεσ
ςυνεργατικζσ
εφαρμογζσ και τισ
αξιοποιοφν
δθμιουργικά και
αποτελεςματικά.
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν,
μζςων και
υπθρεςιϊν

4.1.4. Σφνκεςθ
- Ενςωμάτωςθ
- Υπεφκυνθ
Διαςκευι Ψθφιακοφ
περιεχομζνου
και ςυγγραφι
πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν

ΓΓ-ΨΓΑΧΕΦ-ΣΥΡ-1

 επιλζγουν τα
κατάλλθλα λογιςμικά
επεξεργαςίασ
πολυμζςων και τα
αξιοποιοφν
δθμιουργικά και
αποτελεςματικά
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυμμετζχουν ςε μια
ευρωπαϊκι
διαδικτυακι
κοινότθτα και
βιϊνουν τθν εμπειρία
μιασ διακρατικισ
ςυνεργαςίασ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με βάςθ τθν εμπειρία
αξιοποίθςθσ των
ςυνεργατικϊν
εφαρμογϊν
γραφείου, κ.α. που
απζκτθςαν ςτισ δφο
προθγοφμενεσ τάξεισ,
επιλζγουν τισ
κατάλλθλεσ
ςυνεργατικζσ
εφαρμογζσ και τισ
αξιοποιοφν
δθμιουργικά και
αποτελεςματικά ςτο
πλαίςιο ενόσ ςχεδίου
εργαςίασ. Για
παράδειγμα, αν
κζλουν να
δθμιουργιςουν μια
παρουςίαςθ
ςυνεργατικά,
επιλζγουν ζνα
ςυνεργατικό
λογιςμικό
δθμιουργίασ
παρουςιάςεων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με βάςθ τθν εμπειρία
αξιοποίθςθσ των
λογιςμικϊν
επεξεργαςίασ
εικόνων, λογιςμικϊν
επεξεργαςίασ ιχου,
επεξεργαςίασ βίντεο,
κ.α. που απζκτθςαν
ςτισ δφο
προθγοφμενεσ τάξθσ,
επιλζγουν τα
κατάλλθλα λογιςμικά
επεξεργαςίασ
πολυμζςων και τα
αξιοποιοφν
δθμιουργικά και
αποτελεςματικά ςτο
πλαίςιο ενόσ ςχεδίου
εργαςίασ. Για
παράδειγμα
επιλζγουν με ποιο
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τρόπο κα
παρουςιάςουν τα
αποτελζςματα μιασ
εργαςίασ τουσ (π.χ.
αφίςα, ραδιοφωνικι
εκπομπι, ταινία
μικροφ μικουσ,
ψθφιακι αφιγθςθ,
κ.α.) και ανάλογα
επιλζγουν το
λογιςμικό που κα
χρθςιμοποιιςουν
(λογιςμικό
επεξεργαςίασ εικόνασ,
λογιςμικό
επεξεργαςίασ ιχου,
λογιςμό επεξεργαςίασ
βίντεο, λογιςμικό
δθμιουργίασ
πολυμεςικϊν
διαδραςτικϊν
εφαρμογϊν, κ.α.)
4.2.
Μακθςιακι
τεχνολογία και
τεχνολογικά
βελτιωμζνθ
εκπαίδευςθ
4.2.
Μακθςιακι
τεχνολογία και
τεχνολογικά
βελτιωμζνθ
εκπαίδευςθ

4.2.1
Εξοικείωςθ με
μακθςιακι
τεχνολογία

ΓΓ-ΨΓΑΜΑΤ-ΕΜΤ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ
---, ---, ---, ---, ---, ---

4.2.2
Αναπτφςςω
ικανότθτα
ενεργοφ,
τεχνολογικά
ενιςχυμζνου,
μακθτι

ΓΓ-ΨΓΑΜΑΤ-ΤΕΜ-1

 ςχεδιάηουν και
υλοποιοφν ζνα
μακθςιακό
πρόγραμμα
τεχνολογικά
ενιςχυμζνθσ μάκθςθσ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ
ςχεδιάηουν και
υλοποιοφν ζνα
μακθςιακό
πρόγραμμα
τεχνολογικά
ενιςχυμζνθσ μάκθςθσ
ακολουκϊντασ το
επόμενο ςχιμα
εργαςίασ:
Β1. Κακοριςμόσ του
επιδιωκόμενου
μακθςιακοφ ςτόχου ικανότθτασ.
Β2. Επιλογι μζςων και
μεκόδων για τθν
επίτευξι του
Β3. Αξιοποίθςθ τθσ
τεχνολογίασ για τθν
παροχι
ανατροφοδότθςθσ
ςχετικά με τον βακμό
επίτευξθσ του
μακθςιακοφ ςτόχου ανάπτυξθσ τθσ
επιδιωκόμενθσ
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4.2.
Μακθςιακι
τεχνολογία και
τεχνολογικά
βελτιωμζνθ
εκπαίδευςθ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

4.2.2
Αναπτφςςω
ικανότθτα
ενεργοφ,
τεχνολογικά
ενιςχυμζνου,
μακθτι

ΓΓ-ΨΓΑΜΑΤ-ΤΕΜ-2

 αξιοποιοφν ι/και
δθμιουργοφν
μακθςιακι
τεχνολογία για να
προκαλζςουν μάκθςθ
(διδάξουν) ςε
άλλουσ/-εσ
(ςυμμακθτζσ/-τριεσ
γονείσ,
εκπαιδευτικοφσ κ.ά.).

---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ΕΡΙ,
ΚΥΤ, --ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 5. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και κοινωνία
5.1 Ψθφιακι
5.1.1.
ΓΓ-ΨΤΕΚ περιγράφουν τθν
πολιτότθτα
Συμμετοχι ςτα ΨΡΟ-ΡΟΔ-1
ψθφιακι δθμοκρατία
κοινά και
και τισ ζξυπνεσ πόλεισ
άςκθςθ
και ςυηθτοφν για
πολιτικϊν
αυτζσ
δικαιωμάτων
μζςω των
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, --ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ικανότθτασ
Β4. Εφαρμογι και
επίδειξθ τθσ επίτευξθσ
του μακθςιακοφ
ςτόχου - κατάκτθςθσ
τθσ επιδιωκόμενθσ
ικανότθτασ ςε
διάφορα πλαίςια
Η κεματολογία του
μακθςιακοφ
προγράμματοσ
τεχνολογικά
ενιςχυμζνθσ μάκθςθσ
επιλζγεται από τισ
ομάδεσ εργαςίασ και
αντλείται από τισ
κεματικζσ ενότθτεσ
του μακιματοσ τθσ
Ρλθροφορικισ.
Επίςθσ μπορεί να
είναι διακεματικι ι
διεπιςτθμονικι.
Η ςχετικι
δραςτθριότθτα να
υλοποιθκεί ςτο
πλαίςιο του ςχεδίου
εργαςίασ ςχεδιαςμοφ
και υλοποίθςθσ ενόσ
μακθςιακοφ
προγράμματοσ
τεχνολογικά
ενιςχυμζνθσ μάκθςθσ.

 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ορίηει τθν ζννοια τθσ
ζξυπνθσ πόλθσ ωσ
εκείνθ που κάνει
εκτενι και ζξυπνθ
χριςθ των ΨΤ
προκειμζνου να
γίνουν οι υποδομζσ
τθσ και τα κρίςιμα
ςυςτατικά τθσ
(διοίκθςθ,
εκπαίδευςθ, υγεία,
αςφάλεια, μεταφορά,
ενζργεια, νερό,
ζλεγχοσ
περιβάλλοντοσ)
ευφυζςτερα,
διαςυνδεμζνα και
αποδοτικά για τθ
βελτίωςθ τθσ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.1.
Συμμετοχι ςτα
κοινά και
άςκθςθ
πολιτικϊν
δικαιωμάτων
μζςω των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΟΔ-2

 εξθγοφν τισ
διαδικαςίεσ ορκισ
διαχείριςθσ τθσ
ψθφιακισ ταυτότθτασ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κακθμερινισ ηωισ των
κατοίκων. Ρροςβλζπει
ςτθν ανάπτυξθ των
βαςιςμζνων ςτθ
γνϊςθ κοινοτιτων,
ςτθ ςυρρίκνωςθ τθσ
ψθφιακισ διαίρεςθσ
ςε μια πόλθ και ςτθν
απλοποίθςθ τθσ
δθμόςιασ και
ιδιωτικισ παροχισ
υπθρεςιϊν ςε όλεσ τισ
περιοχζσ των πόλεων.
Οι μακθτζσ/-τριεσ με
τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τουσ
μελετοφν περιπτϊςεισ
ζξυπνων πόλεων,
επιςθμαίνουν τισ
υπθρεςίεσ που
παρζχουν και τισ
ςυγκρίνουν με τθν
πόλθ τουσ
προτείνοντασ
εφαρμογζσ που κα
είχαν αποτζλεςμα
κατά τθ γνϊμθ τουσ.
Συνδζουν ακόμα τισ
ζξυπνεσ πόλεισ με τθ
δθμοκρατικι λιψθ
αποφάςεων και τθν
ενεργό ςυμμετοχι
των πολιτϊν με τθν
υποςτιριξθ των ΨΤ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
ςε ςυνδυαςμό
ενδεχομζνωσ με
δραςτθριότθτεσ για τθ
διαχείριςθ τθσ
διαδικτυακισ τουσ
φιμθσ, ειςάγονται
ςτθν ζννοια τθσ
ψθφιακισ τουσ
ταυτότθτασ ωσ το
ςφνολο των
προςωπικϊν
δεδομζνων που είναι
διακζςιμα ςτο
Διαδίκτυο και είναι
δυνατό να αποδοκοφν
ςε ζνα πρόςωπο. π.χ.
αναρτιςεισ,
φωτογραφίεσ, ςχόλια,
τραπεηικοί
λογαριαςμοί,
παιχνίδια, ιςτορικό
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αναηθτιςεων ςτο
Διαδίκτυο, τθλζφωνα,
αρικμοί ταυτότθτασ
κ.α. Για τον ςκοπό
αυτό μποροφν να
κλθκοφν να
αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για τουσ
ίδιουσ ι για γνωςτά
τουσ πρόςωπα.
Σθμειϊνουν τισ
πλθροφορίεσ που
ενδεχομζνωσ δεν
γνϊριηαν ότι
υπάρχουν ςτο
Διαδίκτυο για τουσ
ίδιουσ. Εξθγείται θ
ζννοια τθσ υποκλοπισ
ψθφιακισ ταυτότθτασ
και οι μακθτζσ/-τριεσ
ευαιςκθτοποιοφνται
ςτο εμπόριο
προςωπικϊν
δεδομζνων για
ςκοποφσ διαφιμιςθσ
προϊόντων κακϊσ και
θ αξιοποίθςθ τουσ για
τον ςχεδιαςμό
κυβερνοεπικζςεων.
Οι μακθτζσ/-τριεσ
ενθμερϊνονται και
εξαςκοφνται ςε
πρακτικζσ ελζγχου και
διαχείριςθσ τθσ
ψθφιακισ τουσ
ταυτότθτασ όπωσ:
χριςθ περιθγθτϊν και
μθχανϊν αναηιτθςθσ
που ςζβονται τθν
ιδιωτικότθτα τουσ,
προςταςία των
ςυνκθματικϊν τουσ
και κρυπτογράφθςθ
αυτϊν και άλλων
ευαίςκθτων
πλθροφοριϊν, θ
χριςθ Εικονικϊν
Ιδιωτικϊν Δικτφων
(Virtual Private
Networks),
ευαιςκθτοποίθςθ για
τθ χριςθ ελεφκερων
παιχνιδιϊν και
δικτυακϊν τόπων που
ενδεχόμενα δε
διαχειρίηονται
ςφννομα τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.1.
Συμμετοχι ςτα
κοινά και
άςκθςθ
πολιτικϊν
δικαιωμάτων
μζςω των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΟΔ-3

 αναφζρουν τουσ
οργανιςμοφσ ζκδοςθσ
ψθφιακισ υπογραφισ
και πιςτοποιθτικϊν
και ςυηθτοφν για τθν
θλεκτρονικι
ψθφοφορία και τθν
ιδζα τθσ υλοποίθςθσ
άμεςων
δθμοκρατικϊν
διαδικαςιϊν μζςω
Διαδικτφου και τισ
υπθρεςίεσ τθσ
θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ.
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ιδιωτικότθτα κ.α.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ενθμερϊνονται για
τουσ παρόχουσ
υπθρεςιϊν
πιςτοποιθτικϊν
ψθφιακϊν
ταυτοτιτων και
ψθφιακισ
υπογραφισ. Συηθτοφν
για τθν ψθφιακι
ψθφοφορία. Τόςο θ
προετοιμαςία τθσ
ψθφοφορίασ από τθ
διεξάγουςα αρχι, όςο
και θ υποβολι τθσ
ψιφου από τουσ
ψθφοφόρουσ,
γίνονται
απομακρυςμζνα
μζςω του Διαδικτφου.
Η ακεραιότθτα τθσ
ψθφοφορίασ είναι
μακθματικά
επαλθκεφςιμθ από
τον κακζνα μζςω τθσ
χριςθσ
κρυπτογραφίασ και
χωρίσ καμία
προςβολι του
απορριτου.
Υποςτθρίηονται
πολλαπλά είδθ
ψθφοδελτίων και
εκλογικϊν
ςυςτθμάτων, όπωσ
ερωτιςεισ πολλαπλϊν
επιλογϊν,
ψθφοφορίεσ με
διαφορετικό
ψθφοδζλτιο ανά
ςυνδυαςμό, και
ψθφοδζλτια για
ταξινομικι ψιφο
(STV). Οι μακθτζσ/τριεσ ςυηθτοφν
ηθτιματα όπωσ τθ
νόκευςθ τθσ
ψθφοφορίασ και τθ
διαςφάλιςθ τθσ
μυςτικότθτασ τθσ
ψθφοφορίασ ςτισ
περιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ και τθσ
ςυμβατικισ
ψθφοφορίασ.
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.2.
Ρρωτόκολλα
ςυνομιλιϊν
ςτο διαδίκτυο Netiquette

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΝΕΤ-1

 ςυμβάλουν ςτθν
υιοκζτθςθ του
κϊδικα εκιμοτυπίασ
Netiquette ςε
διαδικτυακζσ
κοινότθτεσ που
ςυμμετζχουν
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---, ---

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-1

 εξθγοφν τθ χριςθ
των αναγνωρςιτικϊν
«coockies» ςτθν
ιχνθλάτθςθ των
επιςκεπτϊν των
ιςτοςελίδων
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
εφαρμόηουν όςα
ζμακαν ςχετικά με τα
κζματα δεοντολογίασ,
χριςθσ κανόνων
καλισ ςυμπεριφοράσ
(netiquette) ςτισ
διαδικτυακζσ τουσ
αλλθλεπιδράςεισ . Σε
κάκε ευκαιρία ςτο
εργαςτιριο όπου
ςυμμετζχουν ςε
διάφορεσ υπθρεςίεσ
του Διαδικτφου όπωσ
π.χ. ανταλλάςςουν
μθνφματα μεταξφ
τουσ και
επικοινωνοφν ςε
διάφορα chat rooms,
forums, θλεκτρονικζσ
τάξεισ και ςε
κοινωνικά μζςα και
διαδικτυακζσ
κοινότθτεσ καλοφνται
να εφαρμόηουν τουσ
βαςικοφσ κϊδικεσ
εκιμοτυπίασ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
εξθγεί ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ ότι τα
cookies
χρθςιμοποιοφνται για:
τθν επιςτροφι ενόσ
χριςτθ ςτον ίδιο
δικτυακό τόπο, τθν
αυτόματθ
αναγνϊριςι των
εγγεγραμμζνων
χρθςτϊν μετά τθ
ςφνδεςι μασ (log in),
τθ διαχείριςθ των
περιόδων ςφνδεςθσ,
τισ προτιμιςεισ
ταξινόμθςθσ,
φιλτραρίςματοσ
λιςτϊν κ.α., τον
εντοπιςμό και τθν
προβολι των
δεδομζνων που μασ
αφοροφν, τθν
αποκικευςθ τεχνικϊν
δεδομζνων που είναι
αναγκαία για τθν
«ανάγνωςθ» οπτικοφ
ι ακουςτικοφ
περιεχομζνου, τθ
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-2

 ρυκμίηουν τον
περιθγθτι ςτο
διαδίκτυο, ϊςτε να
επιτυγχάνουν το
επικυμθτό επίπεδο
προςταςίασ τθσ
ιδιωτικότθτασ τουσ
κατά τθν περιιγθςθ
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

βελτίωςθ των
επιδόςεων του
ιςτότοποφ μασ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
παρουςιάηει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ κατάλογο
ςελίδων από το
ςχολικό δίκτυο και
αυτοί με τθ ςειρά
τουσ διακρίνουν τα
ονόματα των cookies,
τθ λειτουργία τουσ και
τθ διάρκειά τουσ.
Τζλοσ, τουσ τονίηει τθν
αναγκαιότθτα χριςθσ
τουσ ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ, τθν
απενεργοποίθςθ τουσ
ςτουσ περιθγθτζσ
διαδικτφου και τθν
πολιτικι ςχετικά με
τθν προςταςία των
προςωπικϊν
δεδομζνων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ρυκμίηουν τον
περιθγθτι τουσ ζτςι
ϊςτε κατά τθν
περιιγθςι τουσ να
επιτυγχάνουν το
επικυμθτό επίπεδο
αςφαλείασ.
Εφαρμόηουν τισ
παρακάτω ρυκμίςεισ:
− αποκλειςμόσ
cookies (να υπάρξει
πρόταςθ οριςμοφ
τουσ) τρίτων μερϊν
ςτθν ανϊνυμθ
περιιγθςθ
− διαγραφι cookies
και δεδομζνων
ιςτοτόπου κατά τον
τερματιςμό του
περιθγθτι
− αποςτολι
αιτιματοσ "Να μθν
γίνεται εντοπιςμόσ"
με τθν
επιςκεψιμότθτα τθσ
περιιγθςισ τουσ
− εμφάνιςθ όλων των
cookies και των
δεδομζνων
ιςτοτόπων
− οριςμόσ επιπζδου
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.3.
Ιδιωτικότθτα
και αςφάλεια
ςτο διαδίκτυο

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΙΔΑ-3

 αξιοποιοφν με
βζλτιςτο τρόπο
μεκοδολογίεσ και
τεχνολογίεσ
αςφάλειασ και
διαφφλαξθσ τθσ
ιδιωτικότθτασ ςε
δικτυακό ι
διαδικτυακό
περιβάλλον
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.4.
Καλλιζργεια
και διαχείριςθ
τθσ ψθφιακισ
ταυτότθτασ και
τθσ
διαδικτυακισ
φιμθσ

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΔΦΗ-1

 διακρίνουν τισ
επικζςεισ προσ τθ
διαδικτυακι φιμθ
κάποιασ οντότθτασ
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αςφαλείασ
ιδιωτικισ
περιιγθςθσ
− εμφάνιςθ
προειδοποίθςθσ ςε
περίπτωςθ που οι
κωδικοί πρόςβαςισ
αποκαλυφκοφν ςτο
πλαίςιο μιασ
παραβίαςθσ
δεδομζνων.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αξιοποιοφν με
βζλτιςτο τρόπο
μεκοδολογίεσ και
τεχνολογίεσ
αςφάλειασ και
διαφφλαξθσ τθσ
ιδιωτικότθτασ ςε
δικτυακό ι
διαδικτυακό
περιβάλλον όπωσ:
λογιςμικά
αποκλειςμοφ
καταγραφζων
(trackers), vpn, https,
κρυπτογράφθςθ,
μθχανζσ αναηιτθςθσ
χωρίσ tracking,
ψθφιακι υπογραφι,
μθ αντιςτρζψιμοι
μθχανιςμοί
κρυπτογραφίασ
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
αναγνωρίηουν τισ
παρακάτω απειλζσ
τθσ διαδικτυακισ
φιμθσ: δυςφιμθςθ,
ανάρτθςθ
ντροπιαςτικϊν
πλθροφοριϊν,
ενοχλθτικά μθνφματα
και κακόβουλθ
επικοινωνία,
υποκλοπι
ταυτότθτασ,
διαδικτυακόσ
εκφοβιςμόσ,
αποςτολι μθνυμάτων
με ανάρμοςτο
περιεχόμενο,
παράνομο
περιεχόμενο,
παράνομθ
μεταφόρτωςθ
(downloading),
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.4.
Καλλιζργεια
και διαχείριςθ
τθσ ψθφιακισ
ταυτότθτασ και
τθσ
διαδικτυακισ
φιμθσ

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΔΦΗ-2

 αναλαμβάνουν
δράςθ για να
διαχειρίηονται τθ
διαδικτυακι τουσ
φιμθ και εκπονοφν
απλά ςχζδια
διαχείριςθσ
διαδικτυακισ φιμθσ
μιασ οντότθτασ.
---, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παραπλανθτικό
περιεχόμενο. Γενικά
διακρίνουν πότε
γίνεται ςυςτθματικι
προςπάκεια
διαςτρζβλωςθσ τθσ
εικόνασ κάποιασ
οντότθτασ μζςα από
το Διαδίκτυο και
κρατοφν κριτικι
ςτάςθ. Ρ.χ. Μελετοφν
περιπτϊςεισ
ςχολιαςμϊν από
δυςαρεςτθμζνουσ
πελάτεσ εταιρειϊν,
ςυνθκίηουν να
διαβάηουν τα ςχόλια
για μια οντότθτα
προςπακϊντασ να
κρίνουν τθν
αντικειμενικότθτα και
τθν αξιοπιςτία τουσ.
 Η διαχείριςθ τθσ
φιμθσ είναι θ
προςπάκεια
αποκατάςταςθσ τθσ
ιςορροπίασ μεταξφ
τθσ εικόνασ που ζχει
μια οντότθτα για τον
εαυτό τθσ και τθσ
εικόνασ που ζχουν οι
άλλοι για αυτιν. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν μζςα από
εργαςτθριακζσ
δραςτθριότθτεσ να
παρακολουκοφν τθν
ψθφιακι τουσ
ταυτότθτα και να
διαχειρίηονται τα ίχνθ
τουσ ςυςτθματικά.
Γνωρίηουν πϊσ να
αφαιρζςουν αρνθτικά
ι ψευδι ίχνθ και πϊσ
να αυξάνουν τα
κετικά. Οι μακθτζσ/τριεσ ςυντάςςουν
ςχζδια για τθν
παρακολοφκθςθ των
ιχνϊν ςχετικά με μια
οντότθτα π.χ. ζνα
ζργο που
ςυμμετζχουν ι το
ςχολείο τουσ και
προβλζπουν ενζργειεσ
παρζμβαςθσ όπωσ:
αφαίρεςθ ψευδϊν ι
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5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΝΕ-1

 περιγράφουν και
ςυηθτοφν για το ρίςκο
και το όφελοσ τθσ
δθμοςιοποίθςθσ ενόσ
πνευματικοφ ζργου
και πλθροφοριϊν
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

5.1 Ψθφιακι
πολιτότθτα

5.1.5.
Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ

ΓΓ-ΨΤΕΚΨΡΟ-ΡΝΕ-2

 προςτατεφουν τα
δικαιϊματα των
δικϊν τουσ ζργων
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
Ψθφιακϊν
Τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.1.
Κοινωνικζσ,
οικονομικζσ
και
πολιτιςμικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΚΕΡ-1

 αναλφουν τισ
κοινωνικζσ και
οικονομικζσ
επιπτϊςεισ των
διαςυνοριακϊν
υπθρεςιϊν και
εφαρμογϊν του
Διαδικτφου
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ανάρμοςτων ιχνϊν,
αφξθςθ των κετικϊν
ιχνϊν.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο
κατάλλθλων
μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων
προβλθματίηονται και
ςυηθτοφν τα
πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα
δθμοςιοποίθςθσ ενόσ
πνευματικοφ ζργου.
Τα διλιμματα μπορεί
να τίκενται ςτο
πλαίςιο κοινωνικϊν
αφθγθμάτων που να
είναι αυκεντικά για τα
παιδιά π.χ. ζνα νζο
μουςικό ςχιμα
ςυηθτά για το πϊσ να
δθμοςιοποιιςει τα
τραγοφδια του.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν με ποιουσ
τρόπουσ μποροφν να
προςτατεφουν τα
πνευματικά
δικαιϊματα ςτα ζργα
τουσ, πϊσ να
επιςθμαίνουν τα ζργα
που δθμοςιεφουν ςτο
Διαδίκτυο με τισ
ανάλογεσ άδειεσ
χριςθσ και πϊσ να
παρακολουκοφν τθ
χριςθ τουσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ςε ςυνεργαςία με
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ αναλφουν τισ
κοινωνικζσ και
οικονομικζσ
επιπτϊςεισ των
διαςυνοριακϊν
υπθρεςιϊν του
Διαδικτφου.
Αναηθτοφν και
ςυηθτοφν για
ςυγκεκριμζνεσ
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ
με διαςυνοριακό
χαρακτιρα
ξεκινϊντασ από αυτζσ
που χρθςιμοποιοφν
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.1.
Κοινωνικζσ,
οικονομικζσ
και
πολιτιςμικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
ψθφιακισ
τεχνολογίασ

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΚΕΡ-2

 αξιολογοφν τον
τρόπο που οι ΨΤ
επθρεάηουν τισ
προςωπικζσ θκικζσ,
κοινωνικζσ,
οικονομικζσ, και
πολιτιςμικζσ
πρακτικζσ
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

πιο ςυχνά οι
μακθτζσ/-τριεσ.
Συγκρίνουν τισ
δυνατότθτεσ διεκνοφσ
ςυνεργαςίασ και
αλλθλεπίδραςθσ που
δίνονται ςιμερα με το
Διαδίκτυο ςε ςχζςθ
με τθν προ
Διαδικτφου εποχι.
Επιςθμαίνουν
προβλιματα και
πλεονεκτιματα από
τθ διευκόλυνςθ τθσ
αλλθλεπίδραςθσ των
πολιτϊν διεκνϊσ
μζςω του Διαδικτφου.
Συηθτοφν τισ
προκλιςεισ που αυτζσ
κζτουν ςε μια ςειρά
ηθτθμάτων όπωσ θ
προάςπιςθ των
ευρωπαϊκϊν αξιϊν
ςτον διαδικτυακό
χϊρο,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςεβαςμοφ
των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων, τθσ
ελευκερίασ, τθσ
δθμοκρατίασ, τθσ
ιςότθτασ και του
κράτουσ δικαίου,
κακϊσ και για τθν
ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ
των ψθφιακϊν
υπθρεςιϊν, των
επιλογϊν των
καταναλωτϊν και των
ευκαιριϊν για
διαδικτυακι
καινοτομία.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςε ςυνεργαςία με
τον/τθν εκπαιδευτικό
αξιολογοφν τον τρόπο
που οι ΨΤ
επθρεάηουν τισ
προςωπικζσ, θκικζσ,
κοινωνικζσ,
οικονομικζσ, και
πολιτιςμικζσ
πρακτικζσ δίνοντασ
παραδείγματα από
τθν κακθμερινι τουσ
ηωι όπωσ: επιπτϊςεισ
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.2.
Ευαιςκθτοποίθ
ςθ ςτθν
παγκοςμιότθτα του
διαδικτφου και
τθν
πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν
ψθφιακι
επικοινωνία παγκοςμιοποίθςθ και
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΡΑΓ-1

 επικοινωνοφν
αποτελεςματικά,
ςυμμετζχουν και
ςυνεργάηονται ςε
ομάδεσ, κοινότθτεσ,
εκδθλϊςεισ, και
μακθτικά ζργα τοπικά
και διεκνϊσ μζςω του
διαδικτφου
---, ---, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτθν προςωπικι και
κοινωνικι ηωι του
ανκρϊπου όπωσ
αναφορά ςτο «τεχνοάγχοσ» (technostress),
επιπτϊςεισ ςτον
γνωςιακό, ςτον
ψυχολογικό τομζα
κακϊσ και ςτθ φυςικι
κατάςταςθ, θ
ποιότθτα και θ
ποςότθτα τθσ
επικοινωνίασ,
κακόβουλεσ
ενζργειεσ, προςβολι
τθσ ιδιωτικότθτασ,
θλεκτρονικι
πειρατεία, θκικά και
δεοντολογικά
ηθτιματα, θ
ψυχαγωγία, θ
εκπαίδευςθ, θ
κοινωνικοποίθςθ, ο
επαγγελματικόσ
προςανατολιςμόσ, θ
διαχείριςθ του
ελεφκερου χρόνου, οι
καταναλωτικζσ
πρακτικζσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
με τθν υποςτιριξθ και
τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
εξαςκοφνται
ςυςτθματικότερα
ςτθν ανάπτυξθ
ικανότθτασ
ςυνεργαςίασ μζςω
του διαδικτφου ςε
ομάδεσ, κοινότθτεσ,
εκδθλϊςεισ, μακθτικά
ζργα κ.α. τοπικά και
διεκνϊσ, τθρϊντασ τισ
αρχζσ και τουσ
κανόνεσ που
μακαίνουν ςτο
πλαίςιο των ενοτιτων
τθσ ψθφιακισ
πολιτότθτασ και τθσ
κυβερνοαςφάλειασ.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ
αξιοποιεί τισ
ευκαιρίεσ και τισ
πρωτοβουλίεσ που
αναλαμβάνουν οι
μακθτζσ/-τριεσ για

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

292 |

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ

Πλθροφορικι Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου

5.2.2.
Ευαιςκθτοποίθ
ςθ ςτθν

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΡΑΓ-2

 χρθςιμοποιοφν το
Διαδίκτυο με ανοχι
ςτο διαφορετικό,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυνεργαςία με άλλα
ςχολεία π.χ. ςε δίκτυα
ςυνεργαηόµενων
ςχολείων, ςε διεκνείσ
μακθτικοφσ
διαγωνιςμοφσ, ςε
ευρωπαϊκά
προγράμματα
Erasmus+ ι etwinning/αδελφοποίθ
ςθσ ςχολείων,
μακθτικζσ κοινότθτεσ,
μακθτικά φεςτιβάλ,
μακθτικά ςυνζδρια
κ.α. ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ ςε αυκεντικό
πλαίςιο να
αξιοποιοφν το
διαδίκτυο για να
ςυνεργαςτοφν. Για τθ
δθμιουργία
ςυνεργιϊν ςτο
μάκθμα τθσ
Ρλθροφορικισ
προτείνεται θ επιλογι
κεμάτων ςχετικϊν με
το περιεχόμενο όπωσ
π.χ. θ από κοινοφ
δθμιουργία
ψθφιακϊν
τεχνουργθμάτων π.χ.
ιςτοςελίδων,
εφαρμογϊν,
πολυμεςικϊν
παρουςιάςεων,
ρομποτικϊν
διατάξεων κ.α. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
φροντίηει ϊςτε οι
μακθτζσ/-τριεσ να
γνωρίηουν να
χειρίηονται
αποτελεςματικά τισ
πλατφόρμεσ
ςυνεργαςίασ ςε κάκε
περίπτωςθ και κυρίωσ
να αλλθλεπιδροφν με
τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ με
αυτοπεποίκθςθ,
αποτελεςματικότθτα,
υπευκυνότθτα και
αςφάλεια.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
με διάφορεσ
μεκόδουσ και δράςεισ
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και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
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παγκοςμιότθτα του
διαδικτφου και
τθν
πολυπολιτιςμικότθτα ςτθν
ψθφιακι
επικοινωνία παγκοςμιοποίθςθ και
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ

εκτιμοφν τθν
ποικιλομορφία και τθ
διαπολιτιςμικι
κατανόθςθ ςτον
κυβερνοχϊρο, και
αναγνωρίηουν τθν
εκπροςϊπθςθ τθσ
πολιτιςμικισ τουσ
ταυτότθτασ ςτο
διαδίκτυο
---, ---, ΣΥΝ, ---, ---, ---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ευαιςκθτοποιεί
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτθ
διαπολιτιςμικι
κατανόθςθ ςτον
κυβερνοχϊρο και
μζςα από βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ,
παιχνίδια ρόλων και
μελζτεσ περιπτϊςεων
προςπακεί να
αναπτφξει περαιτζρω
τθν ανοχι των
μακθτϊν/-τριϊν ςτο
διαφορετικό, τθν
εκτίμθςθ ςτθν
ποικιλομορφία και τον
ςεβαςμό των
διαφορετικϊν
πολιτιςμϊν που
μετζχουν οι άλλοι.
Τονίηεται επίςθσ θ
αναγνϊριςθ τθσ
εκπροςϊπθςθσ τθσ
πολιτιςμικισ τουσ
ταυτότθτασ.
Τελειϊνοντασ τθ Γ'
Γυμναςίου οι
μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να διάγουν
ςτο Διαδίκτυο και
κυρίωσ να
αλλθλεπιδροφν μζςω
του διαδικτφου ςε
παγκόςμιο επίπεδο
τθρϊντασ τουσ
κανόνεσ αποδεκτισ
ςυμπεριφοράσ, τισ
αρχζσ και τουσ
κανόνεσ τθσ
πολιτότθτασ και τθσ
κυβερνοαςφάλειασ.
Υπεραςπίηονται
δθλαδι τα
πνευματικά
δικαιϊματα, τθν
ιδιωτικότθτα, τθν
προςταςία τθσ
ταυτότθτασ και τθσ
διαδικτυακισ φιμθσ,
τθν αςφαλι χριςθ
του διαδικτφου, τθν
αποφυγι τθσ
κυβερνοαπάτθσ και
τθσ
παραπλθροφόρθςθσ
και προάγουν τισ
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.3. Η
επίδραςθ των
αλγορίκμων,
τθσ επιςτιμθσ
των
δεδομζνων και
τθσ ΤΝ ςτθν
κοινωνία

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν

5.2.3. Η
επίδραςθ των
αλγορίκμων,
τθσ επιςτιμθσ
των
δεδομζνων και

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΑΛΚ-1

 αναφζρουν
αλγορίκμουσ που
εφαρμόηονται ςτθν
κακθμερινι ηωι και
επθρεάηουν τισ ηωζσ
μεγάλου μζρουσ των
ανκρϊπων
ΥΣΚ, ---, ΣΥΝ, ΕΡΙ, ---,
ΥΑΦ

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΑΛΚ-2

 υποςτθρίηουν τθν
κριτικι αντιμετϊπιςθ
των επιπτϊςεων τθσ
χριςθσ τεχνολογιϊν
μεγάλων δεδομζνων
και ΤΝ για τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παραγωγικζσ
αλλθλεπιδράςεισ και
τισ διεκνείσ
ςυνεργαςίεσ και
πολιτιςμικζσ
ανταλλαγζσ
γνωρίηοντασ ότι
εκπροςωποφν τθν
πολιτιςμικι τουσ
ταυτότθτα ςτο
διαδίκτυο. Είναι
δθλαδι
προετοιμαςμζνοι
υπεφκυνοι και
αςφαλείσ, ενεργοί
πολίτεσ του
κυβερνοχϊρου.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
επεκτείνουν τθ μελζτθ
αλγορίκμων που
εφαρμόηονται
κακθμερινά και
επθρεάηουν τισ ηωζσ
μεγάλου αρικμοφ
ανκρϊπων. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
επιλζγει αλγορίκμουσ
που είναι
ςυνκετότεροι και τουσ
ςυνδυάηει με τισ
γνϊςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν ςτθν
ανάλυςθ δεδομζνων
και τθν ΤΝ. Ρ.χ. οι
αλγόρικμοι για τισ
ψθφιακζσ υπογραφζσ
και οι αλγόρικμοι
θΜχανικισ μάκθςθσ.
Η ζμφαςθ δίνεται ςτθ
μελζτθ των αρχϊν
λειτουργίασ, των
δυνατοτιτων, των
εφαρμογϊν και των
επιπτϊςεων των
αλγορίκμων αυτϊν
και όχι κατά ανάγκθ θ
υλοποίθςθ τουσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ,
με τθν κακοδιγθςθ
του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
ενθμερϊνονται για τισ
εφαρμογζσ τθσ
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ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
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τθσ ΤΝ ςτθν
κοινωνία

αυτοματοποίθςθ των
αποφάςεων ςε ςχζςθ
με τθν κοινωνία μζςα
από μελζτεσ
περίπτωςθσ
---, ---, ---, ΕΡΙ, ---, ---

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.4.
Επιδράςεισ τθσ
τεχνολογίασ
ςτθν τζχνθ και
τθν κουλτοφρα

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΤΕΚ-1

 δθμιουργοφν
θλεκτρονικά ζργα
τζχνθσ και μελετοφν
τουσ τρόπουσ
δθμοςίευςθσ και
διαμοιραςμοφ των
ζργων ςτο Διαδίκτυο
---, ---, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τεχνολογίασ των
μεγάλων δεδομζνων
(Βig Data) ςε
ςυνδυαςμό με τθν ΤΝ
και τθν αυτόματθ
ςυλλογι δεδομζνων
από τθ χριςθ του
Διαδικτφου που τισ
τροφοδοτοφν.
Εντοπίηουν και
αναλφουν με απλά
λόγια αποφάςεισ
προςωπικζσ και
οργανιςμϊν που
γίνονται με επίδραςθ
αλγορίκμων.
Ρροβλθματίηονται για
τισ επιπτϊςεισ που
μπορεί να ζχει θ
άκριτθ εφαρμογι
αυτοματοποιθμζνων
διαδικαςιϊν λιψθσ
αποφάςεων ςε
νευραλγικοφσ τομείσ
τθσ κοινωνίασ και τθσ
οικονομίασ, τόςο από
ιδιωτικοφσ όςο και
από δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ.
 Οι μακθτζσ/-τριεσ
ςτο πλαίςιο μια
αυκεντικισ
δραςτθριότθτασ
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ, με τθ
χριςθ λογιςμικοφ
επεξεργαςίασ
πολυμζςων ι
περιβάλλοντοσ
προγραμματιςμοφ
δθμιουργοφν ζργο
ψθφιακισ τζχνθσ,
ατομικά ι
ςυνεργατικά. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
ςυηθτοφν για να
δθμοςιεφςουν το
ζργο τουσ ςτθν
Ιςτοςελίδα του
ςχολείου, ςτα μζςα
μαηικισ επικοινωνίασ,
ςε ιςτολόγιο του
ςχολείου και
ερευνοφν πϊσ κα
διαμοιράςουν το ζργο
τουσ μζςω
Διαδικτφου. Το ΡΜΑ
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5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό

5.2.4.
Επιδράςεισ τθσ
τεχνολογίασ
ςτθν τζχνθ και
τθν κουλτοφρα

5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των

5.2.5.
Επιπτϊςεισ
των
τεχνολογιϊν

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΤΕΚ-2

 καταςκευάηουν
εφαρμογζσ με κζματα
πολιτιςμοφ και
ιςτορίασ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ΚΥΤ,
---

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΥΓΕ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςυνδυάηεται με τισ
ενότθτεσ των
πνευματικϊν
δικαιωμάτων και του
ψθφιακοφ
εγγραμματιςμοφ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ςε ςυνεργαςία με
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ επιλζγουν ζνα
κζμα πολιτιςμοφ
ι/και ιςτορίασ π.χ.
από τθν τοπικι
ιςτορία ι τθν
πολιτιςμικι
κλθρονομιά.
Σχεδιάηουν και
αναπτφςςουν μια
εφαρμογι (π.χ.
ξενάγθςθ ι παιχνίδι)
για τθν προβολι του
κζματοσ ςε
ςυγκεκριμζνο κοινό,
π.χ. ςτουσ κατοίκουσ
και τουσ επιςκζπτεσ
τθσ περιοχισ. Το ζργο
μπορεί να
ςυνδυάηεται με τθν
ανάπτυξθ εφαρμογϊν
π.χ. μια 3D
διαδραςτικι μακζτα
ενόσ μνθμείου με
ςτοιχεία επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ. Η
δραςτθριότθτα
προτείνεται να
ςυνδυαςτεί με τθ
διδαςκαλία του άξονα
"4.1.4. Σφνκεςθ Ενςωμάτωςθ Υπεφκυνθ Διαςκευι Ψθφιακοφ
περιεχομζνου και
ςυγγραφι
πολυμεςικϊν
εφαρμογϊν τθσ
ενότθτασ 4.1. Χριςθ
εφαρμογϊν, μζςων
και υπθρεςιϊν, κακϊσ
και με τθν ενότθτα για
τα Ρνευματικά
Δικαιϊματα.
Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

297 |
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
5.2. Επίδραςθ
τθσ
Ρλθροφορικισ
και των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν
ςτθν κοινωνία
και τον
πολιτιςμό
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ςτθ ςωματικι,
τθ ψυχικι
υγεία και τθν
ευεξία
5.2.6.
Ψθφιακζσ
Τεχνολογίεσ
και αειφορία

---, ---, ---, ---, ---, ---

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΑΕΙ-0

 Δεν ζχει οριςτεί
ΡΜΑ για τθ
ςυγκεκριμζνθ τάξθ

Δεν ζχει οριςτεί ΡΜΑ
για τθ ςυγκεκριμζνθ
τάξθ

---, ---, ---, ---, ---, ---

5.2.7. Τι
επιφυλάςςει
το μζλλον;

ΓΓ-ΨΤΕΚ-ΕΚΡΜΕΛ-1

 προβλζπουν,
ερευνοφν και
ςυηθτοφν ςχετικά με
πικανζσ μελλοντικζσ
τεχνολογικζσ
καινοτομίεσ και τισ
επιπτϊςεισ τουσ
---, ΣΥΜ, ΣΥΝ, ---, ---,
---

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
εφοδιάηονται με
πλθροφοριακζσ
πθγζσ, αναλφουν
τάςεισ για τθν εξζλιξθ
των ΨΤ και ςυηθτοφν
για πικανζσ
μελλοντικζσ
τεχνολογικζσ
καινοτομίεσ και τισ
επιπτϊςεισ τουσ. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ
περιγράφει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ γνωςτζσ
περιπτϊςεισ όπου
ςτελζχθ τθσ
βιομθχανίασ τθσ
Ρλθροφορικισ είχαν
κάνει προβλζψεισ
παλαιότερα για το
μζλλον των
τεχνολογιϊν και τισ
επιπτϊςεισ τουσ,
άλλοτε πετυχθμζνεσ
και άλλοτε όχι. Οι
μακθτζσ/-τριεσ επίςθσ
μελετοφν παλιότερεσ
καινοτομίεσ και τον
κφκλο ηωισ τουσ π.χ.
τον οπτικό δίςκο
αποκικευςθσ
δεδομζνων και τθν
επίδραςθ που είχε
π.χ. ςτισ
εγκυκλοπαίδειεσ,
αεροφωτογράφθςθ
και drones,
καταςκευζσ και 3D
εκτυπωτζσ. Οι
μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν να
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προβλθματίηονται για
το μζλλον όπωσ αυτό
διαμορφϊνεται από
τισ τεχνολογίεσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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