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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΙ Αϋ, Βϋ, Γϋ ΣΑΞΕΙ ΛΤΚΕΙΟΤ
Aϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Η Πληροφορική ωσ αντικείμενο γενικήσ παιδείασ
Στθ ςθμερινι εποχι, οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ςυνεχίηουν να αναπτφςςονται με
εκκετικοφσ ρυκμοφσ, ενϊ ενςωματϊνονται, όλο και περιςςότερο, ςτθ ηωι των ανκρϊπων
διαπερνϊντασ κάκε πτυχι τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. Οι δυναμικζσ ψθφιακζσ
αλλαγζσ οφείλονται ςτθν αυξανόμενθ ζνταςθ τθσ παρουςίασ καινοτόμων υπολογιςτικϊν
τεχνολογιϊν, όπωσ είναι θ τεχνθτι νοθμοςφνθ, θ ρομποτικι, το Διαδίκτυο των Ρραγμάτων,
θ ανάλυςθ μεγάλων δεδομζνων, θ κβαντικι υπολογιςτικι, θ βιοτεχνολογία, θ
νανοτεχνολογία κ.ά., οι οποίεσ διαμορφϊνουν ζνα ριηικά διαφορετικό κοινωνικό,
εργαςιακό, εκπαιδευτικό και πολιτιςμικό περιβάλλον.
Ανταποκρινόμενο ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ τθσ Ψηφιακήσ Καινοτομίασ, το Νζο
Ρρόγραμμα Σπουδϊν (ΡΣ), φιλοδοξεί να διαμορφϊςει ζνα ςφγχρονο μάκθμα
Ρλθροφορικισ, υψθλισ ποιότθτασ, προκειμζνου οι μακθτζσ/-τριεσ που ολοκλθρϊνουν το
Λφκειο να αναπτφξουν ςτζρεα και ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ των αρχϊν και των πρακτικϊν
τησ επιςτήμησ των υπολογιςτϊν. Ενςωματϊνει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και
υιοκετεί παιδαγωγικά κεμελιωμζνεσ προςεγγίςεισ για τθν εκπαίδευςθ του 21ου αιϊνα,
εςτιάηοντασ ςε τζςςερισ άξονεσ:
− ανάπτυξθ ικανοτήτων υπολογιςτικήσ ςκζψησ, διερεφνθςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων
με υπολογιςτικά εργαλεία
− ςφνδεςη υπολογιςτικϊν και ψηφιακϊν ικανοτήτων με τισ δεξιότητεσ του 21ου αιϊνα
(κριτικι ικανότθτα, επικοινωνία ιδεϊν, ςυνεργαςία, δθμιουργικότθτα, επίλυςθ
προβλθμάτων, καινοτομία, αυτορρφκμιςθ τθσ μάκθςθσ)
− υιοκζτθςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ωσ εργαλείο και περιβάλλον μάθηςησ
− ανάπτυξθ τθσ ψηφιακήσ κουλτοφρασ και πολιτειότητασ των μακθτϊν/-τριϊν.
Κεντρικόσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Ρλθροφορικισ Λυκείου είναι να
προετοιμάςει αποτελεςματικά τθ νζα γενιά Ελλινων πολιτϊν προκειμζνου α) να
κατανοιςουν τισ αρχζσ, τισ πρακτικζσ, τθν αξία και τθν επίδραςθ τθσ Ρλθροφορικισ ςτον
ςφγχρονο κόςμο, β) να οικοδομιςουν ζνα ιςχυρό υπόβακρο που να επιτρζπει τθ ςυνεχι
ανάπτυξθ των υπολογιςτικϊν ικανοτιτων τουσ και γ) να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν
παγκόςμια κοινωνία τθσ ψθφιακισ γνϊςθσ και καινοτομίασ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ
και ςτθν πρόοδο τθσ χϊρασ μασ.
Στο πλαίςιο αυτό, το Νζο ΡΣ Ρλθροφορικισ κζτει ζνα ςθμαντικό ορόςθμο: Μέχρι το
2030 όλοι/-εσ οι μαθητέσ/-τριεσ που θα ολοκληρϊνουν το Λφκειο να έχουν αναπτφξει τισ
ικανότητεσ υπολογιςτικήσ ςκέψησ, την ψηφιακή κουλτοφρα και τισ υπολογιςτικέσ
πρακτικέσ που είναι απαραίτητεσ προκειμένου να αντιμετωπίςουν τισ προκλήςεισ και να
αξιοποιήςουν τισ ευκαιρίεσ τησ Ψηφιακήσ Εποχήσ.
Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, το Νζο ΡΣ ζχει αναπτυχκεί ςτθ βάςθ ζξι πυλϊνωνπροτεραιοτιτων:
1. Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν: Υιοκετεί τθ φιλοςοφία του Ενιαίου Ρλαιςίου
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Ρλθροφορικισ, από τθν προςχολικι εκπαίδευςθ μζχρι το Λφκειο.
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2. υμπερίληψη: Είναι ςυμπεριλθπτικό και ζχει ωσ κφριο ςκοπό να ανατραποφν
ςτερεότυπα ότι θ Ρλθροφορικι αφορά μόνο εκείνουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ που
προςανατολίηονται ςτισ κετικζσ και τεχνολογικζσ επιςτιμεσ. Πλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ,
ανεξάρτθτα από φφλο, εκνικότθτα, ειδικζσ ανάγκεσ και οποιονδιποτε κοινωνικό ι άλλον
παράγοντα κα ζχουν τθν ευκαιρία να οικοδομιςουν ςθμαντικζσ ικανότθτεσ ςτθν Επιςτιμθ
των Υπολογιςτϊν και ςτισ Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ.
3. Τπολογιςτική ςκζψη: Δίνεται ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων υπολογιςτικήσ
ςκζψησ ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ ικανοτήτων του 21ου αιϊνα, ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ να είναι ικανοί/-ζσ να ςχεδιάηουν, να αναπτφςςουν και να βελτιϊνουν λφςεισ
αυθεντικϊν προβλημάτων με χριςθ κατάλλθλων υπολογιςτικϊν εργαλείων.
4. Διαθεματικότητα: Δίνεται ζμφαςθ ςτθν οριηόντια διαςφνδεςθ τθσ Ρλθροφορικισ με τα
μακθματικά, τισ φυςικζσ επιςτιμεσ, τθ μθχανικι αλλά και τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ
(προςζγγιςθ STEM/STEAM). Οι εκπαιδευτικοί ενκαρρφνονται να υιοκετιςουν διακεματικζσ
προςεγγίςεισ ενςωματϊνοντασ εργαλεία τθσ Ρλθροφορικισ ςε κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ
μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν.
5. Οι Ψηφιακζσ Σεχνολογίεσ ωσ εργαλείο και περιβάλλον μάθηςησ ςτο ςφγχρονο ςχολείο:
Οι ψθφιακζσ και διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ αποτελοφν πυλϊνα για τθν εφαρμογι του νζου
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν ςτο Λφκειο ςτο πλαίςιο ςφγχρονων παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων,
οι οποίεσ προωκοφν τθ ςυνεργαςία, τθ διερεφνθςθ, τθν κριτικι ςκζψθ και τθ
δθμιουργικότθτα των μακθτϊν/-τριϊν.
6. φνδεςη με την κοινωνία του 21ου αιϊνα: Είναι ςυνεχισ και εξελιςςόμενθ, ςε
ςυνδυαςμό με τουσ πζντε προθγοφμενουσ άξονεσ. Ειδικότερα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
επιτάχυνςθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ μετά τθν πανδθμία COVID-19, προτεραιότθτα
του νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Ρλθροφορικισ είναι να προετοιμάςει αποτελεςματικά
όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, προκειμζνου α) να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία του 21ου
αιϊνα ωσ ενεργοί και κριτικά ςκεπτόμενοι πολίτεσ και β) να ανταποκρικοφν και να
ευθμεριςουν ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικόσ ςκοπόσ του νζου Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Ρλθροφορικισ είναι όλοι/-εσ οι
μακθτζσ/-τριεσ να ζχουν αυξθμζνεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ να αναπτφξουν τισ ψθφιακζσ
και υπολογιςτικζσ ικανότητεσ (δθλαδι γνϊςεισ, δεξιότητεσ, ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ)
που είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία του 21ου αιϊνα ωσ
ενεργοί και υπεφκυνοι πολίτεσ. Δεν περιορίηεται ςτθν απόκτθςθ τεχνολογικϊν γνϊςεων και
ψθφιακϊν δεξιοτιτων, αλλά επικεντρϊνεται ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ υπολογιςτικϊν
ικανοτιτων, οι οποίεσ ενιςχφουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ϊςτε αυτόνομα να ςχεδιάηουν, να
αναπτφςςουν και να βελτιϊνουν λφςεισ αυκεντικϊν προβλθμάτων με χριςθ κατάλλθλων
υπολογιςτικϊν εργαλείων.
Ειδικότερα, με τθν ολοκλιρωςθ του Λυκείου όλοι/-εσ οι μαθητζσ/-τριεσ κα πρζπει να
μποροφν:
− να εξθγοφν, να ερμθνεφουν και να εφαρμόηουν πρακτικζσ χριςθσ των υπολογιςτικϊν
τεχνολογιϊν για τθ δθμιουργία, αποκικευςθ, οργάνωςθ και ανάλυςθ δεδομζνων
− να κατανοοφν και να ερμθνεφουν τον ρόλο των αλγορίκμων ςτθν επίλυςθ ςφνκετων
προβλθμάτων τθσ ςφγχρονθσ εποχισ
− να αναπτφςςουν προγράμματα ςε μία τουλάχιςτον γλϊςςα προγραμματιςμοφ για να
επιλφςουν προβλιματα
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− να εφαρμόηουν υπολογιςτικζσ αρχζσ και πρακτικζσ για τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ
προγραμμάτων και ψθφιακϊν ζργων
− να χρθςιμοποιοφν ποικίλα υπολογιςτικά εργαλεία και να δθμιουργοφν τα δικά τουσ
ψθφιακά τεχνουργιματα
− να χρθςιμοποιοφν υπολογιςτικζσ και διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ με αποτελεςματικό,
δθμιουργικό, νοθματοδοτοφμενο και δεοντολογικά ορκό τρόπο
− να αναπτφςςουν αυτόνομα εξελιγμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ και να χρθςιμοποιοφν
εξειδικευμζνα υπολογιςτικά ςυςτιματα και εργαλεία
− να εξερευνοφν και να ςκζφτονται κριτικά για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ και θ ςφγχρονθ κοινωνία αλλθλεπιδροφν και εξελίςςονται αμοιβαία.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ του περιεχομζνου τθσ Ρλθροφορικισ είναι ενιαίοσ για
όλεσ τισ τάξεισ του Λυκείου, ενϊ υιοκετεί τισ αρχζσ τθσ ςυνζχειασ και τθσ ςπειροειδοφσ
προςζγγιςησ. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τθσ Αϋ και τθσ Βϋ τάξθσ ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε
όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ, ανεξάρτθτα από τισ επιλογζσ προςανατολιςμοφ ςτθ Γϋ Λυκείου ι
ςτισ μελλοντικζσ πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ τουσ, να αναπτφξουν τισ κεμελιϊδεισ
ικανότθτεσ ςτθν Ρλθροφορικι και να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και
ψθφιακοφ γραμματιςμοφ.
Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ και των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ του αντικειμζνου, το
περιεχόμενο ςπουδϊν τθσ Ρλθροφορικισ διαρκρϊνεται ςε δφο αλλθλοεξαρτϊμενουσ
άξονεσ:
Α. Θεματικά Πεδία τησ Πληροφορικήσ: Ο πρϊτοσ άξονασ περιλαμβάνει πζντε κεμελιϊδθ
Θεματικά Ρεδία, με τα οποία αναμζνεται να αςχολθκοφν οι μακθτζσ/-τριεσ ϊςτε, με τθν
ολοκλιρωςθ των λυκειακϊν ςπουδϊν τουσ, να αναπτφξουν τισ προςδοκϊμενεσ ικανότθτεσ
ςτθν Ρλθροφορικι.
1. Αλγορικμικι – Ρρογραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων
2. Υπολογιςτικά ςυςτιματα, Ψθφιακζσ ςυςκευζσ, Δίκτυα
3. Δεδομζνα – Ανάλυςθ δεδομζνων
4. Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ
5. Ψθφιακζσ Τεχνολογίεσ και Κοινωνία.
Β. Τπολογιςτικζσ πρακτικζσ: Ο δεφτεροσ άξονασ κεμελιϊνεται πάνω ςτθν ζννοια τθσ
υπολογιςτικήσ ςκζψησ και ςχετίηεται με τισ υπολογιςτικζσ πρακτικζσ, τισ οποίεσ πρζπει να
αναπτφξουν και να είναι ικανοί/-ζσ να εφαρμόηουν οι μακθτζσ/-τριεσ για τθν επίλυςθ
υπολογιςτικϊν προβλθμάτων και τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν τεχνουργθμάτων:
1. Αναγνϊριςθ και οριςμόσ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων
2. Ανάπτυξθ αφαιρζςεων και μοντελοποίθςθ
3. Δθμιουργία υπολογιςτικϊν τεχνουργθμάτων
4 Ζλεγχοσ και βελτίωςθ υπολογιςτικϊν τεχνουργθμάτων
5. Επικοινωνία – ςυνεργαςία για τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν προβλθμάτων.
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Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Το Νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν Ρλθροφορικισ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ
μακθςιακϊν καταςτάςεων που επιτρζπουν τθν ολοκλιρωςθ των υπολογιςτικϊν
ικανοτιτων, τθν εμβάκυνςθ ςε ζννοιεσ, αρχζσ και μεκοδολογίεσ τθσ αλγορικμικισ και του
προγραμματιςμοφ υπολογιςτϊν, τθν καλλιζργεια μακθςιακϊν δεξιοτιτων και ικανοτιτων
επίλυςθσ προβλθμάτων και, τελικά, τθν αυτόνομθ ανάπτυξθ όλων των μακθτϊν/-τριϊν
ςτθν Ρλθροφορικι. Το μάκθμα είναι, κατά βάςθ, εργαςτθριακό, ενϊ θ διδακτικι
πλαιςίωςθ και ο προτεινόμενοσ ςχεδιαςμόσ τθσ μάκθςθσ διαρκρϊνονται ςε ζνα
τριςδιάςτατο πλαίςιο, το οποίο κακορίηεται από:
α) τισ θεματικζσ περιοχζσ τθσ Ρλθροφορικισ, ςτισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ αναμζνεται να
αναπτφξουν τισ υπολογιςτικζσ ικανότητεσ (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ, αξίεσ και
ςυμπεριφορζσ)
β) τισ υπολογιςτικζσ πρακτικζσ με τισ οποίεσ εξοικειϊνονται και εφαρμόηουν οι μακθτζσ/τριεσ για να αναπτφξουν και να βελτιϊςουν ψθφιακά τεχνουργιματα, να καλλιεργιςουν
υπολογιςτικζσ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ.
γ) τισ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και ςτρατηγικζσ μάθηςησ που υιοκετοφν και
υποςτθρίηουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίεσ βαςίηονται ςτθ διερεφνηςη, ςτθ ςυνεργαςία,
ςτθν επίλυςη προβλήματοσ, ςτθ δημιουργικότητα-καινοτομία και ςτθ διαθεματικότητα.
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ μάκθςθσ κα πρζπει να διαμορφϊνει ζνα αποτελεςματικό πλαίςιο
ανάπτυξθσ των μακθτϊν/-τριϊν ςυνδυάηοντασ πρακτικζσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και
ψθφιακοφ γραμματιςμοφ μζςω τθσ υλοποίθςθσ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ
ολοκλθρϊνονται με τθν ανάπτυξθ ενόσ τεχνουργιματοσ (προγράμματοσ, ψθφιακοφ ζργου
κ.λπ.). Ρροτείνεται δε να υιοκετθκεί ο ατομικόσ ηλεκτρονικόσ φάκελοσ εργαςιϊν που
τθρείται ςε ψθφιακι πλατφόρμα τθσ τάξθσ, όπου κάκε μακθτισ/-τρια κα αποκθκεφει τα
προγράμματα και τα ψθφιακά ζργα που ζχει αναπτφξει ςτο πλαίςιο ατομικϊν και ομαδικϊν
εργαςιϊν που ανακζτει ο/θ εκπαιδευτικόσ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν υλοποίθςθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ενόσ ςχεδίου
εργαςίασ Ρλθροφορικισ, διάρκειασ 6-8 διδακτικϊν ωρϊν. Το ςχζδιο εργαςίασ δεν αποτελεί
ανεξάρτθτθ κεματικι ενότθτα, αλλά εντάςςεται ςε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ πζντε
κεματικοφσ άξονεσ, με ςτόχο όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ να ζχουν τθν ευκαιρία να
ολοκλθρϊςουν τισ υπολογιςτικζσ τουσ ικανότθτεσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ
δθμιουργία ψθφιακϊν τεχνουργθμάτων.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Tο νζο ΡΣ Ρλθροφορικισ προτείνει τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν διαμορφωτικήσ
αξιολόγηςησ των ατομικϊν επιτευγμάτων και του τρόπου ανταπόκριςθσ των μακθτϊν/τριϊν ςε ςχζςθ με τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα. Εναλλακτικά, μποροφν να
ςυνδυαςτοφν με παραδοςιακζσ μορφζσ αξιολόγθςθσ, όπωσ ψθφιακζσ δοκιμαςίεσ,
διαγωνίςματα και τεςτ (π.χ. ςτο τζλοσ μιασ ενότθτασ ι του τετραμινου). Με δεδομζνθ
όμωσ τθν ζμφαςθ ςτισ υπολογιςτικζσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ψθφιακϊν
ζργων, όπωσ απαιτεί το αντικείμενο τθσ Ρλθροφορικισ, είναι απαραίτθτο να αναπτυχκοφν
ευζλικτεσ μορφζσ διαγνωςτικήσ αξιολόγηςησ, που δίνουν πολλαπλζσ ευκαιρίεσ ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ να αποδείξουν τισ ικανότθτεσ που ζχουν αναπτφξει ςτο πλαίςιο τθσ
επίλυςθσ προβλθμάτων με υπολογιςτικά εργαλεία. Για τον ςκοπό αυτό, προτείνεται ο/θ
εκπαιδευτικόσ τθσ Ρλθροφορικισ να αξιοποιεί ποικίλεσ εργαςίεσ που ανακζτει να
υλοποιιςουν οι μακθτζσ/-τριζσ του (αςκιςεισ, ανάπτυξθ προγραμμάτων, ολοκλθρωμζνα
ψθφιακά ζργα, επίλυςθ προβλθμάτων με υπολογιςτικά εργαλεία, ψθφιακζσ δθμιουργίεσ,
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ςχζδια ζρευνασ κ.λπ.) και αντανακλοφν τον βακμό επίτευξθσ των μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.
Η διαμορφωτική αξιολόγηςη μπορεί επίςθσ να ενιςχφςει τθν ανατροφοδότθςθ των
μακθτϊν/-τριϊν, ςχετικά με το πϊσ αναπτφςςουν τισ υπολογιςτικζσ τουσ ικανότθτεσ, και να
αναδείξει τυχόν αδυναμίεσ ι ςθμεία που χρειάηεται να προςπακιςουν περιςςότερο.
Επιπλζον, βοθκά τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςτθ βελτίωςθ των διδακτικϊν επιλογϊν τουσ,
ςτον κακοριςμό βζλτιςτων τρόπων υποςτιριξθσ και βοικειασ προσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ,
ςτθν προϊκθςθ τθσ αυτονομίασ τουσ, ςτθν αποτίμθςθ τθσ προόδου τουσ, ςε προςαρμογζσ
των μεςοπρόκεςμων ςχεδιαςμϊν τουσ, κακϊσ και ςτθν αξιολόγθςθ ςθμαντικϊν πτυχϊν
του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.
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Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων

Θεματικζσ
Ενότητεσ

Αλγόρικμοι και
εφαρμογζσ.

Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων.

Προςδοκϊμενα Μαθηςιακά
Αποτελζςματα
Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:
 Να
αναγνωρίηουν τον
αλγόρικμο ωσ
αφαίρεςθ τθσ
περιγραφισ των
βθμάτων
επίλυςθσ ενόσ
προβλιματοσ.
 Να αναφζρουν
αλγόρικμουσ που
χρθςιμοποιοφνται
ςε κακθμερινζσ
εφαρμογζσ
 Να
περιγράφουν και
να εξθγοφν τα
βιματα βαςικϊν
αλγορίκμων (π.χ.
αναηιτθςθσ και
ταξινόμθςθσ
δεδομζνων).
 Να
χρθςιμοποιοφν
διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ
για να
παρουςιάςουν
αλγόρικμουσ
επίλυςθσ
προβλθμάτων
(φυςικι γλϊςςα,
ψευδοκϊδικα,
προςομοίωςθ,
λογικό
διάγραμμα).
 Να εφαρμόηουν
δομζσ ελζγχου και
επανάλθψθσ
ςτουσ
αλγόρικμουσ που
αναπτφςςουν.
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Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:
 Να
περιγράφουν τα
λογικά βιματα
αλγορίκμων που
χρθςιμοποιοφνται
ςε κακθμερινζσ
εφαρμογζσ και να
αξιολογοφν τθ
ςθμαςία τουσ.
 Να εφαρμόηουν
βαςικοφσ
αλγόρικμουσ για
τθν ανάπτυξθ
δικϊν τουσ
αλγορίκμων με
ςτόχο τθν
επίλυςθ
προβλθμάτων.

Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:
 Να αναλφουν
βαςικζσ
κατθγορίεσ
προβλθμάτων ωσ
προσ τα
χαρακτθριςτικά
τουσ και να
τεκμθριϊνουν τθ
δυνατότθτα
επίλυςισ τουσ με
υπολογιςτικό
τρόπο.
 Να διερευνοφν
κλαςικοφσ και
ευρετικοφσ
αλγόρικμουσ, να
διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά
τουσ και να
αξιολογοφν τθ
ςθμαςία τουσ.
 Να
 Να
χρθςιμοποιοφν
χρθςιμοποιοφν
διαφορετικζσ
διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ αναπαραςτάςεισ
για να αναλφουν, για να
να ερμθνεφουν
μοντελοποιοφν,
και να
να προςαρμόηουν
περιγράφουν
και να ςχεδιάηουν
αλγόρικμουσ
αλγόρικμουσ
επίλυςθσ
επίλυςθσ
ςφνκετων
ςφνκετων
προβλθμάτων.
προβλθμάτων.
 Να αναλφουν
 Να
ςφνκετα
αναπτφςςουν
προβλιματα ςε
προχωρθμζνουσ
υποπροβλιματα
αλγόρικμουσ (π.χ.
που μποροφν να
αναηιτθςθσ και
ςυςχετιςτοφν με
ταξινόμθςθσ
υπάρχουςεσ ι
δεδομζνων) ςε
γνωςτζσ λφςεισ.
ςτατικζσ και
 Να εφαρμόηουν δυναμικζσ δομζσ
δεδομζνων.
και να
αιτιολογοφν τθ
χριςθ
κατάλλθλων
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Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων
Ζννοιεσ και δομζσ
προςτακτικοφ
προγραμματιςμοφ.

Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων.

δομϊν ελζγχου
και επανάλθψθσ
ςτουσ
αλγόρικμουσ που
αναπτφςςουν.
 Να
 Να επιλζγουν
μετατρζπουν
και να
αλγόρικμουσ ςε
εφαρμόηουν
προγράμματα
κατάλλθλεσ
χρθςιμοποιϊντασ προγραμματιςτιδιαφορετικά
κζσ δομζσ για να
προγραμματιςτι- δθμιουργοφν
κά περιβάλλοντα. ςφνκετα
 Να οργανϊνουν προγράμματα.
τα δεδομζνα ςε
 Να
προγραμματιςτι- χρθςιμοποιοφν
κζσ δομζσ.
ολοκλθρωμζνα
προγραμματιςτικά περιβάλλοντα
για τθ δθμιουργία
εκτελζςιμων
προγραμμάτων.

 Να διακρίνουν
τα
προγραμματιςτικά υποδείγματα
και να τα
ςυςχετίηουν με
τομείσ
εφαρμογϊν.
 Να αξιοποιοφν
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ για τθν
ανάπτυξθ
προγραμμάτων
και απλϊν
εφαρμογϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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 Να επιλζγουν
και να αξιοποιοφν
περιβάλλοντα
κειμενικοφ
προγραμματιςμοφ για τθν
ανάπτυξθ
υποπρογραμμάτων και
προγραμμάτων.
 Να
αναπτφςςουν
εφαρμογζσ για
ζξυπνεσ
ςυςκευζσ.

 Να
αναπτφςςουν
ολοκλθρωμζνα
προγράμματα
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλα δομζσ
ελζγχου, δομζσ
δεδομζνων,
αλγορίκμουσ και
βιβλιοκικεσ.
 Να
δθμιουργοφν
ςφνκετουσ
τφπουσ και
αντικείμενα για
τθν
αναπαράςταςθ
δεδομζνων.
 Να
τροποποιοφν
προγράμματα, να
βελτιϊνουν τθν
απόδοςθ
προγραμμάτων
και να
επεκτείνουν τθ
λειτουργικότθτα
ζτοιμων
προγραμμάτων.
 Να αξιοποιοφν
ολοκλθρωμζνα
περιβάλλοντα
κειμενικοφ και
οπτικοφ
προγραμματιςμοφ για τθν
ανάπτυξθ
προγραμμάτων.
 Να
δθμιουργοφν
προγράμματα
ςυνδυάηοντασ
υποπρογράμματα
και αντικείμενα
που ζχουν
δθμιουργιςει ωσ
λφςεισ
απλοφςτερων
προβλθμάτων.
 Να εφαρμόηουν
τεχνικζσ ελζγχου
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ορκότθτασ,
εντοπιςμοφ και
διόρκωςθσ
ςφαλμάτων.
 Να
δθμιουργοφν
βιβλιοκικεσ και
να τισ
ςυνδυάηουν για
τθν ανάπτυξθ
προγραμμάτων.
Ρολυπλοκότθτα
 Να
 Να ςυγκρίνουν  Να υπολογίηουν
αλγορίκμων.
αναγνωρίηουν τθν διαφορετικοφσ
τθν
αναγκαιότθτα και αλγορίκμουσ που πολυπλοκότθτα
να εξθγοφν τθ
επιλφουν το ίδιο
αλγορίκμων.
ςθμαςία
πρόβλθμα και να  Να εφαρμόηουν
βελτιςτοποίθςθσ αξιολογοφν τθν
τεχνικζσ
αλγορίκμων.
αποτελεςματικότ βελτιςτοποίθςθσ
θτά τουσ.
ςε απλοφσ και
ςφνκετουσ
αλγόρικμουσ.
Επιςτθμονικόσ
 Να
 Να
 Να
προγραμματιςμόσ μοντελοποιοφν
δθμιουργοφν, να αναπτφςςουν
και να λφνουν ςε αξιολογοφν και να προγράμματα για
προγραμματιςτι- ανακεωροφν
τθν επίλυςθ
κό περιβάλλον
μοντζλα
ςφνκετων
προβλιματα από προςομοίωςθσ
προβλθμάτων
τισ φυςικζσ
επιςτθμονικϊν
από τισ φυςικζσ
επιςτιμεσ και τα
προβλθμάτων.
επιςτιμεσ, τα
μακθματικά.
μακθματικά και
από διακεματικά
 Να υλοποιοφν
πεδία.
ζργα
προγραμματιςμοφ για τθν
επίλυςθ
διακεματικϊν
προβλθμάτων.
Ρρογραμματιςμόσ  Να ςχεδιάηουν,  Να υλοποιοφν
ρομπότ και υλικϊν να ςυναρμολοζργα
διατάξεων.
γοφν, να κατάεκπαιδευτικισ
ςκευάηουν, να
ρομποτικισ και
προςομοιϊνουν
υλικοφ
και να προγραμπρογραμματιματίηουν
ςμοφ εφαρμόηορομποτικζσ
ντασ τισ
διατάξεισ.
ικανότθτζσ τουσ
ςτον
 Να υλοποιοφν
προγραμματιςμό.
ζργα υλικοφ
προγραμματιςμοφ και
αυτοματιςμϊν
αξιοποιϊντασ
διακζςιμεσ
τεχνολογίεσ.
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Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων

Καινοτόμεσ
εφαρμογζσ –
Τεχνθτι
νοθμοςφνθ.

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

Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ.

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

Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων.

 Να
περιγράφουν τθν
αναγκαιότθτα και
τα οφζλθ τθσ
ψθφιοποίθςθσ
δεδομζνων.

Υλικό και
λογιςμικό.

 Να
περιγράφουν και
να εξθγοφν τον
τρόπο
λειτουργίασ του
υλικοφ και του
λογιςμικοφ
(επεξεργαςία,
αποκικευςθ και
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 Να αξιοποιοφν
περιβάλλοντα για
τθν εκτζλεςθ
αλγορίκμων
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ.
 Να
αναγνωρίηουν και
να ςχεδιάηουν
καινοτόμεσ
ψθφιακζσ
εφαρμογζσ.
 Να αναφζρουν
διαφορετικοφσ
τφπουσ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων και
να δίνουν
παραδείγματα
εφαρμογισ τουσ.

 Να ςχεδιάηουν
απλοφσ
αλγόρικμουσ
τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ για
τθν επίλυςθ
προβλθμάτων.

 Να
περιγράφουν τθ
δομι ενόσ
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ και
να εξθγοφν τον
τρόπο
αλλθλεπίδραςθσ
των δομικϊν του
μονάδων.
 Να αναφζρουν
τισ κατθγορίεσ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων με
βάςθ το ςφνολο
λειτουργιϊν που
υποςτθρίηουν.
 Να διακρίνουν
τα
χαρακτθριςτικά
κάκε
αρχιτεκτονικισ
και να εξθγοφν
τον ρόλο τουσ
ςτθν απόδοςθ
ενόσ
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να αναφζρουν  Να διακρίνουν
μεκόδουσ
τισ διαφορετικζσ
ψθφιοποίθςθσ
αναπαραςτάςεισ
και επεξεργαςίασ δεδομζνων και τα
δεδομζνων.
χαρακτθριςτικά
των τφπων
δεδομζνων.
 Να
 Να ςυγκρίνουν
περιγράφουν και τα επίπεδα
να μοντελοποιοφν αφαίρεςθσ και
τον τρόπο
αλλθλεπιδράςεων
αλλθλεπίδραςθσ
μεταξφ
μεταξφ
λογιςμικοφ
λογιςμικοφ
εφαρμογϊν,
εφαρμογϊν,
λειτουργικοφ
λογιςμικοφ
ςυςτιματοσ και
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Πληροφορική Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Αυτοματιςμοί,
ρομποτικζσ
διατάξεισ,
ςφνδεςθ με τον
φυςικό κόςμο.

Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ.

Δίκτυα
επικοινωνιϊν.

Διαδίκτυο και
υπθρεςίεσ.

μεταφορά
πλθροφοριϊν ςε
ψθφιακι μορφι).
 Να
αναγνωρίηουν και
να χρθςιμοποιοφν
διαφορετικζσ
ςυςκευζσ και
λειτουργικά
ςυςτιματα κατά
περίπτωςθ.

ςυςτιματοσ και
υλικοφ ςε ζνα
υπολογιςτικό
ςφςτθμα.
 Να
αναγνωρίηουν και
να χρθςιμοποιοφν
διαφορετικζσ
ςυςκευζσ και
λειτουργικά
ςυςτιματα κατά
περίπτωςθ.

 Να
χρθςιμοποιοφν
ζξυπνεσ ςυςκευζσ
για να ςχεδιάηουν
πειράματα και να
καταγράφουν
μετριςεισ που
ςχετίηονται με
φαινόμενα του
φυςικοφ κόςμου.
 Να
αναγνωρίηουν
ςυνικθ
προβλιματα
λειτουργίασ του
υλικοφ και του
λογιςμικοφ και να
αναηθτοφν
τρόπουσ
αντιμετϊπιςισ
τουσ.
 Να ςυνδζουν
υπολογιςτικζσ και
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ μεταξφ
τουσ μζςω
φυςικισ και
αςφρματθσ
διαςφνδεςθσ.

 Να ςυνκζτουν
αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα και
ρομποτικζσ
διατάξεισ
χρθςιμοποιϊντασ
απλζσ ςυςκευζσ,
τισ οποίεσ
προγραμματίηουν
κατάλλθλα.
 Να εντοπίηουν
προβλιματα
λειτουργίασ ςε
υπολογιςτζσ,
εξωτερικζσ
ςυςκευζσ και
δίκτυα και να
προτείνουν/να
εφαρμόηουν
λφςεισ.

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

 Να
μοντελοποιοφν
πϊσ οι
ςυνδεδεμζνεσ
ψθφιακζσ
ςυςκευζσ
ςυλλζγουν και
ανταλλάςςουν
πλθροφορίεσ
μεταξφ τουσ.
 Να επεκτείνουν  Να
 Να εξθγοφν και
τισ δυνατότθτεσ
περιγράφουν και να μοντελοποιοφν
των ψθφιακϊν
να μοντελοποιοφν τθ ςχζςθ μεταξφ
ςυςκευϊν
τθ διαδικαςία
ςυςκευϊν
ςυνδζοντάσ τεσ με δρομολόγθςθσ
διαςφνδεςθσ ςτο
πλατφόρμεσ του
και μετάδοςθσ
διαδίκτυο
υπολογιςτικοφ
πλθροφοριϊν ςε (δρομολογθτϊν,
νζφουσ.
ζνα δίκτυο.
διακοπτϊν,
διακομιςτϊν),
 Να διακρίνουν
 Να εξθγοφν τθ
τοπολογίασ και
τα πρωτόκολλα
ςθμαςία των
διευκφνςεων IP.
επικοινωνίασ του πρωτοκόλλων

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

 Να
αναγνωρίηουν
ςυςκευζσ
διαςφνδεςθσ ςε
δίκτυα και να
χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλα
εργαλεία
διαςφνδεςθσ.
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Πληροφορική Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Δεδομζνα –
Ανάλυςη
Δεδομζνων

διαδικτφου και να
περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά
τουσ.

επικοινωνίασ
ψθφιακϊν
ςυςκευϊν ςτο
διαδίκτυο.

Κυβερνοαςφάλεια.

 Να
αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία και τθν
αναγκαιότθτα τθσ
αςφάλειασ
δεδομζνων ςτο
διαδίκτυο και ςτο
υπολογιςτικό
νζφοσ.
 Να
προβλθματίηονται
για τουσ
κινδφνουσ
αςφάλειασ και τισ
ςυνζπειεσ των
κυβερνοεπικζςεων και να
εφαρμόηουν
πρακτικζσ
πρόλθψθσ και
προςταςίασ.

Διατφπωςθ
ερωτθμάτων για
επεξεργαςία
δεδομζνων.

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

 Να προτείνουν
μζτρα αςφαλείασ
για τθν
αντιμετϊπιςθ
ςεναρίων
ψθφιακϊν
απειλϊν με βάςθ
παράγοντεσ, όπωσ
θ
αποτελεςματικότθτα, θ
εφικτότθτα και οι
θκικζσδεοντολογικζσ
ςυνζπειεσ.
 Να
αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία και τθν
αναγκαιότθτα των
εφαρμογϊν
κρυπτογράφθςθσ
για τθν αςφάλεια
δεδομζνων ςτο
διαδίκτυο.
 Να εξθγοφν πϊσ
θ τεχνθτι
νοθμοςφνθ (ΤΝ)
ζχει επθρεάςει τισ
μεκόδουσ
εξαγωγισ
πλθροφοριϊν
από δεδομζνα.
 Να
διατυπϊνουν
ερωτιματα για
τθν επεξεργαςία
δεδομζνων τα
οποία είναι
εφκολο να
απαντθκοφν με
χριςθ μεκόδων
ΤΝ.

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

 Να
περιγράφουν
εφαρμογζσ του
Διαδικτφου των
Ρραγμάτων και να
αναλφουν τα
χαρακτθριςτικά
τουσ.
 Να γνωρίηουν
και να εξθγοφν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά
των αλγορίκμων
κρυπτογράφθςθσ
δεδομζνων.

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

Πληροφορική Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

Συλλογι,
αποκικευςθ και
επεξεργαςία
δεδομζνων.

 Να επιλζγουν
και να
χρθςιμοποιοφν
υπολογιςτικά
εργαλεία και
τεχνικζσ ςυλλογισ
δεδομζνων για τθ
δθμιουργία
ςυνόλων
δεδομζνων
πολλαπλϊν
μορφϊν.
 Να επιλζγουν
τουσ τφπουσ
δεδομζνων που
αναπαριςτοφν με
βζλτιςτο τρόπο
τθν προσ
αποκικευςθ
πλθροφορία,
λαμβάνοντασ
υπόψθ το
περιεχόμενό τθσ
και τουσ
διακζςιμουσ
πόρουσ.
 Να
επεξεργάηονται
δεδομζνα για να
διατυπϊνουν
επιχειριματα, να
κάνουν
προβλζψεισ, να
καταλιγουν ςε
προτάςεισ, να
λαμβάνουν
αποφάςεισ ι να
επιλφουν
προβλιματα.

Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ και
λιψθ αποφάςεων
με βάςθ
δεδομζνα.

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

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

 Να
επεξεργάηονται
δεδομζνα για να
διατυπϊνουν
επιχειριματα, να
κάνουν
προβλζψεισ, να
καταλιγουν ςε
προτάςεισ, να
λαμβάνουν
αποφάςεισ ι να
επιλφουν ςφνκετα
προβλιματα.
 Να διακρίνουν
τα πλεονεκτιματα
και τουσ
περιοριςμοφσ των
ςυςτθμάτων
οργάνωςθσ και
αποκικευςθσ
δεδομζνων με
βάςθ
ςυγκεκριμζνουσ
παράγοντεσ
(ταχφτθτα,
αξιοπιςτία,
προςβαςιμότθτα,
ακεραιότθτα,
αςφάλεια, κόςτοσ
κ.ά.).
 Να
περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά
που
προςδιορίηουν τα
μεγάλα
δεδομζνα.
 Να ςκζφτονται
κριτικά ςχετικά με
το πϊσ τα μεγάλα
δεδομζνα
επθρεάηουν τθν
κακθμερινι ηωι
του ανκρϊπου.
 Να εφαρμόηουν
υπολογιςτικά
μοντζλα για να
αναπαραςτιςουν
ςχζςεισ μεταξφ
διαφορετικϊν
ςτοιχείων
δεδομζνων που
ςυλλζγονται για
ζνα φαινόμενο ι
διαδικαςία του
πραγματικοφ

 Να
χρθςιμοποιοφν
υπολογιςτικζσ
τεχνικζσ και
εργαλεία
ςυλλογισ και
οργάνωςθσ
δεδομζνων για να
αναπαραςτιςουν
τισ ςχζςεισ μεταξφ
διαφορετικϊν
ςτοιχείων
δεδομζνων.
 Να
χρθςιμοποιοφν
υπολογιςτικά
εργαλεία και
τεχνικζσ με ςκοπό
τθν αναγνϊριςθ
μοτίβων ςε
δεδομζνα που
αναπαριςτάνουν
ςφνκετα
ςυςτιματα.

 Να αξιολογοφν
και να βελτιϊνουν
υπολογιςτικά
μοντζλα για να
αναπαραςτιςουν
ςχζςεισ μεταξφ
διαφορετικϊν
ςτοιχείων
δεδομζνων που
ςυλλζγονται για
ζνα φαινόμενο ι
διαδικαςία του
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Πληροφορική Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

Δεδομζνα –
Ανάλυςη
Δεδομζνων

Ψηφιακόσ
Γραμματιςμόσ

μοντζλα.
 Να επιλζγουν
κατάλλθλα
υποςφνολα
δεδομζνων
προκειμζνου να
διερευνοφν και να
ερμθνεφουν
απαντιςεισ ςε
ερωτιματα που
ςχετίηονται με τθν
ανάλυςθ των
δεδομζνων
αυτϊν.
 Να
δθμιουργοφν
οπτικοποιιςεισ
δεδομζνων που
ςυμβάλλουν ςτθν
κατανόθςθ ενόσ
φαινομζνου ι
διαδικαςίασ του
πραγματικοφ
κόςμου.

Αναηιτθςθ και
αξιολόγθςθ
πλθροφοριϊν και
ψθφιακοφ
περιεχομζνου.

κόςμου.
 Να αξιοποιοφν
τα αποτελζςματα
προςομοίωςθσ
διαδικαςιϊν και
φαινομζνων του
πραγματικοφ
κόςμου για να
κάνουν
προβλζψεισ, να
οδθγθκοφν ςε
αποφάςεισ, να
διατυπϊνουν
προτάςεισ για
νζεσ επεξεργαςίεσ
δεδομζνων.
 Να
περιγράφουν τα
είδθ μθχανικισ
μάκθςθσ και να
δίνουν
παραδείγματα
περιπτϊςεων
εφαρμογισ αυτϊν
για εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων
και λιψθ
αποφάςεων.
 Να
 Να εφαρμόηουν
προςδιορίηουν
ςτρατθγικζσ
ανάγκεσ
αναηιτθςθσ και
πλθροφοριϊν και εντοπιςμοφ
να χρθςιμοποιοφν κατάλλθλων
αποτελεςματικά
πθγϊν που
τα εργαλεία
ςχετίηονται με
αναηιτθςθσ
ζναν
πθγϊν και
ςυγκεκριμζνο
ψθφιακοφ
ςτόχο, ερευνθτικό
περιεχομζνου για ερϊτθμα ι
τθν υλοποίθςθ
πρόβλθμα.
ςυγκεκριμζνων
 Να αξιολογοφν
εργαςιϊν ι
και να επιλζγουν
ερευνϊν.
κατάλλθλεσ πθγζσ
και πλθροφορίεσ
 Να ςυηθτοφν
και να αξιολογοφν για τθν
τα αποτελζςματα υλοποίθςθ
αναηιτθςθσ
ςυγκεκριμζνων
διαδικτυακϊν
εργαςιϊν,
πθγϊν με βάςθ τα εφαρμόηοντασ τα
κριτιρια
κριτιρια
κατάταξθσ ι/και
αξιοπιςτίασ,
ςυγκεκριμζνεσ
ακρίβειασ και
προτιμιςεισ του
ςυνάφειασ των
χριςτθ.
δεδομζνων.
 Να διερευνοφν  Να
τθν αξιοπιςτία
χρθςιμοποιοφν

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

πραγματικοφ
κόςμου.
 Να αξιοποιοφν
τα αποτελζςματα
προςομοίωςθσ
διαδικαςιϊν και
φαινομζνων του
πραγματικοφ
κόςμου για να
κάνουν
προβλζψεισ, να
οδθγθκοφν ςε
αποφάςεισ, να
διατυπϊνουν
προτάςεισ για
νζεσ επεξεργαςίεσ
δεδομζνων.
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Πληροφορική Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

Ψηφιακόσ
Γραμματιςμόσ

Επικοινωνία και
ςυνεργαςία μζςω
ψθφιακϊν
περιβαλλόντων.

πθγϊν, να
αξιολογοφν
διαδικτυακό
περιεχόμενο και
να διακρίνουν
προςπάκειεσ και
πθγζσ με υλικό
παραπλθροφόρθςθσ.
 Να
χρθςιμοποιοφν
ποικίλα ψθφιακά
εργαλεία για να
επικοινωνοφν, να
αλλθλεπιδροφν
και να
ςυνεργάηονται με
ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ (και
άλλουσ, π.χ.
ειδικοφσ
επιςτιμονεσ) με
ςτόχο τθ
δθμιουργία ενόσ
ψθφιακοφ ζργου
ι τθν υλοποίθςθ
ενόσ ςχεδίου
ζρευνασ/
εργαςίασ.
 Να
διαμοιράηουν με
ςυμμακθτζσ/τριεσ δεδομζνα,
πλθροφορίεσ και
ψθφιακό
περιεχόμενο
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλεσ
ψθφιακζσδιαδικτυακζσ
τεχνολογίεσ με
ςτόχο τθ
δθμιουργία ενόσ
κοινοφ ψθφιακοφ
ζργου.
 Να εφαρμόηουν
κατάλλθλουσ
κανόνεσ
ςυμπεριφοράσ,
επικοινωνίασ,
ζκφραςθσ ιδεϊν
και
αλλθλεπίδραςθσ
ςε διαδικτυακά
περιβάλλοντα.

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

πλθροφορίεσ και
ψθφιακό
περιεχόμενο με
δεοντολογικά
ορκοφσ τρόπουσ
για τθν
υλοποίθςθ των
εργαςιϊν τουσ.
 Να αξιοποιοφν
ποικίλα ψθφιακά
εργαλεία για τθν
οργάνωςθ και τθ
διαχείριςθ ενόσ
πρότηεκτ και για
τθ δθμιουργία
ψθφιακϊν ζργων.
 Να
αναγνωρίηουν τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά
ενόσ
διαδικτυακοφ
περιβάλλοντοσ
(π.χ. Ιςτοφ 2.0)
και να
προςαρμόηουν
κατάλλθλα τισ
πρακτικζσ
αλλθλεπίδραςθσ
και ςυνεργαςίασ
που κα
χρθςιμοποιιςουν.
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Δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου και
επεξεργαςία
πολυμζςων.

Σφνκεςθ,
ενςωμάτωςθ και
υπεφκυνθ
διαςκευι
ψθφιακοφ
περιεχομζνου.

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

 Να
δθμιουργοφν
ψθφιακό
περιεχόμενο για
τθν προβολι των
ζργων που
δθμιουργοφν και
των διακεματικϊν
δράςεων που
υλοποιοφν (π.χ.
ενόσ πρότηεκτ).
 Να
 Να ςυνκζτουν,
τροποποιοφν, να
να ενςωματϊνουν
βελτιϊνουν και να και να
ενςωματϊνουν
διαςκευάηουν
πλθροφορίεσ ςε
υπεφκυνα
ζνα υφιςτάμενο
ψθφιακό
ψθφιακό
περιεχόμενο ςτο
περιεχόμενο για
πλαίςιο εργαςιϊν
να
που τουσ
δθμιουργιςουν
ανατίκενται.
νζο, πρωτότυπο
 Να εφαρμόηουν
περιεχόμενο, ςτο και να αξιολογοφν
πλαίςιο εργαςιϊν τρόπουσ
που ανατίκενται. τροποποίθςθσ,
 Να
προςαρμογισ και
χρθςιμοποιοφν
βελτίωςθσ
ψθφιακά
πρωτογενοφσ
εργαλεία και
υλικοφ με ςτόχο
καινοτόμεσ
τθ δθμιουργία
τεχνολογίεσ του
νζου,
παγκόςμιου ιςτοφ πρωτότυπου
για τθν
ψθφιακοφ
υλοποίθςθ
περιεχομζνου.
ςυνεργατικϊν
ζργων και τθ
ςυνδθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου.
 Να
αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία των
πνευματικϊν
δικαιωμάτων και
να αξιοποιοφν
κατάλλθλα τισ
διάφορεσ
κατθγορίεσ
αδειϊν χριςθσ
αναφορικά με
δεδομζνα,
πλθροφορίεσ και
ψθφιακό
περιεχόμενο.

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

Μακθςιακζσ
τεχνολογίεσ και
θλεκτρονικι
μάκθςθ.

Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ και
Κοινωνία

Ψθφιακι
πολιτειότθτα.

 Να
χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά
τα λειτουργικά
χαρακτθριςτικά
των πλατφορμϊν
θλεκτρονικισ
μάκθςθσ για
ςυγκεκριμζνουσ
εκπαιδευτικοφσ
ςκοποφσ.
 Να επιλζγουν
κατάλλθλα
ψθφιακά
εργαλεία και να
τα χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά
για τθν
υλοποίθςθ
ςχολικϊν
εργαςιϊν και τθν
ενίςχυςθ τθσ
μακθςιακισ τουσ
πορείασ.

 Να ςυηθτοφν
για τισ προκλιςεισ
και τισ
δυνατότθτεσ των
αναδυόμενων
μακθςιακϊν
περιβαλλόντων
που
υποςτθρίηονται
από τεχνολογίεσ
θλεκτρονικισ
μάκθςθσ
 Να επιλζγουν
κατάλλθλα κατά
περίπτωςθ
τεχνολογικά μζςα
για τθ δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου με
ςκοπό να
εκφράςουν τισ
ιδζεσ τουσ και να
προβάλουν τα
ζργα και τα
επιτεφγματα τθσ
μάκθςισ τουσ.
 Να διακρίνουν
 Να
τα βαςικά
δθμιουργοφν και
ςτοιχεία που
να διαχειρίηονται
διαμορφϊνουν
τθν ψθφιακι τουσ
τθν ψθφιακι
ταυτότθτα ςε
ταυτότθτα του
διαδικτυακζσ
πολίτθ.
εφαρμογζσ και
υπθρεςίεσ με
 Να
ςτόχο τθν
επιχειρθματολοαυτοπαρουςίαςι
γοφν για τουσ
τουσ και τθν
τρόπουσ με τουσ
προςταςία των
οποίουσ θ
προςωπικϊν
ψθφιακι
δεδομζνων και
ταυτότθτα
τθσ φιμθσ τουσ.
επθρεάηει τθ
διαδικτυακι
 Να επιλζγουν
φιμθ των μελϊν
κατάλλθλουσ
μιασ διαδικτυακισ τρόπουσ χριςθσ
κοινότθτασ.
ψθφιακϊν
 Να αναφζρουν περιβαλλόντων
για να
τα ψθφιακά
ςυμμετζχουν ςτα
δικαιϊματα του
κοινά και να
πολίτθ και να
αςκοφν πολιτικά
αιτιολογοφν τθν
δικαιϊματα.
αξιοποίθςθ
ψθφιακϊν μζςων  Να ελζγχουν
για τθν προβολι
και να διερευνοφν
και τθ ςυμμετοχι διαδικτυακζσ
τουσ ςε
εφαρμογζσ ωσ
ςθμαντικζσ
προσ τον βακμό

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

Δεοντολογικι
ςυμπεριφορά ςτο
διαδίκτυο.

Ρνευματικι
ιδιοκτθςία και
άδειεσ χριςθσ.

δράςεισ τθσ
ςχολικισ και
κοινωνικισ ηωισ.
 Να εφαρμόηουν
τρόπουσ
αςφάλειασ με
κατάλλθλα
λογιςμικά
προςταςίασ και
να υιοκετοφν
ςυμπεριφορζσ
που
διαφυλάττουν τθν
ιδιωτικότθτα και
τα προςωπικά
δεδομζνα τουσ.
 Να υιοκετοφν
και να
εφαρμόηουν
κανόνεσ
ςυνομιλίασ και
κϊδικεσ
αλλθλεπίδραςθσ
με άλλουσ,
ανάλογα με το
πλαίςιο του
διαδικτυακοφ
περιβάλλοντοσ
επικοινωνίασ που
χρθςιμοποιοφν
κάκε φορά.

 Να αναπτφξουν
ςτάςεισ
ςεβαςμοφ των
πνευματικϊν
δικαιωμάτων και
δεοντολογικά
ςωςτοφσ τρόπουσ
χριςθσ
αναφορικά με το
ψθφιακό
περιεχόμενο που
διαχειρίηονται,
χρθςιμοποιοφν ι
δθμιουργοφν.

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

προςταςίασ τθσ
ιδιωτικότθτασ και
ελζγχου τθσ
πρόςβαςθσ
τρίτων ςε
δεδομζνα και
προςωπικζσ
πλθροφορίεσ.

 Να κακορίηουν
κανόνεσ και
τρόπουσ
αλλθλεπίδραςθσ
με άλλουσ, ςτο
πλαίςιο
διαδικτυακϊν
εκδθλϊςεων και
ςυνεργαςιϊν.
 Να
αναγνωρίηουν
ανεπικφμθτεσ
διαδικτυακζσ
ςυμπεριφορζσ και
να υιοκετοφν
τρόπουσ
αντιμετϊπιςισ
τουσ.
 Να
δθμιουργοφν
ψθφιακό υλικό
και να
δθμοςιεφςουν
ςτο διαδίκτυο
υιοκετϊντασ
κανόνεσ
δεοντολογίασ και
παραχωρϊντασ
άδειεσ χριςθσ
κατά περίπτωςθ.
 Να
επιχειρθματολογοφν ςχετικά με
τθν ανοικτι
φιλοςοφία
πρόςβαςθσ και
χριςθσ ψθφιακοφ
περιεχομζνου και
το ηιτθμα των
πνευματικϊν
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Ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ ςτθν
τζχνθ, ςτον
πολιτιςμό και
ςτθν εκπαίδευςθ.

Ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ,
ευηωία, ςωματικι
και ψυχικι υγεία.

Ραγκοςμιότθτα
του διαδικτφου.

 Να μελετοφν,
να ςυηθτοφν και
να επιχειρθματολογοφν για τισ
δυνατότθτεσ και
τισ αλλαγζσ που
επιφζρουν οι
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ ςτθν
προϊκθςθ και
ςτθν ανάπτυξθ
τθσ τζχνθσ, του
πολιτιςμοφ και
τθσ εκπαίδευςθσ.
 Να διερευνοφν
παράγοντεσ
ςχετικά με το
ψθφιακό χάςμα
ωσ κοινωνικό
φαινόμενο, να
προβλθματίηονται
και να προτείνουν
τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ.
 Να
χρθςιμοποιοφν τισ
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ με
τρόπουσ που
ςυμβάλλουν ςτθ
βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ,
ςτθ ςωματικι και
ψυχικι υγεία.
 Να ςυηθτοφν
παραδείγματα
αρνθτικϊν
επιπτϊςεων ςτθ
ςωματικι και
ψυχικι υγεία από
τθν υπερβολικι
και λανκαςμζνθ
χριςθ των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν.
 Να ςυηθτοφν
και να αναλφουν
τθν
παγκοςμιότθτα
του διαδικτφου
και τισ
δυνατότθτεσ για
ςυμμετοχι και
διαμοίραςθ
ψθφιακϊν ζργων

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

δικαιωμάτων.
 Να ςυηθτοφν
και να
προβλθματίηονται
για τισ
δυνατότθτεσ και
τισ προκλιςεισ
που αναδφονται
από τθν
παραγωγι και
διάδοςθ γνϊςθσ,
ζργων τζχνθσ και
προϊόντων
πολιτιςμοφ με
ψθφιακά μζςα.
 Να
αναγνωρίηουν τισ
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ και
τθν πρόςβαςθ ςε
δεδομζνα και
πλθροφορίεσ ωσ
κοινωνικό και
πολιτιςμικό
αγακό για όλουσ.
 Να ςυηθτοφν
για τισ αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ τθσ
υπερβολικισ και
λανκαςμζνθσ
χριςθσ των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςτθ
ςωματικι και
ψυχικι υγεία του
ςφγχρονου
ανκρϊπου και να
προτείνουν
λφςεισ
αντιμετϊπιςθσ.

 Να
αναγνωρίηουν και
να αξιολογοφν
νζουσ τρόπουσ
ςυνεργαςίασ,
αλλθλεπίδραςθσ,
ανάπτυξθσ ιδεϊν
και διάδοςθσ τθσ
τζχνθσ και του
πολιτιςμοφ ςε

 Να μελετοφν
και να αξιολογοφν
τον ρόλο του
διαδικτφου ςτθ
δθμιουργία
ψθφιακϊν
κοινοτιτων με
ςκοπό τθ διάχυςθ
γνϊςθσ ςε
κζματα
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Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ και
Κοινωνία

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

Ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ και
αειφορία.

που ςτοχεφουν
ςτθ διάδοςθ τθσ
γνϊςθσ, του
πολιτιςμοφ και
ςτθ μείωςθ κάκε
μορφισ
προκαταλιψεων
και ανιςοτιτων.
 Να διερευνοφν
πϊσ οι
αλγόρικμοι και θ
επιςτιμθ των
δεδομζνων
αλλάηουν
τρόπουσ
υλοποίθςθσ
εργαςιϊν και
μεκόδουσ
επίλυςθσ
προβλθμάτων ςε
διάφορουσ τομείσ
τθσ ςφγχρονθσ
κοινωνίασ.
 Να κζτουν
ερωτιματα και να
επιχειρθματολογοφν για τισ
επιπτϊςεισ των
προθγμζνων
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςε
διάφορουσ τομείσ
τθσ ςφγχρονθσ
κοινωνίασ (π.χ.
οικονομία,
παραγωγι,
ανάπτυξθ, γνϊςθ
και καινοτομία,
εκπαίδευςθ,
εργαςία,
δθμοκρατικοί
κεςμοί,
περιβάλλον).

παγκόςμιο
επίπεδο, μζςω
τεχνολογιϊν του
διαδικτφου.

επιςτιμθσ,
καινοτομίασ,
ζρευνασ,
οικονομίασ,
πολιτιςμοφ κ.ά.

 Να διακρίνουν
και να αξιολογοφν
τθ ςθμαςία τθσ
ανάλυςθσ
δεδομζνων και
των προθγμζνων
αλγορίκμων για
τθν ανάπτυξθ
εφαρμογϊν που
δίνουν λφςεισ ςε
πολφπλοκα
προβλιματα τθσ
ςφγχρονθσ
εποχισ.
 Να αξιολογοφν
τισ επιπτϊςεισ
των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςτθ
ςφγχρονθ
κοινωνία (π.χ.
Διαδίκτυο των
Ρραγμάτων,
ζξυπνεσ πόλεισ,
ζξυπνθ γεωργία,
διάχυςθ γνϊςθσ
και καινοτομία).
 Να διερευνοφν
και να αναλφουν
τα οφζλθ και τα
προβλιματα που
προκφπτουν από
τθν αξιοποίθςθ
και τθν
εκμετάλλευςθ
των ανοικτϊν
δεδομζνων.

 Να μελετοφν το
πρόβλθμα τθσ
περιβαλλοντικισ
επιβάρυνςθσ
λόγω των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν και
να διερευνοφν

 Να
δθμιουργοφν
ψθφιακά ζργα με
ςτόχο τθν
ευαιςκθτοποίθςθ
τθσ ςχολικισ και
τθσ ευρφτερθσ
κοινότθτασ ςε

 Να αξιολογοφν
και να
ερμθνεφουν τθ
ςθμαςία τθσ
ανάλυςθσ
δεδομζνων και
των προθγμζνων
αλγορίκμων για
τθν ανάπτυξθ
εφαρμογϊν που
δίνουν λφςεισ ςε
πολφπλοκα
προβλιματα τθσ
ςφγχρονθσ
εποχισ.
 Να αξιολογοφν
και να
ερμθνεφουν τθν
επίδραςθ των
προθγμζνων
αλγορίκμων ςτθν
επιςτιμθ, ςτθν
ζρευνα, ςτθν
καινοτομία και
ςτα μζςα
παραγωγισ.
 Να αναλφουν,
να αξιολογοφν και
να ερμθνεφουν τα
οφζλθ και τα
προβλιματα που
προκφπτουν από
τθν αξιοποίθςθ
και τθν
εκμετάλλευςθ
των ανοικτϊν
δεδομζνων ςτον
επιςτθμονικό,
οικονομικό και
κοινωνικό τομζα.
 Να μελετοφν
κζματα
περιβαλλοντικισ
επιβάρυνςθσ και
να διερευνιςουν
υπολογιςτικζσ
μεκόδουσ για τθ
μελζτθ τθσ

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

τρόπουσ που
αυτζσ
ςυμβάλλουν
κετικά ςτο
περιβάλλον και
ςτθν αειφορία.
Ψθφιακό μζλλον.

χζδιο Εργαςίασ

κζματα που
ςχετίηονται με τισ
ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ, τθν
προςταςία του
περιβάλλοντοσ
και τθν αειφορία.
 Να ςυηθτοφν
 Να μελετοφν
για τισ ταχφτατεσ και να
αλλαγζσ τθσ
προβλθματίηονται
ψθφιακισ
δθμιουργικά για
κοινωνίασ που
τισ διαφαινόμενεσ
διαμορφϊνουν
αλλαγζσ ςε
νζεσ προκλιςεισ
ςθμαντικοφσ
για τθν ενεργό
τομείσ τθσ
ςυμμετοχι και
ψθφιακισ
τθν ευθμερία τθσ κοινωνίασ
νζασ γενιάσ.
(εκπαίδευςθ,
αγορά εργαςίασ,
ζρευνα,
καινοτομία,
ανάπτυξθ,
κεςμοί,
πολιτιςμόσ κ.ά.).
 Να υλοποιοφν
 Να υλοποιοφν
ζνα ςχζδιο
ζνα ςχζδιο
εργαςίασ
εργαςίασ
πλθροφορικισ,
πλθροφορικισ,
διάρκειασ 6-8
διάρκειασ 6-8
διδακτικϊν ωρϊν, διδακτικϊν ωρϊν,
το οποίο μπορεί
το οποίο μπορεί
να εντάςςεται ςε να εντάςςεται ςε
ζναν ι
ζναν ι
περιςςότερουσ
περιςςότερουσ
από τουσ πζντε
από τουσ πζντε
κεματικοφσ
κεματικοφσ
άξονεσ.
άξονεσ.

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

αειφορίασ και τθν
αναςτροφι τθσ
κλιματικισ
αλλαγισ.

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

 Να υλοποιοφν
ζνα ςχζδιο
εργαςίασ
προγραμματιςμοφ Η/Υ,
διάρκειασ 6-8
διδακτικϊν ωρϊν,
το οποίο οδθγεί
ςτθν ανάπτυξθ
μιασ εφαρμογισ.
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Β2. Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα
Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:

Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ
εμπλζκονται ςε μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ που
προωκοφν τθ διερεφνηςη, τθ
ςυνεργαςία και τθ
δημιουργικότητα, ενϊ
εφαρμόηουν υπολογιςτικζσ
πρακτικζσ με ςτόχο τθν
επίλυςη προβλημάτων και
τθν ανάπτυξθ ψηφιακϊν
τεχνουργημάτων.

 Να αναγνωρίηουν
τον αλγόρικμο ωσ
αφαίρεςθ τθσ
περιγραφισ των
βθμάτων επίλυςθσ
ενόσ προβλιματοσ.
 Να αναφζρουν
αλγόρικμουσ που
χρθςιμοποιοφνται ςε
κακθμερινζσ
εφαρμογζσ.
 Να περιγράφουν και
να εξθγοφν τα βιματα
βαςικϊν αλγορίκμων
(π.χ. αναηιτθςθσ και
ταξινόμθςθσ
δεδομζνων).

Αλγόρικμοι και
εφαρμογζσ.

Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων.

Ζννοιεσ και δομζσ

 Οι μακθτζσ/-τριεσ
χειρίηονται ζτοιμουσ
αλγόρικμουσ (π.χ. αναηιτθςθσ
ςε ευρετιριο, ςυμπίεςθσ
δεδομζνων, αναδρομισ),
διερευνοφν τα λογικά βιματα,
ςυηθτοφν και
επιχειρθματολογοφν για τθ
ςθμαςία τουσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ ανακζτει
μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ,
όπου οι μακθτζσ/-τριεσ
διερευνοφν, αναλφουν και
ςυηθτοφν για ςθμαντικοφσ
αλγόρικμουσ, που επιλφουν
προβλιματα τθσ ςφγχρονθσ
εποχισ (π.χ. αλγόρικμοι
αναηιτθςθσ δεδομζνων,
κρυπτογραφίασ, γενετικισ,
μοντελοποίθςθσ κοινωνικϊν
φαινομζνων κ.λπ.).
 Να χρθςιμοποιοφν
 Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
διαφορετικζσ
που βαςίηονται ςτθ μελζτθ
αναπαραςτάςεισ για
αλγορίκμων και τθ ςυγκριτικι
να παρουςιάςουν
αξιοποίθςθ διαφορετικϊν
αλγόρικμουσ επίλυςθσ αναπαραςτάςεων.
προβλθμάτων (φυςικι Ενδεικτικά, μποροφν να
γλϊςςα,
χρθςιμοποιθκοφν μακθςιακά
ψευδοκϊδικα,
αντικείμενα του
προςομοίωςθ, λογικό Φωτόδεντρου, όπωσ:
διάγραμμα).
http://photodentro.edu.gr/v/it
em/ds/8521/709
 Να εφαρμόηουν
http://photodentro.edu.gr/v/it
δομζσ ελζγχου και
em/ds/8521/7374
επανάλθψθσ ςτουσ
αλγόρικμουσ που
αναπτφςςουν.
 Να μετατρζπουν
 Εμπλζκονται ςε
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προςτακτικοφ
προγραμματιςμοφ.

Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων.

Ρολυπλοκότθτα
αλγορίκμων.

Επιςτθμονικόσ
προγραμματιςμόσ.

αλγόρικμουσ ςε
προγράμματα
χρθςιμοποιϊντασ
διαφορετικά
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα.
 Να οργανϊνουν τα
δεδομζνα ςε
προγραμματιςτικζσ
δομζσ.

ςυνεργατικζσ και
διερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ
και αξιοποιοφν
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα προκειμζνου να
υλοποιιςουν αλγόρικμουσ
που ζχουν μελετιςει ι
ςχεδιάςει. Στθ ςυνζχεια
αναπτφςςουν προγράμματα
με ςτόχο τθν επίλυςθ
προβλθμάτων που απαιτοφν
τθ χριςθ κατάλλθλων τφπων
δεδομζνων, τθ ςφνταξθ
λογικϊν ςυνκθκϊν, τθν
εφαρμογι δομϊν ελζγχου και
επανάλθψθσ.
 Να διακρίνουν τα
 Υλοποιοφν μικρά ςχζδια
προγραμματιςτικά
εργαςίασ και καλοφνται να
υποδείγματα και να τα αναπτφξουν ολοκλθρωμζνα
ςυςχετίηουν με τομείσ προγράμματα (π.χ. επιλογισ
εφαρμογϊν.
δεδομζνων ευρετθρίαςθσ) και
παιγνιϊδεισ εφαρμογζσ (π.χ.
 Να αξιοποιοφν
κίνθςθ ςτον χϊρο ι ςε
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ για λαβφρινκο, παηλ), δίνοντασ
ζμφαςθ ςε κζματα
τθν ανάπτυξθ
ευχρθςτίασ, διεπαφισ,
προγραμμάτων και
αξιοποίθςθσ και
απλϊν εφαρμογϊν.
ενςωμάτωςθσ – προςαρμογισ
ελεφκερα διακζςιμου κϊδικα.
 Να αναγνωρίηουν
 Με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ
τθν αναγκαιότθτα και εκπαιδευτικοφ, ςυηθτοφν για
να εξθγοφν τθ
τθ ςθμαςία τθσ
ςθμαςία
βελτιςτοποίθςθσ αλγορίκμων.
βελτιςτοποίθςθσ
Μελετοφν αλγόρικμουσ που
αλγορίκμων
ζχουν ιδθ αναπτφξει,
επιχειρθματολογοφν για τθν
ανάγκθ βελτιςτοποίθςισ τουσ
και εφαρμόηουν
ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ
βελτιςτοποίθςθσ ςτθν πράξθ
(π.χ. αλγόρικμοσ αναηιτθςθσ
ςε ευρετιριο).
Διερευνοφν και λφνουν
 Να μοντελοποιοφν
προβλιματα από τισ φυςικζσ
και να λφνουν ςε
επιςτιμεσ και τα μακθματικά
προγραμματιςτικό
εφαρμόηοντασ υπολογιςτικζσ
περιβάλλον
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ.
προβλιματα από τισ
φυςικζσ επιςτιμεσ και Υλοποιοφν διακεματικά
ςχζδια εργαςίασ
τα μακθματικά.
 Να υλοποιοφν ζργα προγραμματιςμοφ
προγραμματιςμοφ για ακολουκϊντασ τθν
προςζγγιςθ STEM (π.χ.
τθν επίλυςθ
εμβαδομζτρθςθ με τθ μζκοδο
διακεματικϊν
Monte Carlo, μελζτθ δφο
προβλθμάτων.
κινθτϊν που εκτελοφν
ευκφγραμμθ ομαλι ι
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ευκφγραμμθ ομαλά
μεταβαλλόμενθ κίνθςθ).
Ρρογραμματιςμόσ
 Να ςχεδιάηουν, να
 Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
ρομπότ και υλικϊν
ςυναρμολογοφν, να
και ζργα προγραμματιςμοφ
διατάξεων.
καταςκευάηουν, να
που αξιοποιοφν ρομποτικζσ
προςομοιϊνουν και να διατάξεισ ι/και ςυνδυάηουν
προγραμματίηουν
μικροελεγκτζσ (π.χ. Arduino,
ρομποτικζσ διατάξεισ. Raspberry) με κατάλλθλουσ
 Να υλοποιοφν ζργα αιςκθτιρεσ (κερμοκραςίασ,
φωτόσ, απόςταςθσ κ.λπ.).
υλικοφ
προγραμματιςμοφ και Εναλλακτικά, μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν
αυτοματιςμϊν
περιβάλλοντα προςομοίωςθσ
αξιοποιϊντασ
ρομποτικισ και υλικοφ
διακζςιμεσ
προγραμματιςμοφ (π.χ.
τεχνολογίεσ.
TinkerCAD).
Καινοτόμεσ εφαρμογζσ –  Να αναγνωρίηουν
Διερευνοφν οικείεσ εφαρμογζσ
Τεχνθτι νοθμοςφνθ.
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, για
εφαρμογζσ τεχνθτισ
παράδειγμα, εφαρμογζσ
νοθμοςφνθσ και να
ςυηθτοφν τουσ τομείσ υπζρκεςθσ οπτικϊν εφζ ςε
φωτογραφίεσ που
εφαρμογισ τουσ ςτθ
λαμβάνονται με φορθτζσ
ςφγχρονθ κοινωνία.
ςυςκευζσ, αναγνϊριςθσ
φωνισ, ρομποτικζσ
καταςκευζσ και εφαρμογζσ
τουσ ςε διάφορουσ τομείσ
(ιατρικι, βιομθχανία, μουςεία,
ζξυπνθ κατοικία κ.λπ.).
Υπολογιςτικά
 Να διακρίνουν και
 Αναηθτοφν ςτο διαδίκτυο
ςυςτιματα και
να περιγράφουν
παραδείγματα χριςθσ
ψθφιακζσ ςυςκευζσ.
παραδείγματα χριςθσ ψθφιακϊν υπολογιςτικϊν
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων (π.χ. εφαρμογζσ
ςυςτθμάτων ςε
και λογιςμικά ανάγνωςθσ QR
εφαρμογζσ τθσ
Code, φωνθτικισ ι κειμενικισ
κακθμερινισ ηωισ
επικοινωνίασ πραγματικοφ
(ψθφιακι
χρόνου, ζκδοςθσ
διακυβζρνθςθ,
θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου,
οργάνωςθ
απομακρυςμζνου ελζγχου και
ςυςτιματοσ υγείασ,
επιτιρθςθσ χϊρου μζςω
αυτοματιςμοί,
ζξυπνων ςυςκευϊν,
θλεκτρονικό εμπόριο
γεωγραφικοφ εντοπιςμοφ,
κ.ά.).
τθλεματικισ ςτισ δθμόςιεσ
ςυγκοινωνίεσ, ψθφιακισ
διακυβζρνθςθσ, online
αγορϊν κ.λπ.). Στθ ςυνζχεια,
παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια
τα αποτελζςματα τθσ
εργαςίασ τουσ, ςυηθτοφν και
επιχειρθματολογοφν για τα
χαρακτθριςτικά των
ςυςτθμάτων και των
εφαρμογϊν που μελζτθςαν.
Ψθφιακι
 Να περιγράφουν τθν  Εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ,
αναπαράςταςθ
αναγκαιότθτα και τα
μελετοφν και ςυηθτοφν τομείσ
δεδομζνων.
οφζλθ τθσ
εφαρμογϊν ψθφιοποίθςθσ
ψθφιοποίθςθσ
δεδομζνων, όπωσ θλεκτρονικι
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δεδομζνων.

Υλικό και λογιςμικό.

Αυτοματιςμοί και
ρομποτικζσ διατάξεισ,
ςφνδεςθ με τον φυςικό
κόςμο.

διακυβζρνθςθ, θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ υγείασ,
εικονικι περιιγθςθ ςε
μουςεία, αρχαιολογικοφσ
τόπουσ ι χϊρουσ τζχνθσ (με ι
χωρίσ χριςθ VR και AR),
διαςφνδεςθ ψθφιακϊν
ςυςκευϊν και μεταφορά
δεδομζνων. Συηθτοφν και
επιχειρθματολογοφν για τα
οφζλθ τθσ ψθφιοποίθςθσ
δεδομζνων (π.χ. ςτθν
επικοινωνία-διαςφνδεςθ
διαφορετικϊν ςυςκευϊν, ςτθν
οικονομία αποκθκευτικϊν
μζςων, ςτθν ακρίβεια,
πιςτότθτα και ταχεία
αναπαραγωγι δεδομζνων).
 Να περιγράφουν και  Χρθςιμοποιοφν ςχετικά
να εξθγοφν τον τρόπο μακθςιακά αντικείμενα του
λειτουργίασ του
Φωτόδεντρου (π.χ.,
υλικοφ και του
http://photodentro.edu.gr/v/it
λογιςμικοφ
em/ds/8521/946),
(επεξεργαςία,
παρατθροφν τθν εκτζλεςθ
αποκικευςθ και
προγραμμάτων ι
μεταφορά
μεμονωμζνων εντολϊν
πλθροφοριϊν ςε
προγράμματοσ ςε
ψθφιακι μορφι).
διαφορετικά επίπεδα
ανάλυςθσ (π.χ. ςε επίπεδο
 Να αναγνωρίηουν
και να χρθςιμοποιοφν αρχιτεκτονικισ Von Neumann,
ςε επίπεδο διαφορετικϊν
διαφορετικζσ
επιπζδων μνιμθσ).
ςυςκευζσ και
Ακολοφκωσ μοντελοποιοφν
λειτουργικά
τθν εκτζλεςθ αυτι με
ςυςτιματα.
διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ
(π.χ. ζνα πνευματικό ςφςτθμα
μεταφοράσ χρθματικϊν
ποςϊν μεταξφ των ταμείων
ενόσ ςοφπερ μάρκετ).
Μελετοφν τθ διαδικαςία POST
(Power on Self-Test) δίνοντασ
ζμφαςθ ςτθ μεταβίβαςθ του
ελζγχου εκκίνθςθσ του Η/Υ
από το υλικό ςτο λογιςμικό
(φόρτωςθ του εκάςτοτε
πυρινα του εγκατεςτθμζνου
Λ.Σ.).
 Να χρθςιμοποιοφν
 Στο πλαίςιο ενόσ ςχεδίου
ζξυπνεσ ςυςκευζσ για εργαςίασ χρθςιμοποιοφν τουσ
να ςχεδιάηουν
ενςωματωμζνουσ αιςκθτιρεσ
πειράματα και να
μιασ φορθτισ ι φορετισ
καταγράφουν
ςυςκευισ (π.χ. ταμπλζτα,
μετριςεισ που
ζξυπνο κινθτό) για να
ςχετίηονται με
μετριςουν φυςικά μεγζκθ,
φαινόμενα του
όπωσ χρόνοσ, ταχφτθτα,
φυςικοφ κόςμου.
επιτάχυνςθ, κερμοκραςία,
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Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ.

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

Δίκτυα επικοινωνιϊν.

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

Διαδίκτυο και
υπθρεςίεσ.

 Να επεκτείνουν τισ
δυνατότθτεσ των
ψθφιακϊν ςυςκευϊν
μζςω τθσ ςφνδεςισ
τουσ με πλατφόρμεσ
του υπολογιςτικοφ
νζφουσ.
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μζτρο δφναμθσ κ.ά.
Σχεδιάηουν πειράματα,
καταγράφουν και
επεξεργάηονται τισ μετριςεισ
τουσ για να απεικονίςουν τα
φυςικά μεγζκθ και τισ
μεταβολζσ των τιμϊν τουσ υπό
μορφι γραφικϊν
παραςτάςεων.
 Αναφζρουν και αναλφουν
τεχνικά και λειτουργικά
προβλιματα που ζχουν
αντιμετωπίςει ςτουσ
υπολογιςτζσ τουσ. Στθ
ςυνζχεια, ο/θ εκπαιδευτικόσ
ανακζτει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ μελζτεσ περίπτωςθσ και
δραςτθριότθτεσ ςχετικά με
ςυγκεκριμζνεσ δυςλειτουργίεσ
και τουσ τρόπουσ κατάλλθλθσ
αντιμετϊπιςισ τουσ.
Εναλλακτικά, ο/θ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να
οργανϊςει βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ (π.χ.
αντικατάςταςθ εξαρτιματοσ,
παραμετροποίθςθ του
BIOS/UEFI).
 Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
από online ομάδεσ
υποςτιριξθσ και περιγραφζσ
των τρόπων που το BIOS/UEFI
και το λειτουργικό ςφςτθμα
ενόσ υπολογιςτι πλθροφορεί
τον χριςτθ για ςυνικεισ
προβλθματικζσ καταςτάςεισ
μζςω κειμενικϊν ι/και
θχθτικϊν μθνυμάτων.
 Χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ
ςε φορθτζσ ι φορετζσ
ςυςκευζσ για να καταγράψουν
ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ, π.χ.
ςωματικισ δραςτθριότθτασ.
Στθ ςυνζχεια τισ μεταφζρουν
αςφρματα ςε ζναν υπολογιςτι
και τισ επεξεργάηονται, ϊςτε
να κάνουν κατάλλθλουσ
υπολογιςμοφσ και να
οδθγθκοφν ςε ςυμπεράςματα.
 Χρθςιμοποιοφν εφαρμογζσ
του υπολογιςτικοφ νζφουσ για
τθ φφλαξθ και τον
διαμοιραςμό των αρχείων
τουσ. Συηθτοφν και διακρίνουν
τα πλεονεκτιματα (π.χ.
μζγεκοσ αποκθκευτικοφ
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 Να διακρίνουν τα
πρωτόκολλα
επικοινωνίασ του
διαδικτφου και να
περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
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Κυβερνοαςφάλεια.

χϊρου, πρόςβαςθ ανεξάρτθτα
από τθν τοποκεςία κ.λπ.) και
τα μειονεκτιματα των
εφαρμογϊν του
υπολογιςτικοφ νζφουσ (π.χ.
πικανότθτα αλλοίωςθσ,
υποκλοπι προςωπικϊν
δεδομζνων, αναγκαιότθτα
ςυγχρονιςμοφ με τοπικά
αντίγραφα).
 Μζςα από μελζτεσ
περίπτωςθσ (π.χ. ανάπτυξθ
ιςτοςελίδασ, εκτζλεςθ
λογιςμικοφ εφαρμογισ που
απαιτεί πιςτοποίθςθ
ταυτότθτασ, εκχϊρθςθ
πρόςβαςθσ ςε
απομακρυςμζνο υπολογιςτι)
ςυηθτοφν για τα αντίςτοιχα
πρωτόκολλα επικοινωνίασ και
τθν αναγκαιότθτα χριςθσ
τουσ.
 Να αναγνωρίηουν τθ  Μελετοφν ςυνικεισ τφπουσ
ςθμαςία και τθν
κυβερνοεπικζςεων και
αναγκαιότθτα τθσ
εντοπίηουν κακόβουλο
αςφάλειασ δεδομζνων περιεχόμενο ςε ιςτοςελίδεσ,
ςτο διαδίκτυο και ςτο μθνφματα θλεκτρονικοφ
υπολογιςτικό νζφοσ.
ταχυδρομείου κ.λπ. (π.χ.
ανεπικφμθτο περιεχόμενο,
 Να
προβλθματίηονται για λογιςμικό υποκλοπισ
spyware, ιοφσ, θλεκτρονικό
τουσ κινδφνουσ
ψάρεμα κ.λπ.), ενθμερϊνονται
αςφάλειασ και τισ
και ςυηθτοφν για μζτρα
ςυνζπειεσ των
κυβερνοεπικζςεων και προςταςίασ (π.χ. χριςθ και
αλλαγι ιςχυρϊν κωδικϊν
να εφαρμόηουν
πρόςβαςθσ).
πρακτικζσ πρόλθψθσ
και προςταςίασ.
 Εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ
ςυηθτοφν για τθν επίδραςθ
του Διαδικτφου των
Ρραγμάτων (IoT) και τθσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ ςε
ηθτιματα κυβερνοαςφάλειασ
(π.χ. επικζςεισ, πολιτικζσ
αςφάλειασ).
 Μελετοφν διαφορετικζσ
μεκόδουσ και επίπεδα
αυκεντικοποίθςθσ ςε
πλθροφοριακά ςυςτιματα και
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. Στθ
ςυνζχεια, δθμιουργοφν
ψθφιακά τεχνουργιματα (π.χ.
παρουςιάςεισ) με τα κφρια
χαρακτθριςτικά των μεκόδων
αυκεντικοποίθςθσ και
ςυηθτοφν και τθν
αναγκαιότθτα χριςθσ τουσ.
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Διατφπωςθ ερωτθμάτων  Να αναφζρουν
για επεξεργαςία
παραδείγματα
δεδομζνων.
επεξεργαςίασ και
ανάλυςθσ δεδομζνων
με υπολογιςτικά
εργαλεία.
 Να διατυπϊνουν
ερωτιματα και
υποκζςεισ που
μποροφν να ελεγχκοφν
και να βελτιωκοφν
μζςω επεξεργαςίασ
και ανάλυςθσ
δεδομζνων με
υπολογιςτικά
εργαλεία.

Συλλογι, αποκικευςθ
και επεξεργαςία
δεδομζνων.

Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ και λιψθ
αποφάςεων με βάςθ τα
δεδομζνα.

Χρθςιμοποιοφν ζνα αρχείο
υπολογιςτικοφ φφλλου με
εικονικά δεδομζνα (π.χ.
αρχείο μακθτϊν/-τριϊν του
ςχολείου, τίτλοι ςχολικισ
βιβλιοκικθσ, πωλιςεισ
βιβλίων ενόσ βιβλιοπωλείου,
αρχείο ψθφιακισ μουςικισ).
Διερευνοφν κριτιρια και
φίλτρα προκειμζνου να
διαμορφϊςουν ερωτιματα
επιλογισ και επεξεργαςίασ
δεδομζνων. Ραρατθροφν,
ερμθνεφουν και ςυηθτοφν τα
αποτελζςματα, τροποποιοφν,
αναδιαμορφϊνουν και
βελτιςτοποιοφν κριτιρια
προκειμζνου να
επιςτρζφονται τα επικυμθτά
αποτελζςματα.
 Να επιλζγουν και να Διερευνοφν και ςυηθτοφν για
τα μοντζλα πρόβλεψθσ ςε
χρθςιμοποιοφν
διάφορουσ τομείσ
υπολογιςτικά
εργαλεία και τεχνικζσ αξιοποιϊντασ τα
ςυλλογισ δεδομζνων αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ
τουσ. Για παράδειγμα:
για τθ δθμιουργία
ςυνόλων δεδομζνων
 πρόγνωςθ καιροφ με βάςθ
πολλαπλϊν μορφϊν.
ειδικοφσ αλγόρικμουσ και
μετριςεισ μετεωρολογικϊν
 Να επιλζγουν τουσ
ςτακμϊν
τφπουσ δεδομζνων
που αναπαριςτοφν με  μελζτθ του προβλιματοσ
βζλτιςτο τρόπο τθν
διαςποράσ και περιοριςμοφ
προσ αποκικευςθ
μιασ πανδθμίασ (π.χ. COVIDπλθροφορία,
19) με βάςθ ςτοιχεία για τον
λαμβάνοντασ υπόψθ
επιπολαςμό, τθ νοςθλεία
το περιεχόμενό τθσ και
και τθ κεραπεία
τουσ διακζςιμουσ
 επεξεργαςία δθμογραφικϊν
πόρουσ.
ςτοιχείων με βάςθ
κατάλλθλα δεδομζνα που
 Να επεξεργάηονται
δεδομζνα για να
κα ςυλλεχκοφν και τον
διατυπϊνουν
προςφορότερο τρόπο
επιχειριματα, να
αναπαράςταςισ τουσ.
κάνουν προβλζψεισ,
 Αξιοποιοφν μια λειτουργικι
να καταλιγουν ςε
εφαρμογι/βάςθ δεδομζνων,
προτάςεισ, να
με τθν οποία πειραματίηονται
λαμβάνουν αποφάςεισ διατυπϊνοντασ ερωτιματα
ι να επιλφουν
και δθμιουργϊντασ εκκζςεισ.
προβλιματα.
 Να χρθςιμοποιοφν
 Αξιοποιοφν τισ ςυναρτιςεισ
εργαλεία
του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν
υπολογιςτικϊν
φφλλων για να επεξεργαςτοφν
φφλλων για να
ομάδεσ δεδομζνων, να
διερευνιςουν ςχζςεισ αναδείξουν και να
μεταξφ ςυνόλων
οπτικοποιιςουν ςυςχετίςεισ
δεδομζνων
μεταξφ τουσ.
εφαρμόηοντασ
 Χρθςιμοποιοφν μθχανζσ
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διάφορα μακθματικά
μοντζλα.
 Να επιλζγουν τα
κατάλλθλα υποςφνολα
δεδομζνων
προκειμζνου να
διερευνιςουν και να
ερμθνεφουν
απαντιςεισ ςε
ερωτιματα που
ςχετίηονται με τθν
ανάλυςθ των
δεδομζνων αυτϊν.
 Να δθμιουργοφν
οπτικοποιιςεισ
δεδομζνων που
ςυμβάλλουν ςτθν
κατανόθςθ ενόσ
φαινομζνου ι
διαδικαςίασ του
πραγματικοφ κόςμου.

Αναηιτθςθ και
αξιολόγθςθ
πλθροφοριϊν και
ψθφιακοφ
περιεχομζνου.

 Να προςδιορίηουν
τισ πλθροφορίεσ που
είναι απαραίτθτεσ για
τθν υλοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων
εργαςιϊν ι ερευνϊν
και να χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά τα
εργαλεία αναηιτθςθσ
πθγϊν και ψθφιακοφ
περιεχομζνου για τον
ςκοπό αυτό.
 Να ςυηθτοφν και να
αξιολογοφν τα
αποτελζςματα
αναηιτθςθσ
διαδικτυακϊν πθγϊν
με βάςθ τα κριτιρια
κατάταξθσ και
ςυγκεκριμζνεσ
προτιμιςεισ του
χριςτθ.
 Να διερευνοφν τθν
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αναηιτθςθσ και
εξοικειϊνονται με τθ
διατφπωςθ ερωτθμάτων, κατά
τρόπο που περιορίηει το
ςφνολο των επιςτρεφόμενων
αποτελεςμάτων. Επίςθσ,
πειραματίηονται με ευρζωσ
χρθςιμοποιοφμενεσ βάςεισ
δεδομζνων με ςτόχο να
διερευνιςουν τισ επιλογζσ
που δίνονται για αναηιτθςθ
και περιοριςμό των
επικυμθτϊν αποτελεςμάτων.
Για παράδειγμα, ςτθ βάςθ
δεδομζνων των δρομολογίων
αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν
μποροφν να δουν τισ
εναλλακτικζσ διαδρομζσ, τθ
ςυχνότθτα εκτζλεςθσ
δρομολογίων, βζλτιςτθ
διαδρομι μεταξφ δφο
ςθμείων, ανταποκρίςεισ
δρομολογίων κ.λπ.
 Αξιοποιοφν δεδομζνα
δραςτθριοτιτων ςτθ βάςθ
δεδομζνων τθσ δανειςτικισ
βιβλιοκικθσ για να εξαγάγουν
και να ερμθνεφςουν
πλθροφορίεσ (π.χ. μζγιςτθ
διάρκεια δανειςμοφ,
δθμοφιλι βιβλία, πλικοσ
αντιτφπων που ζχουν εκδοκεί
μετά το 2000 κ.λπ.).
 Εργάηονται ςε ομάδεσ,
χρθςιμοποιοφν εργαλεία
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν και
δεδομζνων και διερευνοφν
εξειδικευμζνουσ τρόπουσ
αναηιτθςθσ για να
υλοποιιςουν μια
ςυγκεκριμζνθ εργαςία ι
ζρευνα που ζχει ανατεκεί από
τον εκπαιδευτικό. Αξιολογοφν
τα αποτελζςματα και το
περιεχόμενο τθσ αναηιτθςθσ,
προβλθματίηονται και
ςυηθτοφν για παραδείγματα
μθ ζγκυρου περιεχομζνου ι
παραπλθροφόρθςθσ που
ζχουν εντοπίςει.
 Συμμετζχουν ςε
δραςτθριότθτα διερεφνθςθσ
και αναςτοχαςμοφ ςχετικά με
το πρόβλθμα τθσ
παραπλθροφόρθςθσ και των
ψευδϊν ειδιςεων που
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Επικοινωνία και
ςυνεργαςία μζςω
ψθφιακϊν
περιβαλλόντων.

Δθμιουργία ψθφιακοφ
περιεχομζνου και

αξιοπιςτία πθγϊν, να
αξιολογοφν
διαδικτυακό
περιεχόμενο και να
διακρίνουν
προςπάκειεσ και
πθγζσ με υλικό
παραπλθροφόρθςθσ.
 Να χρθςιμοποιοφν
ποικίλα ψθφιακά
εργαλεία για να
επικοινωνοφν, να
αλλθλεπιδροφν και να
ςυνεργάηονται με
ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ και άλλα άτομα
(π.χ. ειδικοφσ
επιςτιμονεσ) με
ςκοπό τθ δθμιουργία
ενόσ ψθφιακοφ ζργου
ι τθν υλοποίθςθ ενόσ
ςχεδίου
ζρευνασ/εργαςίασ.
 Να διαμοιράηουν με
ςυμμακθτζσ/-τριεσ
δεδομζνα,
πλθροφορίεσ και
ψθφιακό περιεχόμενο
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλεσ ψθφιακζσδιαδικτυακζσ
τεχνολογίεσ με ςκοπό
τθ δθμιουργία ενόσ
κοινοφ ψθφιακοφ
ζργου.
 Να εφαρμόηουν
κατάλλθλουσ κανόνεσ
ςυμπεριφοράσ,
επικοινωνίασ,
ζκφραςθσ ιδεϊν και
αλλθλεπίδραςθσ ςε
διαδικτυακά
περιβάλλοντα.
 Να δθμιουργοφν και
να διαχειρίηονται με
αςφάλεια τθν
ψθφιακι τουσ
ταυτότθτα ςε ποικίλα
ψθφιακά
περιβάλλοντα και
υπθρεςίεσ, κακϊσ και
να προςτατεφουν τα
προςωπικά δεδομζνα
και τθ φιμθ τουσ.
 Να χρθςιμοποιοφν
ποικίλα ψθφιακά
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βαςίηεται ςτο διαδικτυακό
παιχνίδι Bad News
(https://www.getbadnews.gr).

 Εργάηονται ςε ομάδεσ και
χρθςιμοποιοφν ςυνεργατικά
περιβάλλοντα για να
υλοποιιςουν ερευνθτικζσ
εργαςίεσ, να αναλάβουν
υπευκυνότθτεσ και να
οργανϊςουν τισ εργαςίεσ
τουσ, να επικοινωνιςουν
ιδζεσ, να αναπτφξουν, να
βελτιϊςουν και να
διαμοιράςουν τα ψθφιακά
ζργα ςτθν ομάδα τουσ (π.χ.
πλατφόρμα eClass, e-portfolio,
GoogleDocs, wiki κ.ά.).
 Εργάηονται ςε ομάδεσ και
υλοποιοφν εργαςίεσ μικρισ
ζκταςθσ με ςτόχο να
καταγράψουν προβλιματα, να
αναςτοχαςτοφν και να
υιοκετιςουν τρόπουσ και
κανόνεσ ψθφιακισ
ςυμπεριφοράσ που
ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία
των προςωπικϊν δεδομζνων
και τθσ ψθφιακισ φιμθσ τουσ
ςε διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ
και κοινωνικά δίκτυα.

 Δθμιουργοφν ψθφιακά ζργα
αξιοποιϊντασ ποικίλα
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επεξεργαςία
πολυμζςων.

εργαλεία για τον
ςχεδιαςμό και τθν
ανάπτυξθ ψθφιακϊν
τεχνουργθμάτων.

Σφνκεςθ, ενςωμάτωςθ
και υπεφκυνθ διαςκευι
ψθφιακοφ
περιεχομζνου.

 Να τροποποιοφν, να
βελτιϊνουν και να
ενςωματϊνουν
πλθροφορίεσ ςε ζνα
υφιςτάμενο ψθφιακό
περιεχόμενο για να
δθμιουργιςουν νζο
πρωτότυπο
περιεχόμενο, ςτο
πλαίςιο εργαςιϊν που
τουσ ανατίκενται.
 Να χρθςιμοποιοφν
ψθφιακά εργαλεία και
καινοτόμεσ
τεχνολογίεσ του ιςτοφ
για τθν υλοποίθςθ
ςυνεργατικϊν ζργων
και τθ ςυνδθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου.
 Να αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία των
πνευματικϊν
δικαιωμάτων και να
αξιοποιοφν κατάλλθλα
τισ διάφορεσ
κατθγορίεσ αδειϊν
χριςθσ αναφορικά με
δεδομζνα,
πλθροφορίεσ και
ψθφιακό περιεχόμενο.
 Να χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά τα
λειτουργικά
χαρακτθριςτικά των
πλατφορμϊν
θλεκτρονικισ μάκθςθσ
για ςυγκεκριμζνουσ
εκπαιδευτικοφσ
ςκοποφσ.
 Να επιλζγουν
κατάλλθλα ψθφιακά
εργαλεία και να τα
χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά για

Μακθςιακζσ
τεχνολογίεσ και
θλεκτρονικι μάκθςθ.
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εργαλεία ανάπτυξθσ
περιεχομζνου (π.χ.
παρουςιάςεισ, ζγγραφα
Google, διαδικτυακά
εργαλεία, ιςτολόγια κ.λπ.) για
τθν παρουςίαςθ και προβολι
ατομικϊν και ομαδικϊν
εργαςιϊν, για τθν υλοποίθςθ
ςχεδίων ζρευνασ και
ςχολικϊν-εκπαιδευτικϊν
δραςτθριοτιτων.
 Στο πλαίςιο ερευνθτικϊν
ι/και διακεματικϊν εργαςιϊν
ςυνεργάηονται για να
επιλζξουν και να
διαμορφϊςουν ψθφιακό
περιεχόμενο από κατάλλθλεσ
πθγζσ, κακϊσ και να
αναπτφξουν νζο, πρωτότυπο
ψθφιακό περιεχόμενο.
Καλλιεργοφν δεξιότθτεσ
υπεφκυνου ψθφιακοφ πολίτθ
λαμβάνοντασ υπόψθ τα
πνευματικά δικαιϊματα και
τουσ κανόνεσ αδειϊν χριςθσ.

 Χρθςιμοποιοφν τεχνολογίεσ
και πλατφόρμεσ θλεκτρονικισ
μάκθςθσ (π.χ. eClass, Moodle)
για τθν υλοποίθςθ των
εργαςιϊν που ανακζτει ο/θ
εκπαιδευτικόσ. Διερευνοφν τα
χαρακτθριςτικά τουσ,
ςυηθτοφν και ανταλλάςςουν
απόψεισ για τουσ τρόπουσ
εκπαιδευτικισ επικοινωνίασ
και αλλθλεπίδραςθσ που
υποςτθρίηουν, κακϊσ και τθ
ςυμβολι τουσ ςτθ μάκθςθ.
 Εξοικειϊνονται με ποικίλα
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Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ
και Κοινωνία

τθν υλοποίθςθ
ςχολικϊν εργαςιϊν
που ανατίκενται και
τθν ενίςχυςθ τθσ
μακθςιακισ τουσ
πορείασ.
Ψθφιακι πολιτειότθτα.

ψθφιακά εργαλεία και τα
χρθςιμοποιοφν
αποτελεςματικά για τθ
δθμιουργία ψθφιακϊν ζργωντεχνουργθμάτων ςτο πλαίςιο
ερευνθτικϊν, διακεματικϊν
και ςχολικϊν δραςτθριοτιτων.
 Να διακρίνουν τα
 Διερευνοφν μελζτεσ
βαςικά ςτοιχεία που
περίπτωςθσ με ςκοπό να
διαμορφϊνουν τθν
αναλφςουν κοινά ςτοιχεία
ψθφιακι ταυτότθτα
(κετικά και αρνθτικά) και να
του πολίτθ.
αναδείξουν πρακτικζσ χριςθσ
τθσ ψθφιακισ ταυτότθτασ (π.χ.
 Να
ςυγγραφζα, επιςτιμονα,
επιχειρθματολογοφν
ακλθτι, καλλιτζχνθ,
για τουσ τρόπουσ με
οργανιςμοφ κ.λπ.). Συηθτοφν
τουσ οποίουσ θ
και προβλθματίηονται για τουσ
ψθφιακι ταυτότθτα
παράγοντεσ που
επθρεάηει τθ
διαδικτυακι φιμθ των διαμορφϊνουν τθν ψθφιακι
ταυτότθτα του ατόμου, τα
μελϊν μιασ
προςωπικά ςτοιχεία που
διαδικτυακισ
μοιράηονται ςτο διαδίκτυο και
κοινότθτασ.
το πϊσ επθρεάηουν τθ
 Να γνωρίηουν τα
ψθφιακά δικαιϊματα διαδικτυακι φιμθ τουσ ωσ
μζλθ μιασ διαδικτυακισ
του πολίτθ και να
κοινότθτασ.
αιτιολογοφν τθν
αξιοποίθςθ ψθφιακϊν  Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
ομότιμθσ αξιολόγθςθσ τθσ
μζςων για τθν
ψθφιακισ τουσ ταυτότθτασ
προβολι και τθ
(με χριςθ κατάλλθλθσ
ςυμμετοχι τουσ ςε
ρουμπρίκασ), διατυπϊνουν
ςθμαντικζσ δράςεισ
προτάςεισ για τθν προςταςία
τθσ ςχολικισ και
προςωπικϊν δεδομζνων και
κοινωνικισ ηωισ.
αναςτοχάηονται για τον
 Να εφαρμόηουν
τρόπουσ αςφάλειασ με αντίκτυπο τθσ ψθφιακισ
κατάλλθλα λογιςμικά φιμθσ τουσ.
 Υλοποιοφν ςυνεργατικζσ
προςταςίασ και να
δράςεισ, ςυμμετζχουν ςε
υιοκετοφν
ομάδεσ ειδικϊν
ςυμπεριφορζσ που
ενδιαφερόντων και
προςτατεφουν τθν
δθμιουργοφν
ιδιωτικότθτα και τα
προςωπικά δεδομζνα χρθςιμοποιϊντασ διάφορα
ψθφιακά μζςα. Για
τουσ.
παράδειγμα, θλεκτρονικι
εφθμερίδα, διαδικτυακό
μακθτικό ραδιόφωνο,
περιβαλλοντικζσ διαδικτυακζσ
ομάδεσ, δίκτυα κοινωφελϊν
δράςεων κ.λπ.
 Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
από ζγκριτεσ πθγζσ (π.χ.
Ρανελλινιο Σχολικό Δίκτυο)
ςχετικά με τθν αςφάλεια και
τθν ιδιωτικότθτα ςτο
διαδίκτυο. Καταγράφουν
καλζσ πρακτικζσ προςταςίασ,
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Δεοντολογικι
ςυμπεριφορά ςτο
διαδίκτυο.

Ρνευματικι ιδιοκτθςία
και άδειεσ χριςθσ.

αναγνωρίηουν το ιςοηφγιο
ανάμεςα ςτθν αςφάλεια και
ςτθ λειτουργικότθτα και
επιχειρθματολογοφν για τθν
ανάγκθ του (π.χ.
παραμετροποίθςθ τθσ
αποδοχισ ενόσ υποςυνόλου
cookies ςε ζναν ιςτότοπο).
 Να υιοκετοφν και να  Σε ομάδεσ, αναηθτοφν
εφαρμόηουν κανόνεσ
πλθροφορίεσ από ζγκριτεσ
ςυνομιλίασ και
πθγζσ ςχετικά με τον κϊδικα
κϊδικεσ
δεοντολογικισ ςυμπεριφοράσ
αλλθλεπίδραςθσ με
κατά τθν θλεκτρονικι
άλλουσ, ανάλογα με το επικοινωνία ςτο διαδίκτυο.
πλαίςιο του
Συηθτοφν και
διαδικτυακοφ
επιχειρθματολογοφν για τθ
περιβάλλοντοσ
ςθμαςία και τθν αναγκαιότθτα
επικοινωνίασ που
υιοκζτθςθσ κανόνων
χρθςιμοποιοφν κάκε
ςυνομιλίασ ανάλογα με το
φορά.
πλαίςιο του διαδικτυακοφ
περιβάλλοντοσ.
 Σχεδιάηουν μελζτεσ
περίπτωςθσ και τισ
προςομοιϊνουν με κεατρικό
παιχνίδι ςτθν τάξθ ι/και ςε
ζνα διαδικτυακό περιβάλλον
επικοινωνίασ (π.χ. ιςτολόγιο,
κοινωνικό δίκτυο).
 Να αναπτφξουν
 Διερευνοφν τισ διαφορζσ
ςτάςεισ ςεβαςμοφ των μεταξφ πνευματικϊν
πνευματικϊν
δικαιωμάτων, εμπορικϊν
δικαιωμάτων και
ςθμάτων, διπλωμάτων
δεοντολογικά
ευρεςιτεχνίασ και αδειϊν
ςωςτοφσ τρόπουσ
Creative Commons (CC).
χριςθσ αναφορικά με Αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε
το ψθφιακό
κατάλλθλεσ πθγζσ (π.χ.
περιεχόμενο που
search.creativecommons.org,
διαχειρίηονται,
creativecommons.ellak.gr) για
χρθςιμοποιοφν ι
τισ βαςικζσ επιλογζσ αδειϊν
δθμιουργοφν.
χριςθσ CC και διακρίνουν τισ
διαφορζσ μεταξφ τουσ.
Συηθτοφν για τουσ τρόπουσ
που μποροφν να διατθρθκοφν
τα πνευματικά δικαιϊματα,
ενϊ επιτρζπεται ςε άλλουσ να
αντιγράφουν, να διανζμουν,
να τροποποιοφν και να κάνουν
μθ εμπορικζσ χριςεισ ενόσ
ζργου.
 Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
που ςτοχεφουν ςτθ
δθμιουργία μιασ άδειασ CC για
ζνα δικό τουσ ζργο ι εργαςία.
Για παράδειγμα, αναηθτοφν
και χρθςιμοποιοφν εικόνεσ
από επιλεγμζνουσ ιςτότοπουσ
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Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
ςτθν τζχνθ, ςτον
πολιτιςμό και ςτθν
εκπαίδευςθ.

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ,
ευηωία, ςωματικι και
ψυχικι υγεία.

που παρζχουν ειδικζσ άδειεσ
χριςθσ CC (π.χ. pexels.com/elgr, creativecommons.ellak.gr)
και χρθςιμοποιοφν ψθφιακά
εργαλεία ελζγχου λογοκλοπισ
ςε κειμενικό περιεχόμενο.
 Να μελετοφν, να
 Υλοποιοφν ομαδικζσ
ςυηθτοφν και να
εργαςίεσ με ςτόχο να
επιχειρθματολογοφν
διερευνιςουν τρόπουσ
για τισ δυνατότθτεσ
αξιοποίθςθσ και επίδραςθσ
των ψθφιακϊν
των ψθφιακϊν εργαλείων ςτισ
τεχνολογιϊν και τισ
ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ,
αλλαγζσ που
ςτθν τζχνθ και ςτον πολιτιςμό
επιφζρουν ςτθν
(π.χ. αρχαιολογία, κζατρο,
προϊκθςθ και ςτθν
μουςικι, λογοτεχνία).
ανάπτυξθ τθσ τζχνθσ,
Επιςκζπτονται διαδικτυακά
του πολιτιςμοφ και τθσ μουςεία και ςυηθτοφν για
εκπαίδευςθσ.
τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
οι τεχνολογίεσ εικονικισ και
 Να διερευνοφν
παράγοντεσ ςχετικά με επαυξθμζνθσ
το ψθφιακό χάςμα ωσ πραγματικότθτασ μποροφν να
κοινωνικό φαινόμενο, αναδείξουν μεμονωμζνα
εκκζματα ι/και ςυλλογζσ
να προβλθματίηονται
ζργων τζχνθσ.
και να προτείνουν
τρόπουσ
 Υλοποιοφν ομαδικζσ
αντιμετϊπιςθσ.
εργαςίεσ που βαςίηονται ςτθ
διερεφνθςθ διαδικτυακϊν
ςυλλογϊν ζργων τζχνθσ (π.χ.
Europeana,
britishmuseum.org,
derbymuseums.org,
moma.org) και ςυηθτοφν για
καινοτόμουσ τρόπουσ με τουσ
οποίουσ θ ψθφιακι
τεχνολογία επαναπροςδιορίηει
τθν τζχνθ και αναδεικνφει τα
ζργα των δθμιουργϊν.
Διατυπϊνουν προτάςεισ για τθ
δθμιουργία καινοτόμων ζργων
τζχνθσ με τθν χριςθ
ρομποτικϊν διατάξεων ι/και
τριςδιάςτατων εκτυπωτϊν.
 Υλοποιοφν ςχζδιο ζρευνασ
με ςτόχο τθ μελζτθ του
ψθφιακοφ χάςματοσ και των
παραγόντων (τεχνολογικϊν,
κοινωνικϊν, εκπαιδευτικϊν,
πολιτιςμικϊν και άλλων) που
επθρεάηουν τθν ζκταςι του
ωσ κοινωνικό φαινόμενο.
Διαμορφϊνουν προτάςεισ και
ςχεδιάηουν δράςεισ για τθν
αντιμετϊπιςι του.
 Να χρθςιμοποιοφν
 Υλοποιοφν ςχζδιο ζρευνασ
τισ ψθφιακζσ
με ςτόχο τθ διερεφνθςθ και
τεχνολογίεσ με
μελζτθ τρόπων υπερβολικισ
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Ραγκοςμιότθτα του
διαδικτφου,
παγκοςμιοποίθςθ και
πολυπολιτιςμικότθτα.

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

τρόπουσ που
ςυμβάλλουν ςτθ
βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ και
ςτθ ςωματικι και
ψυχικι υγεία.
 Να γνωρίηουν και να
ςυηθτοφν
παραδείγματα
αρνθτικϊν
επιπτϊςεων ςτθ
ςωματικι και ψυχικι
υγεία από τθν
υπερβολικι και
λανκαςμζνθ χριςθ
των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν.
 Να ςυηθτοφν για τθν
παγκοςμιότθτα του
διαδικτφου και να
αναλφουν τισ
δυνατότθτεσ για
ςυμμετοχι και
διαμοίραςθ ψθφιακϊν
ζργων που ςτοχεφουν
ςτθ διάδοςθ τθσ
γνϊςθσ, του
πολιτιςμοφ και ςτθ
μείωςθ κάκε μορφισ
προκαταλιψεων και
ανιςοτιτων.

 Να διερευνοφν πϊσ
οι αλγόρικμοι και θ
επιςτιμθ των
δεδομζνων αλλάηουν
τουσ τρόπουσ
υλοποίθςθσ εργαςιϊν
και τισ μεκόδουσ
επίλυςθσ
προβλθμάτων ςε
διάφορουσ τομείσ τθσ
ςφγχρονθσ κοινωνίασ.
 Να κζτουν
ερωτιματα και να
επιχειρθματολογοφν
για τισ επιπτϊςεισ των
προθγμζνων
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςε
διάφορουσ τομείσ τθσ
ςφγχρονθσ κοινωνίασ
(π.χ. οικονομία,
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ι/και λανκαςμζνθσ χριςθσ
των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
και το πϊσ επθρεάηουν τθν
ποιότθτα ηωισ, τθν ευεξία, τθ
ςωματικι και τθν ψυχικι
υγεία των ανκρϊπων.
Διερευνοφν εργαλεία και
ζξυπνεσ εφαρμογζσ, μελετοφν
και ςυηθτοφν για ειδικζσ
ςυνκικεσ (π.χ. θ περίοδοσ τθσ
πανδθμίασ COVID-19). Τζλοσ,
διαμορφϊνουν προτάςεισ και
ςχεδιάηουν δράςεισ
ενθμζρωςθσ ςτο ςχολείο και
ςτθν τοπικι κοινωνία.

 Υλοποιοφν ςχζδια ζρευνασ,
ςυμμετζχουν ςε διαδικτυακζσ
μακθτικζσ κοινότθτεσ, διεκνι
μακθτικά προγράμματα,
δράςεισ ςε εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο. Συηθτοφν,
αλλθλεπιδροφν με άλλουσ,
μοιράηονται εμπειρίεσ,
παρουςιάηουν τα ιδιαίτερα
πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά
τθσ περιοχισ τουσ κ.λπ., με
ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ
ψθφιακισ κουλτοφρασ που
προωκεί το ενδιαφζρον και
τθν ευαιςκθςία για κζματα
πολυπολιτιςμικότθτασ,
προκαταλιψεων και
διακρίςεων.
 Σε ομάδεσ κζτουν
ερευνθτικά ερωτιματα,
μελετοφν προβλιματα τθσ
ςφγχρονθσ κοινωνίασ και
αναηθτοφν πλθροφορίεσ για
το πϊσ οι προχωρθμζνοι
αλγόρικμοι και οι εφαρμογζσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ
μποροφν να βοθκιςουν ςτθν
επίλυςι τουσ. Για
παράδειγμα, μετάφραςθ
κειμζνου (π.χ. με χριςθ
Google Translate), προςωπικοί
ψθφιακοί βοθκοί,
αυτοκινοφμενα οχιματα,
ιατρικζσ εφαρμογζσ,
υποςτιριξθ ατόμων με
προβλιματα υγείασ,
ανίχνευςθ ψευδϊν ειδιςεων
και παραπλθροφόρθςθσ ςτα
κοινωνικά δίκτυα, γεωργία και
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παραγωγι, ανάπτυξθ,
γνϊςθ και καινοτομία,
εκπαίδευςθ, εργαςία,
δθμοκρατικοί κεςμοί,
περιβάλλον).

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
και αειφορία.

Ψθφιακό μζλλον.

βιολογικζσ καλλιζργειεσ,
ζγκαιρθ προειδοποίθςθ
φυςικϊν καταςτροφϊν κ.ά.
 Εργάηονται ςε ομάδεσ και
μελετοφν το ηιτθμα των
τεχνολογιϊν αλθκοφανϊν
βίντεο/ιχων/εικόνων και τθσ
χριςθσ τουσ για τθν επιρροι
τθσ κοινισ γνϊμθσ.
Διερευνοφν τθν ευκολία
πρόςβαςθσ ςτισ τεχνολογίεσ
αυτζσ, ςυηθτοφν για τουσ
τρόπουσ εντοπιςμοφ τουσ και
τισ ςυνζπειεσ τθσ χριςθσ τουσ
(π.χ. ψευδείσ ειδιςεισ,
οικονομικι απάτθ,
διαδικτυακζσ φάρςεσ κ.ά.) και,
τζλοσ, προτείνουν λφςεισ για
τον περιοριςμό του
προβλιματοσ και των
επιπτϊςεϊν του ςτο
κοινωνικό επίπεδο.
 Υλοποιοφν ςχζδια ζρευνασ
και μελετοφν τισ επιπτϊςεισ
των προθγμζνων ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςε ςθμαντικοφσ
τομείσ τθσ ςφγχρονθσ
κοινωνίασ που αναμζνεται να
επθρεάςουν το μζλλον τουσ
(π.χ. ανάπτυξθ, μζςα
παραγωγισ, γνϊςθ και
καινοτομία, εκπαίδευςθ,
εργαςία).
 Να μελετοφν το
 Ωσ υπεφκυνοι ψθφιακοί
πρόβλθμα τθσ
πολίτεσ, ςχεδιάηουν και
περιβαλλοντικισ
οργανϊνουν δράςεισ
επιβάρυνςθσ λόγω
ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ
των ψθφιακϊν
ςχολικισ κοινότθτασ ι/και τθσ
τεχνολογιϊν και να
τοπικισ κοινωνίασ ςε κζματα
διερευνοφν τρόπουσ
ςχετικά με τθν επίδραςθ των
που αυτζσ
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτο
ςυμβάλλουν κετικά
περιβάλλον, τθν ανακφκλωςθ
ςτο περιβάλλον και
ψθφιακϊν ςυςκευϊν, τθν
ςτθν αειφορία.
αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ
για τθ μελζτθ και τον
περιοριςμό των αρνθτικϊν
επιπτϊςεων τθσ ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ ςτθ
βιόςφαιρα και ςτθν
προϊκθςθ τθσ αειφορίασ.
 Να ςυηθτοφν για τισ  Ο/Η εκπαιδευτικόσ
ταχφτατεσ αλλαγζσ τθσ παρουςιάηει ςτθν τάξθ ι/και
ψθφιακισ κοινωνίασ
ανακζτει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/που διαμορφϊνουν
τριεσ να παρακολουκιςουν
νζεσ προκλιςεισ για
ομιλίεσ διακεκριμζνων
τθν ενεργό ςυμμετοχι επιςτθμόνων ςχετικά με τισ
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και τθν ευθμερία τθσ
νζασ γενιάσ.

χζδιο
Εργαςίασ
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πολλαπλζσ επιδράςεισ των
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθ
ςφγχρονθ εποχι (π.χ.
YouTube, TEDx). Οι μακθτζσ/τριεσ ςχολιάηουν, ςυηθτοφν,
ςτοχάηονται και
οραματίηονται τθν τάξθ του
μζλλοντοσ, το ςπίτι του
μζλλοντοσ, τον χϊρο εργαςίασ
και τθν πόλθ του μζλλοντοσ.
 Υλοποιοφν ζνα ςχζδιο
εργαςίασ πλθροφορικισ,
διάρκειασ 6-8 διδακτικϊν
ωρϊν, το οποίο μπορεί να
εντάςςεται ςε ζναν ι
περιςςότερουσ από τουσ
πζντε κεματικοφσ άξονεσ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα
Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:

Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ
εμπλζκονται ςε μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ που
προωκοφν τθ διερεφνηςη, τθ
ςυνεργαςία και τθ
δημιουργικότητα
εφαρμόηοντασ υπολογιςτικζσ
πρακτικζσ με ςτόχο τθν
επίλυςη προβλημάτων και
τθν ανάπτυξθ ψηφιακϊν
τεχνουργημάτων

 Να περιγράφουν τα
λογικά βιματα
αλγορίκμων που
χρθςιμοποιοφνται ςε
κακθμερινζσ
εφαρμογζσ και να
αξιολογοφν τθ
ςθμαςία τουσ.
 Να εφαρμόηουν
βαςικοφσ αλγόρικμουσ
για τθν ανάπτυξθ των
δικϊν τουσ
αλγορίκμων με ςτόχο
τθν επίλυςθ νζων
προβλθμάτων.

Αλγόρικμοι και
εφαρμογζσ.

Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων.

 Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
διερεφνθςθσ αλγορίκμων που
χρθςιμοποιοφνται ςε
κακθμερινζσ εφαρμογζσ. Για
παράδειγμα, καταγράφουν τα
βιματα που κα
ακολουκιςουν: α) για τον
εντοπιςμό ενόσ λιμματοσ ςε
λεξικό, β) για τθν ταξινόμθςθ
των βιβλίων τθσ ςχολικισ
βιβλιοκικθσ, γ) για τον
υπολογιςμό του μζςου όρου
όλων των μακθμάτων των
μακθτϊν/-τριϊν ενόσ
τμιματοσ ι μίασ τάξθσ ενόσ
ςχολείου.
 Μελετοφν αλγόρικμουσ
αναηιτθςθσ και ταξινόμθςθσ
αξιοποιϊντασ φυςικά μζςα,
ψθφιακζσ εφαρμογζσ και
μακθςιακά αντικείμενα του
Φωτόδεντρου.
Ρειραματίηονται
δθμιουργϊντασ παραλλαγζσ
των αλγορίκμων αυτϊν με
χριςθ κατάλλθλων
αλγορικμικϊν δομϊν.
 Να αναλφουν
 Αναηθτοφν πλθροφορίεσ,
ςφνκετα προβλιματα διερευνοφν και ςυηθτοφν για
ςε υποπροβλιματα,
τον δθμοφιλι αλγόρικμο
που μποροφν να
PageRank τθσ Google και το
ςυςχετιςτοφν με
πρόβλθμα που επιλφει. Με
υπάρχουςεσ ι γνωςτζσ τθν κακοδιγθςθ του/τθσ
λφςεισ.
εκπαιδευτικοφ αναλφονται τα
λογικά χαρακτθριςτικά του
 Να χρθςιμοποιοφν
αλγόρικμου και γίνεται
διαφορετικζσ
ςφνδεςθ με ςφγχρονεσ
αναπαραςτάςεισ για
μεκόδουσ τθσ τεχνθτισ
να αναλφουν, να
νοθμοςφνθσ.
ερμθνεφουν και να
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Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων

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

Ζννοιεσ και δομζσ
προςτακτικοφ
προγραμματιςμοφ.

 Να επιλζγουν και να
εφαρμόηουν
κατάλλθλεσ
προγραμματιςτικζσ
δομζσ για να
αναπτφξουν ςφνκετα
προγράμματα.
 Να χρθςιμοποιοφν
ολοκλθρωμζνα
προγραμματιςτικά
περιβάλλοντα για να
αναπτφξουν
εκτελζςιμα
προγράμματα.

Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων.

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

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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 Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
μοντελοποίθςθσ τθσ λφςθσ
ςφνκετων προβλθμάτων (π.χ.
με τθ βοικεια ελεφκερων
διαγραμμάτων ροισ),
ςχεδιάηουν τουσ αντίςτοιχουσ
αλγόρικμουσ ςε αφαιρετικό
επίπεδο (π.χ. με χριςθ
υποπρογραμμάτων) και,
τζλοσ, μετατρζπουν τουσ
αλγόρικμουσ ςε
προγράμματα.
 Διερευνοφν και ςχεδιάηουν
αλγόρικμουσ με ςτόχο τθν
επίλυςθ απλϊν αλγορικμικϊν
προβλθμάτων που ανακζτει
ο/θ εκπαιδευτικόσ.
Εφαρμόηουν κατάλλθλα δομζσ
ελζγχου και επανάλθψθσ,
χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ και
εργαλεία δθμιουργίασ
διαγραμμάτων ροισ και
αναπτφςςουν τον αλγόρικμο
ςε ζνα προγραμματιςτικό
περιβάλλον.
 Χρθςιμοποιοφν ζνα
προγραμματιςτικό περιβάλλον
και εφαρμόηουν κατάλλθλεσ
προγραμματιςτικζσ δομζσ για
να αναπτφξουν ςφνκετα
προγράμματα και απλζσ
εφαρμογζσ. Για παράδειγμα,
μετατροπζασ μθνυμάτων
κϊδικα Μορσ,
κρυπτογράφθςθ και
αποκρυπτογράφθςθ
μθνφματοσ, υπολογιςμόσ
εμβαδοφ διαφορετικϊν
γεωμετρικϊν ςχθμάτων.
 Αξιοποιοφν μεκόδουσ
ελζγχου και εκςφαλμάτωςθσ
για να διορκϊςουν τυχόν
λάκθ ςτον κϊδικα και
δθμιουργοφν μια εκτελζςιμθ
μορφι του προγράμματόσ
τουσ.
 Χρθςιμοποιοφν ζνα
προγραμματιςτικό περιβάλλον
κειμενικοφ προγραμματιςμοφ
για τθ δθμιουργία μιασ ςειράσ
προγραμμάτων για ζξυπνεσ
ςυςκευζσ. Για παράδειγμα,
απλά παιχνίδια, screensaver,
μετρθτισ βθμάτων κ.α. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να
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Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων

ζξυπνεσ ςυςκευζσ.

Ρολυπλοκότθτα
αλγορίκμων.

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

Επιςτθμονικόσ
προγραμματιςμόσ.

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

Ρρογραμματιςμόσ
ρομπότ και υλικϊν

 Να υλοποιοφν ζργα
εκπαιδευτικισ

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

αναηθτιςουν κοινζσ
λειτουργίεσ των εφαρμογϊν
αυτϊν και να αξιοποιιςουν τα
υποπρογράμματα που είναι
επαναχρθςιμοποιιςιμα.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ ανακζτει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τθν
ανάπτυξθ του αλγόρικμου
επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ
τθσ κακθμερινότθτασ. Για
παράδειγμα, οργάνωςθ του
αρχείου email, επιλογι
προοριςμοφ ςχολικισ
εκδρομισ, οργάνωςθ
φωτογραφιϊν για το ςχολικό
λεφκωμα, ςυνταγι μαγειρικισ,
υπολογιςμόσ ετιςιου μζςου
όρου βακμολογίασ μακθτι/τριασ ι μακιματοσ κ.α. Οι
μακθτζσ/-τριεσ ξεκινοφν από
μια προφανι λφςθ,
καταγράφουν τα λογικά
βιματα, ςυγκρίνουν τισ ιδζεσ
τουσ, ςυηθτοφν για τυχόν
αδφνατα ςθμεία και
προτείνουν τρόπουσ
βελτίωςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ και
επζκταςθσ του αλγόρικμου.
 Σχεδιάηουν,
προγραμματίηουν, αξιολογοφν
και βελτιϊνουν μοντζλα με
ςτόχο τθν προςομοίωςθ και
επίλυςθ επιςτθμονικϊν
προβλθμάτων. Επιλζγουν το
περιβάλλον μοντελοποίθςθσ,
προβλθματίηονται και
επιχειρθματολογοφν για τθν
εγκυρότθτα του μοντζλου,
προβαίνουν ςε διορκϊςεισ και
βελτιϊςεισ.
 Ενδεικτικζσ προτεινόμενεσ
δραςτθριότθτεσ με χριςθ του
λογιςμικοφ Geogebra:
 Υλοποίθςθ δραςτθριότθτασ
υπολογιςμοφ του ςθμείου
ςυνάντθςθσ δφο κινθτϊν
όταν είναι γνωςτζσ θ
ταχφτθτα και θ επιτάχυνςθ
αξιοποιϊντασ το περιβάλλον
Geogebra
 Υλοποίθςθ δραςτθριότθτασ
προςομοίωςθσ δεικτϊν
ρολογιοφ
 Συναρμολογοφν διατάξεισ
αυτοματιςμοφ και ρομποτικισ
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διατάξεων.

ρομποτικισ και υλικοφ
προγραμματιςμοφ
εφαρμόηοντασ τισ
ικανότθτζσ τουσ ςτον
προγραμματιςμό.

Καινοτόμεσ εφαρμογζσ –  Να αξιοποιοφν
Τεχνθτι νοθμοςφνθ.
περιβάλλοντα για τθν
εκτζλεςθ αλγορίκμων
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.
 Να αναγνωρίηουν
και να ςχεδιάηουν
καινοτόμεσ ψθφιακζσ
εφαρμογζσ.

Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ ςυςκευζσ.

ςυνδυάηοντασ μικροελεγκτζσ
(π.χ. Arduino, Raspberry Pi) με
κατάλλθλουσ αιςκθτιρεσ (π.χ.
κερμοκραςίασ, φωτόσ,
απόςταςθσ). Ακολοφκωσ
προγραμματίηουν τισ
διατάξεισ αυτζσ με ςτόχο τθν
επίλυςθ προβλθμάτων.
Εναλλακτικά, μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν
περιβάλλοντα προςομοίωςθσ
διατάξεων αυτοματιςμοφ και
ρομποτικισ, όπωσ το
TinkerCAD.
Ενδεικτικζσ προτεινόμενεσ
δραςτθριότθτεσ:
 ςφςτθμα ςυναγερμοφ με
φωτοκφτταρο
 χρονομζτρθςθ κίνθςθσ
κινθτοφ αντικειμζνου
 αυτοματιςμόσ πόρτασ ςε
ζνα πάρκινγκ με μπάρα
 αυτοματιςμόσ φαναριοφ
κυκλοφορίασ πεηϊντροχοφόρων
 Εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ
και ανάπτυξθσ απλϊν
αλγορίκμων τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ. Ενδεικτικά,
προτείνεται θ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ
https://machinelearningforkid
s.co.uk με ςκοπό τθν
εκπαίδευςθ ενόσ μοντζλου
μθχανικισ μάκθςθσ για τθ
δθμιουργία μιασ εφαρμογισ
που ταξινομεί φωτογραφίεσ
ςε δφο κατθγορίεσ (π.χ.
επιβατικϊν και φορτθγϊν
αυτοκίνθτων). Ακολουκεί
ςυηιτθςθ για τθν ακρίβεια του
μοντζλου και για τουσ
τρόπουσ επζκταςθσ των
δυνατοτιτων τθσ εφαρμογισ
και χριςθσ τθσ ςτθν
κακθμερινότθτα.

 Να αναφζρουν

 Εργάηονται ςε ομάδεσ και

διαφορετικοφσ τφπουσ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων και να
δίνουν παραδείγματα
εφαρμογισ τουσ.

αναηθτοφν πλθροφορίεσ και
υλικό από κατάλλθλεσ πθγζσ
ςτο διαδίκτυο. Μελετοφν τθν
ιςτορικι εξζλιξθ των
υπολογιςτικϊν μθχανϊν και
τουσ ςτακμοφσ που
ςυνζβαλαν ςε αυτι και
ςκιαγραφοφν τισ ςφγχρονεσ
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τάςεισ και το μζλλον των
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν.

 Να αναφζρουν

Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων.

 Χρθςιμοποιοφν λογιςμικά

μεκόδουσ
ψθφιοποίθςθσ και
επεξεργαςίασ
δεδομζνων.

Υλικό και λογιςμικό.

Αυτοματιςμοί και
ρομποτικζσ διατάξεισ,
ςφνδεςθ με τον φυςικό
κόςμο.

επεξεργαςίασ κειμζνου, ιχου
και εικόνασ για να
επεξεργαςτοφν και να
δθμιουργιςουν ψθφιακό
υλικό ςτο πλαίςιο
ςυνεργατικϊν
δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν
που ανακζτει ο/θ
εκπαιδευτικόσ.
 Να περιγράφουν και  Μελετοφν ςτο εργαςτιριο
να μοντελοποιοφν τον υπολογιςτϊν διαφορετικά
τρόπο
είδθ λογιςμικοφ εφαρμογϊν,
αλλθλεπίδραςθσ
μοντελοποιοφν διαδικαςίεσ
μεταξφ λογιςμικοφ
επικοινωνίασ και
εφαρμογϊν,
ςυγχρονιςμοφ του λογιςμικοφ
λογιςμικοφ
εφαρμογϊν με το λειτουργικό
ςυςτιματοσ και
ςφςτθμα και με το υλικό.
υλικοφ ςε ζνα
Συηθτοφν για τθν
υπολογιςτικό
αναγκαιότθτα διαφορετικϊν
ςφςτθμα.
εκδόςεων λογιςμικοφ
ανάλογα με τισ διαφορετικζσ
 Να αναγνωρίηουν
και να χρθςιμοποιοφν αρχιτεκτονικζσ και τεχνολογίεσ
υλικοφ.
διαφορετικζσ
ςυςκευζσ και
 Εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ,
λειτουργικά
αναηθτοφν ςε κατάλλθλεσ
ςυςτιματα.
πθγζσ πλθροφορίεσ για
διαφορετικά λειτουργικά
ςυςτιματα (εμπορικά και
ΕΛ/ΛΑΚ). Χρθςιμοποιοφν
διαδικτυακζσ εφαρμογζσ ι
εικονικζσ μθχανζσ (π.χ.
https://distrotest.net,
https://teach-sim.com) που
εξομοιϊνουν τθ λειτουργία
τουσ, διακρίνουν και
ςχολιάηουν διαφορζσ ςτα
χαρακτθριςτικά τουσ (π.χ.
περιβάλλον διεπαφισ,
οργάνωςθ αρχείων,
δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ
παραμζτρων).
 Να ςυνκζτουν
 Εργάηονται ςε ομάδεσ και
αυτοματοποιθμζνα
υλοποιοφν ζργα ανάπτυξθσ
ςυςτιματα και
αυτοματιςμοφ ςυςτθμάτων.
ρομποτικζσ διατάξεισ
Για παράδειγμα, ςφςτθμα
χρθςιμοποιϊντασ
ελζγχου κερμοκραςίασ,
απλζσ ςυςκευζσ, τισ
φωτεινόσ ςθματοδότθσ,
οποίεσ
μετεωρολογικόσ ςτακμόσ,
προγραμματίηουν
ντρόουν με τθ βοικεια
κατάλλθλα.
μικροελεγκτι Arduino κ.λπ.
Εναλλακτικά, ςυνκζτουν
ρομποτικζσ διατάξεισ με
φυςικοφσ μικροελεγκτζσ (π.χ.
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Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων
λειτουργίασ.

 Να εντοπίηουν

Δίκτυα επικοινωνιϊν.

 Να αναγνωρίηουν

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

ςυςκευζσ
διαςφνδεςθσ ςε
δίκτυα και να
χρθςιμοποιοφν
κατάλλθλα εργαλεία
διαςφνδεςθσ.

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

Arduino, Raspberry PI, Udoo
Neo κ.ά.) ι ςε περιβάλλον
προςομοίωςθσ (π.χ. Tinkercad,
UnoArduSim), τισ οποίεσ
ελζγχουν ςτθ ςυνζχεια μζςω
υπολογιςτικϊν μονάδων.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
κακοδθγεί, ςυμβουλεφει και
υποςτθρίηει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ κακϊσ
διερευνοφν, πειραματίηονται
και ςυνεργάηονται με ςτόχο
να προγραμματίςουν
κατάλλθλα τισ ρομποτικζσ
διατάξεισ και να
ολοκλθρϊςουν το ζργο
αυτοματιςμοφ που ζχουν
αναλάβει.
 Εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ
ςτο εργαςτιριο
πλθροφορικισ, υπό τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, εντοπίηουν
απλά τεχνικά προβλιματα ςε
υπολογιςτικζσ ςυςκευζσ,
ςυνδεςμολογίεσ
αυτοματοποιθμζνων
ςυςτθμάτων και ρομποτικζσ
διατάξεισ. Αναηθτοφν ςτο
διαδίκτυο τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων
λειτουργίασ και προςπακοφν
να τα επιλφςουν (π.χ.
επιςκζπτονται φόρουμ
ςυηθτιςεων, όπου
αναφζρονται πικανζσ λφςεισ
τεχνικϊν προβλθμάτων).
 Εργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ
χρθςιμοποιοφν περιβάλλοντα
προςομοίωςθσ για τθ
δθμιουργία δικτφων και
επιλζγουν κατάλλθλεσ
ςυςκευζσ διαςφνδεςθσ.
 Ενδεικτικά, μπορεί να
αξιοποιθκεί το εκπαιδευτικό
ςενάριο τθσ πλατφόρμασ
Αίςωποσ «Σχεδίαςθ και
Ανάλυςθ Τοπικϊν Δικτφων
Υπολογιςτϊν»
(http://aesop.iep.edu.gr/node
/9624), με ςτόχο οι μακθτζσ/τριεσ να ςχεδιάςουν ζνα
ολοκλθρωμζνο δίκτυο και να
αναλφςουν πικανζσ
εναλλακτικζσ λφςεισ
ςχεδιαςμοφ.
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υςτήματα και
Δίκτυα
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Διαδίκτυο και
υπθρεςίεσ.

Κυβερνοαςφάλεια.

 Να περιγράφουν και
να μοντελοποιοφν τθ
διαδικαςία
δρομολόγθςθσ και
μετάδοςθσ
πλθροφοριϊν ςε ζνα
δίκτυο.
 Να εξθγοφν τθ
ςθμαςία των
πρωτοκόλλων
επικοινωνίασ
ψθφιακϊν ςυςκευϊν
ςτο διαδίκτυο
 Να προτείνουν
μζτρα αςφαλείασ για
τθν αντιμετϊπιςθ
ςεναρίων ψθφιακϊν
απειλϊν με βάςθ
παράγοντεσ, όπωσ θ
αποτελεςματικότθτα,
θ εφικτότθτα και οι
θκικζσ-δεοντολογικζσ
ςυνζπειεσ
 Να αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία και τθν
αναγκαιότθτα των
εφαρμογϊν
κρυπτογράφθςθσ για
τθν αςφάλεια
δεδομζνων ςτο
διαδίκτυο.

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

 Εργάηονται ςε ομάδεσ με
ςτόχο να μελετιςουν και να
μοντελοποιιςουν τθ
διαδικαςία δρομολόγθςθσ
πακζτων IP. Χρθςιμοποιοφν
εργαλεία δρομολόγθςθσ (π.χ.
Tracert, Open Visual
Traceroute), ςυηθτοφν και
ςχολιάηουν τα αποτελζςματά
τουσ και περιγράφουν τθ
διαδικαςία δρομολόγθςθσ και
μεταφοράσ δεδομζνων ςτο
διαδίκτυο.
 Μζςω κατάλλθλων
παραδειγμάτων εντοπίηουν
χαρακτθριςτικοφσ τφπουσ
κυβερνοαπειλϊν και
διερευνοφν τρόπουσ
αντιμετϊπιςισ τουσ (π.χ. ιοί
λογιςμικϊν, επικζςεισ
άρνθςθσ λειτουργίασ,
απόπειρεσ θλεκτρονικοφ
ψαρζματοσ κ.λπ.).
 Εργάηονται ςε ομάδεσ και
αναλφουν διαφορετικζσ
μελζτεσ περίπτωςθσ
κυβερνοεγκλθμάτων (π.χ.
υποκλοπι PIN πιςτωτικϊν
καρτϊν, διαρροι ευαίςκθτων
προςωπικϊν δεδομζνων,
θλεκτρονικζσ παραβιάςεισ ςε
εκνικά πλθροφοριακά
ςυςτιματα, ςυςτιματα
οργανιςμϊν, κοινωνικά δίκτυα
κ.λπ.). Στθ ςυνζχεια,
παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια
τα ςυμπεράςματά τουσ,
ςυηθτοφν και
προβλθματίηονται για τισ
επιπτϊςεισ ςε επίπεδο
προςωπικό, οικονομικό,
κοινωνικό, εκνικισ αςφάλειασ
κ.λπ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ ηθτά από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να
δθμιουργιςουν λογαριαςμό
ςε μια τοπικι εφαρμογι ςτο
ςχολικό εργαςτιριο
υπολογιςτϊν που δε
χρθςιμοποιεί κρυπτογράφθςθ
κωδικοφ των χρθςτϊν. Στθ
ςυνζχεια, κοινοποιεί τουσ
κωδικοφσ των μακθτϊν/-τριϊν
όπωσ δόκθκαν και
αποκθκεφτθκαν ςτθ βάςθ
δεδομζνων τθσ εφαρμογισ.
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Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Δεδομζνα –
Ανάλυςη
Δεδομζνων

Ακολουκεί προβλθματιςμόσ
και ςυηιτθςθ για τουσ
πικανοφσ τρόπουσ
αντιμετϊπιςθσ του
προβλιματοσ.
 Χωρίηονται ςε ομάδεσ των
4-5 μελϊν και υλοποιοφν ζνα
ςχζδιο εργαςίασ με κζμα τθν
παρουςίαςθ και τθν
εφαρμογι μεκόδων
κρυπτογράφθςθσ ςε
εφαρμογζσ τθσ
κακθμερινότθτασ (π.χ.
κρυπτογράφθςθ PGP ςε
εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου). Ραρουςιάηουν
και ςυηθτοφν τα
αποτελζςματά τουσ ςτθν
ολομζλεια και, ςτθ ςυνζχεια,
αναρτοφν τισ εργαςίεσ τουσ
ςτο ιςτολόγιο τθσ τάξθσ.
Διατφπωςθ ερωτθμάτων  Να εξθγοφν πϊσ θ
για επεξεργαςία
τεχνθτι νοθμοςφνθ
δεδομζνων.
(ΤΝ) ζχει επθρεάςει
τισ μεκόδουσ
εξαγωγισ
πλθροφοριϊν από
δεδομζνα.
 Να διατυπϊνουν
ερωτιματα για τθν
επεξεργαςία
δεδομζνων τα οποία
είναι εφκολο να
απαντθκοφν με χριςθ
μεκόδων ΤΝ.

Συλλογι, αποκικευςθ
και επεξεργαςία
δεδομζνων.

 Διερευνοφν ςυνεργατικά

πλθροφορίεσ και κατάλλθλο
υλικό για τθ Μθχανικι
Μάκθςθ και τθ δυνατότθτα
ενόσ υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ να «μακαίνει» και
να βελτιϊνει τθ λειτουργία
του. Εντοπίηουν ςχετικζσ
εφαρμογζσ τθσ
κακθμερινότθτασ και
ςχολιάηουν τα αποτελζςματα
τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων
με αλγόρικμουσ ΤΝ (π.χ.
αυτόματθ ςυμπλιρωςθ
λζξεων-κλειδιϊν ςε μια
μθχανι αναηιτθςθσ, εμφάνιςθ
προςαρμοςμζνων
διαφθμίςεων ςτισ εφαρμογζσ
κοινωνικισ δικτφωςθσ,
αυτοκίνθτα χωρίσ οδθγό κ.ά.).
 Να επεξεργάηονται
 Συηθτοφν μελζτεσ
δεδομζνα για να
περίπτωςθσ όπου ςυλλζγονται
διατυπϊνουν
μεγάλα δεδομζνα (π.χ.
επιχειριματα, να
κοινωνικά δίκτυα, ιατρικά
κάνουν προβλζψεισ,
δεδομζνα, μετεωρολογικά,
να καταλιγουν ςε
δθμογραφικά, ακλθτικά,
προτάςεισ, να
πολιτιςτικά κ.ά. δεδομζνα) και
λαμβάνουν αποφάςεισ ςχολιάηουν χαρακτθριςτικά
ι να επιλφουν
που αφοροφν τθν αξία, τθν
ςφνκετα προβλιματα. ποικιλία, τθν ταχφτθτα
επεξεργαςίασ κ.λπ. Επίςθσ,
 Να διακρίνουν τα
διερευνοφν περιπτϊςεισ
πλεονεκτιματα και
ανοικτϊν δεδομζνων και
τουσ περιοριςμοφσ
ςυηθτοφν τισ ςυςχετίςεισ και
των ςυςτθμάτων
τισ διαφορζσ με τα μεγάλα
οργάνωςθσ και

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

Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ και λιψθ
αποφάςεων με βάςθ τα
δεδομζνα.

Ψηφιακόσ
Γραμματιςμόσ

Αναηιτθςθ και
αξιολόγθςθ
πλθροφοριϊν και

αποκικευςθσ
δεδομζνων με βάςθ
ςυγκεκριμζνουσ
παράγοντεσ
(ταχφτθτα, αξιοπιςτία,
προςβαςιμότθτα,
ακεραιότθτα,
αςφάλεια, κόςτοσ
κ.ά.).
 Να περιγράφουν τα
χαρακτθριςτικά που
προςδιορίηουν τα
μεγάλα δεδομζνα.
 Να ςκζφτονται
κριτικά ςχετικά με το
πϊσ τα μεγάλα
δεδομζνα επθρεάηουν
τθν κακθμερινι ηωι
του ανκρϊπου.
 Να εφαρμόηουν
υπολογιςτικά μοντζλα
για να
αναπαραςτιςουν
ςχζςεισ μεταξφ
διαφορετικϊν
ςτοιχείων δεδομζνων
που ςυλλζγονται για
ζνα φαινόμενο ι
διαδικαςία του
πραγματικοφ κόςμου.
 Να αξιοποιοφν τα
αποτελζςματα
προςομοίωςθσ
διαδικαςιϊν και
φαινομζνων του
πραγματικοφ κόςμου
για να κάνουν
προβλζψεισ, να
οδθγθκοφν ςε
αποφάςεισ, να
διατυπϊνουν
προτάςεισ για νζεσ
επεξεργαςίεσ
δεδομζνων.
 Να περιγράφουν τα
είδθ μθχανικισ
μάκθςθσ και να δίνουν
παραδείγματα
περιπτϊςεων
εφαρμογισ αυτϊν για
εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων και
λιψθ αποφάςεων.
 Να εφαρμόηουν
ςτρατθγικζσ
αναηιτθςθσ και

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

δεδομζνα.
 Αναλφουν μελζτεσ
περίπτωςθσ και ςυηθτοφν για
τα πλεονεκτιματα και τουσ
περιοριςμοφσ αποκικευςθσ
δεδομζνων ςε τοπικά μζςα, ςε
δίκτυα υπολογιςτϊν, ςτο
Υπολογιςτικό Νζφοσ κ.λπ.

 Μελετοφν παραδείγματα
ςυςτθμάτων μθχανικισ
μάκθςθσ (ςε εφαρμοςμζνο ι
ερευνθτικό ςτάδιο) και
αναλφουν τουσ τρόπουσ με
τουσ οποίουσ τα ςυςτιματα
αυτά βοθκοφν ςτθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων, ςτθ λιψθ
αποφάςεων, ςτθ διατφπωςθ
προβλζψεων κ.λπ. (π.χ.
μοντελοποίθςθ
μετεωρολογικϊν δεδομζνων
και πρόγνωςθ καιροφ,
μοντελοποίθςθ δεδομζνων
πανδθμίασ και πρόβλεψθ τθσ
εξζλιξισ τθσ, ιατρικι
απεικόνιςθ και
αυτοματοποιθμζνθ διάγνωςθ
αςκενειϊν, εντοπιςμόσ
ατόμου μζςα ςε πλικοσ
ανκρϊπων, αναγνϊριςθ
δθμιουργοφ ζργου τζχνθσ
κ.λπ.).

 Διαμορφϊνουν κατάλλθλεσ
ερωτιςεισ ςε μθχανζσ
αναηιτθςθσ και επιλεγμζνεσ
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ψθφιακοφ
περιεχομζνου.

Επικοινωνία και
ςυνεργαςία μζςω
ψθφιακϊν
περιβαλλόντων.

Δθμιουργία ψθφιακοφ
περιεχομζνου και
επεξεργαςία
πολυμζςων.

εντοπιςμοφ
κατάλλθλων πθγϊν
που ςχετίηονται με
ζναν ςυγκεκριμζνο
ςτόχο, ερευνθτικό
ερϊτθμα ι πρόβλθμα.
 Να αξιολογοφν και
να επιλζγουν
κατάλλθλεσ πθγζσ και
πλθροφορίεσ για τθν
υλοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων
εργαςιϊν,
εφαρμόηοντασ τα
κριτιρια αξιοπιςτίασ,
ακρίβειασ και
ςυνάφειασ των
δεδομζνων.
 Να χρθςιμοποιοφν
πλθροφορίεσ και
ψθφιακό περιεχόμενο
με δεοντολογικά
ορκοφσ τρόπουσ για
τθν υλοποίθςθ των
εργαςιϊν τουσ.
 Να αξιοποιοφν
ποικίλα ψθφιακά
εργαλεία για τθν
οργάνωςθ και τθ
διαχείριςθ ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ και
για τθ δθμιουργία
ψθφιακϊν ζργων.
 Να αναγνωρίηουν τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά ενόσ
διαδικτυακοφ
περιβάλλοντοσ και να
προςαρμόηουν
κατάλλθλα τισ
πρακτικζσ
αλλθλεπίδραςθσ και
ςυνεργαςίασ που κα
χρθςιμοποιιςουν.
 Να δθμιουργοφν
ψθφιακό περιεχόμενο
για τθν προβολι των
ζργων που
δθμιουργοφν και των
διακεματικϊν
δράςεων που
υλοποιοφν (π.χ. ςτο
πλαίςιο ενόσ
πρότηεκτ).

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

βάςεισ δεδομζνων, ϊςτε να
λάβουν ζγκυρεσ, αξιόπιςτεσ
και ακριβείσ απαντιςεισ ςε
ςυγκεκριμζνα ερευνθτικά
ερωτιματα για γνωςτικά
αντικείμενα και κζματα που
ανακζτει ο/θ εκπαιδευτικόσ ι
τουσ/τισ ενδιαφζρουν.
Αξιοποιοφν τα αποτελζςματα
τθσ αναηιτθςθσ για τθν
υλοποίθςθ εργαςιϊν, ενϊ
κάνουν αναφορά ςτισ πθγζσ
πλθροφοριϊν ι/και ςτουσ
δθμιουργοφσ και τθρϊντασ
τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ.

 Αξιολογοφν τα
χαρακτθριςτικά ψθφιακϊν
εργαλείων και επιλζγουν τα
καταλλθλότερα, ανάλογα με
το πλαίςιο εργαςίασ,
ςυνεργαςίασ και διάδραςθσ
που καλοφνται να
υπθρετιςουν (π.χ.
επιςτθμονικό, κοινωνικό,
ατομικό, ψυχαγωγικό).
Χρθςιμοποιοφν διαδικτυακά
περιβάλλοντα (π.χ. Ιςτοφ 2.0)
και διαμορφϊνουν ευζλικτα
και λειτουργικά ςχιματα
αλλθλεπίδραςθσ.

 Συνεργάηονται, αναηθτοφν,
επιλζγουν και επεξεργάηονται
πρωτογενζσ ψθφιακό υλικό
(κείμενο, ςτατικι και
κινοφμενθ εικόνα, δείγματα
ιχων, μουςικι κ.λπ.). Για
παράδειγμα, χρθςιμοποιοφν
ποικίλα ψθφιακά εργαλεία
(παρουςιάςεισ,
εννοιολογικοφσ χάρτεσ,
χρονογραμμζσ, ιςτολόγια κ.ά.)
για να αναπαραςτιςουν, να
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Ψηφιακόσ
Γραμματιςμόσ

Σφνκεςθ, ενςωμάτωςθ
και υπεφκυνθ διαςκευι
ψθφιακοφ
περιεχομζνου.

Μακθςιακζσ
τεχνολογίεσ και
θλεκτρονικι μάκθςθ.

Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ
και Κοινωνία

Ψθφιακι πολιτειότθτα.

 Να ςυνκζτουν, να
ενςωματϊνουν και να
διαςκευάηουν
υπεφκυνα ψθφιακό
περιεχόμενο ςτο
πλαίςιο εργαςιϊν που
τουσ ανατίκενται.
 Να εφαρμόηουν και
να αξιολογοφν
τρόπουσ
τροποποίθςθσ,
προςαρμογισ και
βελτίωςθσ
πρωτογενοφσ υλικοφ
με ςτόχο τθν
δθμιουργία νζου,
πρωτότυπου
ψθφιακοφ
περιεχομζνου.
 Να ςυηθτοφν για τισ
δυνατότθτεσ και τισ
προκλιςεισ των
αναδυόμενων
μακθςιακϊν
περιβαλλόντων που
υποςτθρίηονται από
τεχνολογίεσ
θλεκτρονικισ
μάκθςθσ.
 Να επιλζγουν
κατάλλθλα
τεχνολογικά μζςα για
τθ δθμιουργία
ψθφιακοφ
περιεχομζνου με
ςκοπό να εκφράςουν
τισ ιδζεσ τουσ και να
προβάλουν τα ζργα
και τα επιτεφγματα
τθσ μάκθςισ τουσ.

 Να δθμιουργοφν και
να διαχειρίηονται τθν
ψθφιακι τουσ
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αναςυνκζςουν και να
παρουςιάςουν ζνα φυςικό ι
κοινωνικό φαινόμενο, ζνα
ιςτορικό γεγονόσ, μια
δυναμικι ι εξελικτικι
διαδικαςία (ςτθ φυςικι, ςτθ
βιολογία, ςτθν τεχνολογία,
ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ
κ.λπ.).
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ ανακζτει
κατάλλθλεσ εργαςίεσ, όπου οι
μακθτζσ/-τριεσ χρθςιμοποιοφν
λογιςμικά για τθν
επεξεργαςία, μετατροπι και
ψθφιακι ςυνάρμοςθ
περιεχομζνου από διάφορεσ
πθγζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα
εκάςτοτε δικαιϊματα χριςθσ.
Ακολοφκωσ, ςυνκζτουν
δθμιουργικά το
τροποποιθμζνο υλικό ςε μία
πολυμεςικι εφαρμογι για τθν
παρουςίαςθ του κζματοσ
μελζτθσ, ενϊ ενςωματϊνουν
τισ απαραίτθτεσ/κατάλλθλεσ
αναφορζσ ςτουσ αρχικοφσ
δθμιουργοφσ.
 Χρθςιμοποιοφν τεχνολογίεσ
και πλατφόρμεσ θλεκτρονικισ
μάκθςθσ (π.χ. eClass, Moodle)
για τθν υλοποίθςθ των
εργαςιϊν που ανακζτει ο/θ
εκπαιδευτικόσ ι/και τθν
τιρθςθ του ατομικοφ φακζλου
ψθφιακϊν τεχνουργθμάτων,
τόςο ςτο πλαίςιο τθσ
πλθροφορικισ όςο και ςε
αυτό των άλλων ςχολικϊν
μακθμάτων.
 Σε ομάδεσ διερευνοφν,
αναλφουν και ςυηθτοφν για
τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ
νζων μορφϊν διδαςκαλίασ και
μάκθςθσ που βαςίηονται ςτισ
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ (π.χ.
προγράμματα εκπαίδευςθσ
από απόςταςθ, μαηικά
ανοικτά διαδικτυακά
μακιματα (MOOCs),
τεχνολογίεσ εικονικισ και
επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ κ.ά.).
 Διερευνοφν και ςυηθτοφν τα
χαρακτθριςτικά διαδικτυακϊν
εφαρμογϊν για τθν
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ταυτότθτα ςε
διαδικτυακζσ
εφαρμογζσ και
υπθρεςίεσ με ςτόχο
τθν αυτοπαρουςίαςι
τουσ και τθν
προςταςία των
προςωπικϊν
δεδομζνων και τθσ
διαδικτυακισ φιμθσ
τουσ.
 Να επιλζγουν
κατάλλθλουσ τρόπουσ
χριςθσ ψθφιακϊν
περιβαλλόντων για να
ςυμμετζχουν ςτα
κοινά ωσ ενεργοί και
υπεφκυνοι πολίτεσ.
 Να ελζγχουν και να
διερευνοφν
διαδικτυακζσ
εφαρμογζσ ωσ προσ
τον βακμό προςταςίασ
τθσ ιδιωτικότθτασ και
ελζγχου τθσ
πρόςβαςθσ τρίτων ςε
δεδομζνα και
προςωπικζσ
πλθροφορίεσ.

Δεοντολογικι
ςυμπεριφορά ςτο
διαδίκτυο.

 Να κακορίηουν
κανόνεσ και τρόπουσ
αλλθλεπίδραςθσ με
άλλουσ ςτο πλαίςιο
διαδικτυακϊν
εκδθλϊςεων και
ςυνεργαςιϊν.
 Να αναγνωρίηουν
ανεπικφμθτεσ
διαδικτυακζσ
ςυμπεριφορζσ και να
υιοκετοφν τρόπουσ
αντιμετϊπιςισ τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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αυτοπαρουςίαςθ και προβολι
βιογραφικοφ (π.χ. LinkedIn,
Research Gate). Επιςκζπτονται
ενδεικτικά προφίλ, ςυηθτοφν
και επιχειρθματολογοφν για
καλζσ πρακτικζσ προβολισ τθσ
ψθφιακισ ταυτότθτασ.
Εκπονοφν δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ
αυτοπαρουςίαςθσ και
ομότιμθσ αξιολόγθςθσ τθσ
ψθφιακισ τουσ ταυτότθτασ.
 Αναηθτοφν και
χρθςιμοποιοφν κατάλλθλεσ
ψθφιακζσ πλατφόρμεσ για τθν
ανταλλαγι και καταγραφι
απόψεων, τθ ςφνταξθ
ςχολικοφ κανονιςμοφ με
εργαλεία προςομοίωςθσ
θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ,
τθν πραγματοποίθςθ
ςυνελεφςεων εξ αποςτάςεωσ,
τθν θλεκτρονικι ψθφοφορία
με ςκοπό τθν ανάδειξθ
μακθτικϊν ςυμβουλίων κ.λπ.
 Ρειραματίηονται με τθν
παραμετροποίθςθ ρυκμίςεων
αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ
διαφόρων ιςτότοπων.
Συηθτοφν και αξιολογοφν τα
αποτελζςματα διαφορετικϊν
περιπτϊςεων εφαρμογισ
ρυκμίςεων αςφάλειασ και
προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ.
 Μζςα από μελζτεσ
περίπτωςθσ και βιωματικζσ
δραςτθριότθτεσ, ςυηθτοφν και
επιχειρθματολογοφν για τθ
ςθμαςία τθσ υιοκζτθςθσ
κανόνων διαφοροποιθμζνθσ
και προςαρμοςμζνθσ
ςυμπεριφοράσ, ανάλογα με το
πλαίςιο διαδικτυακισ
επικοινωνίασ που
ςυμμετζχουν κάκε φορά
(εκπαιδευτικό, επαγγελματικό,
οικογενειακό, κοινωνικό,
ψυχαγωγικό κ.λπ.).
Σχεδιάηουν, παρουςιάηουν και
ςχολιάηουν ςυγκεκριμζνα
πρωτόκολλα επικοινωνίασ και
προτείνουν μζτρα
αντιμετϊπιςθσ ανεπικφμθτων
ςυμπεριφορϊν διαδικτυακισ
επικοινωνίασ.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

52 |
Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ
και Κοινωνία

Πληροφορική Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

Ρνευματικι ιδιοκτθςία
και άδειεσ χριςθσ.

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
ςτθν τζχνθ, ςτον
πολιτιςμό και ςτθν
εκπαίδευςθ.

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ,
ευηωία, ςωματικι και
ψυχικι υγεία.

 Να δθμιουργοφν
ψθφιακό υλικό και να
δθμοςιεφουν ςτο
διαδίκτυο
υιοκετϊντασ κανόνεσ
δεοντολογίασ και
κατάλλθλεσ άδειεσ
χριςθσ, ςε κάκε
περίπτωςθ.
 Να
επιχειρθματολογοφν
ςχετικά με τθν ανοικτι
φιλοςοφία πρόςβαςθσ
και χριςθσ ψθφιακοφ
περιεχομζνου και το
ηιτθμα των
πνευματικϊν
δικαιωμάτων.
 Να ςυηθτοφν και να
προβλθματίηονται για
τισ δυνατότθτεσ και τισ
προκλιςεισ που
αναδφονται από τθν
παραγωγι και
διάδοςθ γνϊςθσ,
ζργων τζχνθσ και
προϊόντων πολιτιςμοφ
με ψθφιακά μζςα.
 Να αναγνωρίηουν τισ
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
και τθν πρόςβαςθ ςε
δεδομζνα και
πλθροφορίεσ ωσ
κοινωνικό και
πολιτιςμικό αγακό για
όλουσ.

 Να ςυηθτοφν για τισ
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
τθσ υπερβολικισ και
λανκαςμζνθσ χριςθσ
των ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςτθ
ςωματικι και ψυχικι
υγεία του ςφγχρονου
ανκρϊπου και να
προτείνουν λφςεισ
αντιμετϊπιςθσ.
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 Δθμιουργοφν ψθφιακά
τεχνουργιματα ςχετικά με
κζματα που αφοροφν τθν
προςταςία τθσ πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ, τθν κατοχφρωςθ
πνευματικϊν δικαιωμάτων και
τουσ οργανιςμοφσ
ευρεςιτεχνίασ ςε εκνικό,
ευρωπαϊκό και διεκνζσ
επίπεδο.
 Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
που ςτοχεφουν ςτθ
δθμιουργία ανοικτϊν
ψθφιακϊν ζργων και ςτθ
διαμοίραςθ δικϊν τουσ
ψθφιακϊν τεχνουργιματων,
χρθςιμοποιϊντασ άδειεσ
Creative Commons (CC).
 Στο πλαίςιο ομαδικϊν
εργαςιϊν που ανατίκενται,
επιςκζπτονται ψθφιακά
μουςεία, πραγματοποιοφν
εικονικζσ περιθγιςεισ ςε
εκκζςεισ ζργων τζχνθσ,
παρακολουκοφν διαδικτυακζσ
παραςτάςεισ κ.λπ.
Ραρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια
τισ εργαςίεσ τουσ και
μοιράηονται εντυπϊςεισ και
εμπειρίεσ. Συηθτοφν και
επιχειρθματολογοφν για τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ
τεχνολογία επιδρά (κετικά
ι/και αρνθτικά) ςτθν
καλλιτεχνικι δθμιουργία, τόςο
ςε επίπεδο κεματολογίασ όςο
και ςε επίπεδο κλίμακασ και
τεχνοτροπίασ. Δίνουν ζμφαςθ
και ςχολιάηουν τουσ τρόπουσ
και τισ δυνατότθτεσ που
παρζχουν οι ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ για πρόςβαςθ ςε
ςθμαντικά ζργα τζχνθσ από το
ευρφ κοινό.
 Υλοποιοφν ομαδικζσ
εργαςίεσ ι ςχζδια ζρευνασ
μικρισ ζκταςθσ, με ςτόχο α)
να αναηθτιςουν και να
μελετιςουν υπθρεςίεσ,
δράςεισ, οδθγίεσ και
παρεμβάςεισ ςυμβουλευτικισ
που ζχουν ωσ ςκοπό τθ
μείωςθ των αρνθτικϊν
επιπτϊςεων από τθν
υπερβολικι και λανκαςμζνθ
χριςθ των ψθφιακϊν
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Ραγκοςμιότθτα του
διαδικτφου.

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
ςτθν κοινωνία, ςτθν
ανάπτυξθ και ςτθν
καινοτομία.

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

τεχνολογιϊν και β) να
αναδείξουν καινοτόμα
ψθφιακά προϊόντα και
υπθρεςίεσ που βελτιϊνουν
τθν ψυχικι και ςωματικι
υγεία των πολιτϊν κάκε
θλικίασ. Δθμιουργοφν
ψθφιακά τεχνουργιματα,
δθμοςιοποιοφν τισ προτάςεισ
τουσ ςτον ιςτότοπο ι ςτθν
θλεκτρονικι εφθμερίδα του
ςχολείου, υλοποιοφν
ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για
τθ ςχολικι κοινότθτα και τθν
τοπικι κοινωνία.
 Να αναγνωρίηουν
 Σε ομάδεσ διερευνοφν,
και να αξιολογοφν
ςυηθτοφν και
νζουσ τρόπουσ
προβλθματίηονται για τισ
ςυνεργαςίασ,
ςυνζπειεσ και τισ προκλιςεισ
αλλθλεπίδραςθσ,
τθσ παγκοςμιότθτασ του
ανάπτυξθσ ιδεϊν και
διαδικτφου ςε ζνα ευρφ
διάδοςθσ τθσ τζχνθσ
φάςμα κοινωνικϊν κεμάτων,
και του πολιτιςμοφ ςε τα οποία αφοροφν τον
παγκόςμιο επίπεδο,
πολιτιςμό και τθν
μζςω τεχνολογιϊν του πολυπολιτιςμικότθτα, τθ
διαδικτφου.
διάχυςθ γνϊςθσ και τθν
εκπαίδευςθ.
 Να αξιολογοφν τισ
 Στο πλαίςιο ςυνεργατικϊν
επιπτϊςεισ των
δραςτθριοτιτων, αναλφουν
ψθφιακϊν
μελζτεσ περίπτωςθσ
τεχνολογιϊν ςτθ
προκειμζνου να εντοπίςουν
ςφγχρονθ κοινωνία
κετικζσ και αρνθτικζσ
ςτουσ τομείσ τθσ
επιπτϊςεισ των ψθφιακϊν
οικονομίασ, τθσ
τεχνολογιϊν ςτουσ τομείσ τθσ
παραγωγισ, τθσ
οικονομίασ, του χϊρου
ανάπτυξθσ, τθσ
εργαςίασ, τθσ παραγωγισ, τθσ
γνϊςθσ και τθσ
ανάπτυξθσ, τθσ γνϊςθσ και τθσ
καινοτομίασ.
καινοτομίασ. Μελετοφν
 Να αναγνωρίηουν τισ κείμενα πολιτικισ και
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ διακθρφξεων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, των Ηνωμζνων
και τθν πρόςβαςθ ςε
Εκνϊν, τθσ UNESCO κ.ά., με
δεδομζνα και
ςτόχο να γνωρίςουν τισ
πλθροφορίεσ ωσ
διεκνείσ ςτρατθγικζσ και
κοινωνικό και
πολιτιςμικό αγακό για τάςεισ ςε κζματα ιςότιμθσ
πρόςβαςθσ ςε ψθφιακά
όλουσ.
αγακά, να τισ αξιολογιςουν
και να ςκεφτοφν κριτικά γι’
αυτζσ.
 Να διακρίνουν και
 Στο πλαίςιο ςυνεργατικϊν
να αξιολογοφν τθ
δραςτθριοτιτων, αναηθτοφν
ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ και αναλφουν παραδείγματα
δεδομζνων και των
προθγμζνων αλγορίκμων και
προθγμζνων
τρόπων ανάλυςθσ δεδομζνων
αλγορίκμων για τθν
που ςυμβάλλουν ςτθ
ανάπτυξθ εφαρμογϊν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ
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που δίνουν λφςεισ ςε
πολφπλοκα
προβλιματα τθσ
ςφγχρονθσ εποχισ.
 Να αξιολογοφν τισ
επιπτϊςεισ των
ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςτθ
ςφγχρονθ κοινωνία
(π.χ. Διαδίκτυο των
Ρραγμάτων, ζξυπνεσ
πόλεισ, ζξυπνθ
γεωργία, διάχυςθ
γνϊςθσ και
καινοτομία).
 Να διερευνοφν και
να αναλφουν τα οφζλθ
και τα προβλιματα
που προκφπτουν από
τθν αξιοποίθςθ και τθν
εκμετάλλευςθ των
ανοικτϊν δεδομζνων.

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
και αειφορία.

Ψθφιακό μζλλον.

και ςτθν αντιμετϊπιςθ
ςφνκετων προβλθμάτων τθσ
εποχισ (π.χ. διαχείριςθ ρφπων
και προςταςία περιβάλλοντοσ,
αντιμετϊπιςθ πανδθμιϊν,
μελζτθ του δθμογραφικοφ
προβλιματοσ, πρόγνωςθ
ακραίων καιρικϊν
φαινομζνων ι τςουνάμι κ.ά.).
Ρροβλθματίηονται και
ςυηθτοφν κοινωνικοαλγορικμικά ηθτιματα που
αφοροφν τθν ιδιωτικότθτα,
τθν αςφάλεια, τθ διαφάνεια,
τθ λογοδοςία και τθν ψθφιακι
θκικι.
 Υλοποιοφν ςχζδια ζρευνασ
με ςτόχο να μελετιςουν
παραδείγματα αξιοποίθςθσ
των ανοικτϊν δεδομζνων για
τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε
ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ
ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Για
παράδειγμα, δεδομζνα που
παράγονται ςτο πλαίςιο
επιςτθμονικϊν ερευνϊν και θ
διάκεςι τουσ μπορεί να
ςυμβάλλει κετικά ςτθ
διαμόρφωςθ και λιψθ
αποφάςεων ςτο κοινωνικό
πεδίο, δεδομζνα που
χρθςιμοποιοφνται για τθν
κατανόθςθ και τθν πρόβλεψθ
κλιματικϊν φαινομζνων και
φυςικϊν καταςτροφϊν,
δεδομζνα που ςυμβάλλουν
ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν
για τθν υποςτιριξθ ατόμων με
προβλιματα όραςθσ).
 Να δθμιουργοφν
 Μελετοφν τον
ψθφιακά ζργα με
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των
ςτόχο τθν
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
ευαιςκθτοποίθςθ τθσ (παραγωγι πρϊτων υλϊν,
ςχολικισ και τθσ
κατανάλωςθ ενζργειασ για τθν
ευρφτερθσ κοινότθτασ παραγωγι και χριςθ
ςε κζματα που
τεχνολογικϊν προϊόντων,
ςχετίηονται με τισ
ανακφκλωςθ υλικοφ και
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, ψθφιακϊν ςυςκευϊν, διάκεςθ
τθν προςταςία του
αποβλιτων κ.λπ.). Διερευνοφν
περιβάλλοντοσ και τθν και προτείνουν τρόπουσ με
αειφορία.
τουσ οποίουσ οι ψθφιακζσ
τεχνολογίεσ μποροφν να
ςυμβάλουν ςτθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ και ςτθν
αειφορία.
 Να μελετοφν και να  Εργάηονται ςε ομάδεσ και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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προβλθματίηονται
δθμιουργικά για τισ
διαφαινόμενεσ
αλλαγζσ ςε
ςθμαντικοφσ τομείσ
τθσ ψθφιακισ
κοινωνίασ
(εκπαίδευςθ, αγορά
εργαςίασ, ζρευνα,
καινοτομία, ανάπτυξθ,
κεςμοί, πολιτιςμόσ
κ.ά.).

χζδιο
Εργαςίασ

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

υλοποιοφν μικρισ ζκταςθσ
ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςχετικά
με τον αντίκτυπο των αλλαγϊν
που επιφζρουν οι εκκετικά
διαχεόμενεσ τεχνολογίεσ ςε
ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ
ςφγχρονθσ κοινωνίασ, κακϊσ
και τισ νζεσ προκλιςεισ και
ανάγκεσ του ςφγχρονου
ανκρϊπου ςτθν προςπάκειά
του να παρακολουκεί και να
ςυμμετζχει ενεργά ςτθν
ψθφιακι κοινωνία. Ενδεικτικά
κζματα μελζτθσ είναι τα εξισ:
δια βίου εκπαίδευςθ και
ανάπτυξθ ανκρϊπινου
δυναμικοφ, δίκτυα γνϊςθσ και
καινοτομίασ, ευηωία,
πνευματικι και ψυχικι
ιςορροπία του ανκρϊπου,
ψθφιακι δθμοκρατία και
κοινωνικοί κεςμοί κ.λπ.
 Υλοποιοφν ζνα ςχζδιο
εργαςίασ πλθροφορικισ,
διάρκειασ 6-8 διδακτικϊν
ωρϊν, το οποίο μπορεί να
εντάςςεται ςε ζναν ι
περιςςότερουσ από τουσ
πζντε κεματικοφσ άξονεσ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Γϋ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/τριεσ
είναι ςε θζςη:

Οι μακθτζσ/-τριεσ
εμπλζκονται ςε μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ που
προωκοφν τθ διερεφνηςη, τθ
ςυνεργαςία και τθ
δημιουργικότητα, ενϊ
εφαρμόηουν υπολογιςτικζσ
πρακτικζσ με ςτόχο τθν
επίλυςη προβλημάτων και
τθν ανάπτυξθ ψηφιακϊν
τεχνουργημάτων

Αλγόρικμοι και
εφαρμογζσ.

 Να αναλφουν
βαςικζσ κατθγορίεσ
προβλθμάτων ωσ
προσ τα
χαρακτθριςτικά τουσ
και να τεκμθριϊνουν
τθ δυνατότθτα
επίλυςισ τουσ με
υπολογιςτικό τρόπο.
 Να διερευνοφν
κλαςικοφσ και
ευρετικοφσ
αλγόρικμουσ, να
διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά τουσ
και να αξιολογοφν τθ
ςθμαςία τουσ.

Σχεδιαςμόσ και
αναπαραςτάςεισ
αλγορίκμων.

 Να χρθςιμοποιοφν
διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ για
να μοντελοποιοφν, να
προςαρμόηουν και να
ςχεδιάηουν

 Μελετοφν, διερευνοφν και
αναλφουν τφπουσ
προβλθμάτων με βάςθ τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
Συηθτοφν και
επιχειρθματολογοφν για τθ
ςφνδεςθ απλϊν και ςφνκετων
προβλθμάτων και τισ
δυνατότθτεσ επίλυςισ τουσ
με υπολογιςτικό τρόπο (π.χ.
μθχανοργάνωςθ,
επιςτθμονικοί υπολογιςμοί
μεγάλου όγκου δεδομζνων,
αντιμετϊπιςθ κρίςιμων
καταςτάςεων (π.χ. πανδθμία
COVID-19), θλεκτρονικό
εμπόριο, ιατρικά μοντζλα,
αυτόνομα οχιματα και
βζλτιςτθ διαδρομι).
Ραραδείγματα αλγορίκμων
επίλυςθσ προβλθμάτων:
ςυμπίεςθ δεδομζνων, κφβοσ
ροφμπικ, κρυπτογραφία,
Karatsuba algorithm, εφρεςθ
κζςθσ και διαδρομισ GPS,
μαγικά τετράγωνα, ιςτορικοί
αλγόρικμοι (Καίςαρα,
κόςκινο Ερατοςκζνθ,
Ευκλείδθ, πφργοι Ανόι,
τοποκζτθςθ 8 βαςιλιςςϊν,
περιοδεφων πωλθτισ),
αλγόρικμοι υπολογιςτικισ
νοθμοςφνθσ (γενετικοί,
νευρωνικϊν δικτφων).
 Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
με ςτόχο να αναπαραςτιςουν
ζναν αλγόρικμο ςε
ψευδοκϊδικα και
διαγραμματικζσ τεχνικζσ.
Σχεδιάηουν και αναπτφςςουν

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

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

Ζννοιεσ και δομζσ
προςτακτικοφ
προγραμματιςμοφ.

 Να αναπτφςςουν
ολοκλθρωμζνα
προγράμματα
χρθςιμοποιϊντασ
κατάλλθλα δομζσ
ελζγχου, δομζσ

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

βαςικοφσ αλγόρικμουσ
επίλυςθσ προβλθμάτων (π.χ.
αρικμομθχανι, παραγοντικό,
υπολογιςμόσ ακροίςματοσ
όρων 1+2+…+Ν κ.λπ.).
 Μελετοφν παραδείγματα
αλγορίκμων ςε ςτατικζσ και
δυναμικζσ δομζσ δεδομζνων,
διακρίνουν λογικά
χαρακτθριςτικά και
αναγνωρίηουν τθ
χρθςιμότθτά τουσ ςε
διάφορουσ τφπουσ
προβλθμάτων. Διερευνοφν
και αναπτφςςουν
αλγόρικμουσ αναηιτθςθσ και
ταξινόμθςθσ αξιοποιϊντασ
μακθςιακά αντικείμενα του
Φωτόδεντρου:
 Αλγόρικμοσ ςειριακισ
αναηιτθςθσ:
http://photodentro.edu.gr/
v/item/ds/8521/10558
 Αλγόρικμοσ δυαδικισ
αναηιτθςθσ:
http://photodentro.edu.gr/
v/item/ds/8521/10524
 Αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ
φυςαλίδασ:
http://photodentro.edu.gr/
v/item/ds/8521/10460
 Αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ
επιλογισ:
http://photodentro.edu.gr/
v/item/ds/8521/10557
Ραραδείγματα ανάπτυξθσ
προχωρθμζνων αλγορίκμων:
 Ταξινόμθςθ με ειςαγωγι,
γριγορθ ταξινόμθςθ
 Μετατροπι αλγορίκμου
γριγορθσ ταξινόμθςθσ ςε
αναδρομικό
 Μετατροπι αλγορίκμου
Fibonacci ςε αναδρομικό
 Εφαρμογι αλγορίκμων
διάςχιςθσ γράφων κατά
πλάτοσ, κατά βάκοσ
 Εφαρμογι αλγόρικμου
βζλτιςτθσ διαδρομισ
 Υλοποιοφν διερευνθτικζσ
και ςυνεργατικζσ
δραςτθριότθτεσ που
αξιοποιοφν μακθςιακά
αντικείμενα του
Φωτόδεντρου και ζχουν ωσ
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Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων

δεδομζνων,
αλγόρικμουσ και
βιβλιοκικεσ.
 Να δθμιουργοφν
ςφνκετουσ τφπουσ και
αντικείμενα για τθν
αναπαράςταςθ
δεδομζνων.
 Να τροποποιοφν
προγράμματα, να
βελτιϊνουν τθν
απόδοςθ
προγραμμάτων και να
επεκτείνουν τθ
λειτουργικότθτα
ζτοιμων
προγραμμάτων.

Σχεδιαςμόσ και
ανάπτυξθ
προγραμμάτων.

 Να αξιοποιοφν
ολοκλθρωμζνα
περιβάλλοντα
κειμενικοφ και
οπτικοφ
προγραμματιςμοφ για
τθν ανάπτυξθ
προγραμμάτων.
 Να δθμιουργοφν
προγράμματα
ςυνδυάηοντασ
υποπρογράμματα και
αντικείμενα που
ζχουν δθμιουργιςει
ωσ λφςεισ
απλοφςτερων
προβλθμάτων.

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

ςτόχο τθ μελζτθ και τθν
ανάπτυξθ βαςικϊν
αλγορίκμων ςε
προγραμματιςτικό
περιβάλλον. Ενδεικτικά
παραδείγματα:
 Σφνκετεσ και
εμφωλευμζνεσ δομζσ
επιλογισ:
http://photodentro.edu.gr/v/it
em/ds/8521/10511
http://photodentro.edu.gr/v/it
em/ds/8521/11295

 Επαναλθπτικζσ δομζσ Πςο
… επανάλαβε και
Μζχρισ_ότου:
http://photodentro.edu.gr/
v/item/ds/8521/10866
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/20241
Ενδεικτικά παραδείγματα
ανάπτυξθσ προγραμμάτων:
 Συγχϊνευςθ ι/και
διαχωριςμόσ ςε πίνακα και
ςε λίςτα
 Βελτιςτοποίθςθ απόδοςθσ
προγράμματοσ που
υπολογίηει το άκροιςμα
κφριασ και δευτερεφουςασ
διαγωνίου ςε διςδιάςτατο
πίνακα
 Βελτιςτοποίθςθ φυςαλίδασ
 Μελζτθ των προβλθμάτων
υπερχείλιςθσ και
ςτρογγυλοποίθςθσ και
περιοριςμόσ τουσ με χριςθ
κάποιασ παραλλαγισ
βαςικϊν τφπων δεδομζνων.
 Υλοποιοφν αλγόρικμουσ
που ζχουν ςχεδιάςει και
αναπτφςςουν προγράμματα
ςε ολοκλθρωμζνα
περιβάλλοντα
προγραμματιςμοφ με ςτόχο
να επιλφςουν προβλιματα.
 Ραρουςιάηουν ενδεικτικά
παραδείγματα για ζννοιεσ
του αντικειμενοςτραφοφσ
προγραμματιςμοφ από τθν
κακθμερινότθτα (κλάςθ,
αντικείμενο).
 Ραρουςιάηουν ενδεικτικά
παραδείγματα για τισ ζννοιεσ
κλάςθ, ιδιότθτεσ, μζκοδοι,
ενκυλάκωςθ, υποκλάςθ,
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 Να εφαρμόηουν
τεχνικζσ ελζγχου
ορκότθτασ,
εντοπιςμοφ και
διόρκωςθσ
ςφαλμάτων.
 Να δθμιουργοφν
βιβλιοκικεσ και να τισ
ςυνδυάηουν για τθν
ανάπτυξθ
προγραμμάτων.

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

κλθρονομικότθτα,
πολυμορφιςμόσ.
 Υλοποιοφν απλά
προγράμματα και αςκιςεισ
δθμιουργίασ κλάςθσ με
ιδιότθτεσ και μεκόδουσ.
Μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ
που προτείνονται για τθν
ενότθτα αυτι:
 Αξιοποίθςθ
ολοκλθρωμζνου
περιβάλλοντοσ Ανάπτυξθσ
(IDE) αντικειμενοςτραφοφσ
προγραμματιςμοφ (IDLE /
COLABORATORY Python).
 Μετατροπι προγράμματοσ
από διαδικαςιακό ςε
αντικειμενοςτρεφι
προγραμματιςμό.
 Ραραδείγματα εργαλείων
ςυνεργατικισ ςυγγραφισ /
τεκμθρίωςθσ.
 Συνεργατικι ανάπτυξθ
προγράμματοσ Python ςτο
περιβάλλον Google
COLABORATORY
(https://colab.research.goo
gle.com) ι/και ςτο Apache
Zeppelin
(http://zeppelin.apache.org
/).
 Αντικειμενοςτραφισ
προγραμματιςμόσ με τθ
βοικεια του μικρόκοςμου
του Jeroo:
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/16626
 Ραραδείγματα
προγραμμάτων με λογικά
και ςυντακτικά λάκθ.
 Ενδεικτικι δραςτθριότθτα
Φωτόδεντρο, αναγνϊριςθ
και ανάλυςθ λακϊν ςτθ
δομι επανάλθψθσ.
 Δραςτθριότθτα εντοπιςμοφ
και διόρκωςθσ ςυντακτικϊν
και λογικϊν λακϊν.
Ραρουςίαςθ – επεξιγθςθ
βιβλιοκθκϊν
προγραμματιςμοφ.
 Ραρουςίαςθ – επεξιγθςθ
αρκρωμάτων.
 Ανάπτυξθ εφαρμογισ με
χριςθ βιβλιοκθκϊν ι/και
αρκρωμάτων.
 Ραραδείγματα και
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Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων
Ρολυπλοκότθτα
αλγορίκμων.

 Να υπολογίηουν τθν
πολυπλοκότθτα
αλγορίκμων.
 Να εφαρμόηουν
τεχνικζσ
βελτιςτοποίθςθσ ςε
απλοφσ και
ςφνκετουσ
αλγόρικμουσ.

Επιςτθμονικόσ
προγραμματιςμόσ.

 Να αναπτφςςουν
προγράμματα για τθν
επίλυςθ απλϊν
προβλθμάτων των
φυςικϊν επιςτθμϊν

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

ςυηιτθςθ για μεκοδολογίεσ
ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (π.χ.
Agile, waterfall).
 Ανάπτυξθ γραφικισ επαφισ
χριςτθ (GUI).
 Διερευνοφν, αναλφουν και
επιχειρθματολογοφν για
τρόπουσ βελτιςτοποίθςθσ
αλγορίκμων και
προγραμμάτων που ζχουν
αναπτφξει.
Ενδεικτικά παραδείγματα
πολυπλοκότθτασ και
βελτιςτοποίθςθσ
προγραμμάτων:
 αλγόρικμοσ φυςαλίδασ
 υπολογιςμόσ ακροίςματοσ
κφριασ και δευτερεφουςασ
διαγωνίου ςε διςδιάςτατο
πίνακα
 Συηθτοφν τα προβλιματα
υπερχείλιςθσ και
ςτρογγυλοποίθςθσ και πϊσ θ
χριςθ κάποιασ παραλλαγισ
βαςικϊν τφπων δεδομζνων
μπορεί να περιορίςει τα
προβλιματα αυτά
 Συηιτθςθ ςε παραδείγματα
εκτζλεςθσ αλγορίκμων για
αποςαφινιςθ τθσ ςχζςθσ
χϊρου – χρόνου.
 Υπολογιςμόσ
πολυπλοκότθτασ ςε
αλγόρικμουσ αναηιτθςθσ και
ταξινόμθςθσ.
 Εφαρμογι τεχνικϊν
βελτιςτοποίθςθσ με
παραδείγματα ςε
αλγόρικμουσ ςυμπίεςθσ
δεδομζνων.
 Εφαρμογι τεχνικϊν
βελτίωςθσ με παραδείγματα
ςε αλγόρικμουσ
κωδικοποίθςθσ/
κρυπτογράφθςθσ.
 Ρροτείνεται να αξιοποιθκεί
το εκπαιδευτικό ςενάριο
«Χρονικι Ρολυπλοκότθτα»
τθσ πλατφόρμασ Αίςωποσ:
http://aesop.iep.edu.gr/node
/11403/2706
 Σχεδιάηουν αλγόρικμουσ
και αναπτφςςουν
προγράμματα με ςτόχο να
επιλφςουν προβλιματα των
φυςικϊν επιςτθμϊν και των
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Αλγοριθμική –
Προγραμματιςμόσ
Τπολογιςτικϊν
υςτημάτων

Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

και των μακθματικϊν
και να δθμιουργοφν
οπτικοποιιςεισ των
αρικμθτικϊν
αποτελεςμάτων.
 Να αναπτφςςουν
προγράμματα για τθν
επίλυςθ ςφνκετων
διακεματικϊν
προβλθμάτων.

Καινοτόμεσ εφαρμογζσ
– Τεχνθτι νοθμοςφνθ.

 Να ςχεδιάηουν
απλοφσ αλγόρικμουσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ
για τθν επίλυςθ
προβλθμάτων.

Υπολογιςτικά
ςυςτιματα και
ψθφιακζσ ςυςκευζσ.

 Να περιγράφουν τθ
δομι ενόσ
υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ και να
εξθγοφν τον τρόπο

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

μακθματικϊν αλλά και
διακεματικϊν πεδίων (π.χ.
STEM).
 Αξιοποιϊντασ κατάλλθλα
μακθςιακά αντικείμενα
υλοποιοφν διερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ για τθ μελζτθ
και ανάπτυξθ βαςικϊν
αλγορίκμων. Ενδεικτικά
παραδείγματα:
 Ρροςομοίωςθ
προςεδάφιςθσ ςε άλλο
πλανιτθ:
http://aesop.iep.edu.gr/nod
e/12622
 Fractals, χιονονιφάδα του
Koch
 Fractals,
Ηλεκτροεναποκζςεισ:
http://photodentro.edu.gr/
v/item/ds/8521/9257
 Διερευνοφν το μακθςιακό
αντικείμενο του
Φωτόδεντρου
http://photodentro.edu.gr/v/i
tem/ds/8521/10694
 Διακρίνουν, ςχολιάηουν και
επιχειρθματολογοφν ςχετικά
με τουσ ςθμαντικότερουσ
ςτακμοφσ ςτθν εξζλιξθ τθσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.
 Διερευνοφν και
πειραματίηονται με
εφαρμογζσ ΤΝ για
κινθτζσ/ζξυπνεσ ςυςκευζσ
που ζχουν αναπτυχκεί με το
πλαίςιο ανάπτυξθσ βακιάσ
μάκθςθσ (deep learning
framework) ανοικτοφ κϊδικα
TensorFlow Lite.
 Αναλφουν και ςχεδιάηουν
απλοφσ αλγόρικμουσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ.
Συηθτοφν και
επιχειρθματολογοφν για τθ
δθμιουργία μοντζλων
μθχανικισ μάκθςθσ.
Διερευνοφν και αναπτφςςουν
μοντζλα μθχανικισ μάκθςθσ
με χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ
TensorFlow.js.
 Εκπονοφν ερευνθτικι
εργαςία με ςκοπό να
μελετιςουν τα
χαρακτθριςτικά
διαφορετικϊν υπολογιςτικϊν
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Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

αλλθλεπίδραςθσ των
δομικϊν του
μονάδων.
 Να διακρίνουν τισ
κατθγορίεσ
υπολογιςτικϊν
ςυςτθμάτων με βάςθ
το ςφνολο
λειτουργιϊν που
υποςτθρίηουν.
 Να διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά κάκε
αρχιτεκτονικισ και να
εξθγοφν τον ρόλο
τουσ ςτθν απόδοςθ
ενόσ υπολογιςτικοφ
ςυςτιματοσ.
 Να διακρίνουν τισ
διαφορετικζσ μορφζσ
αναπαράςταςθσ
δεδομζνων και τα
χαρακτθριςτικά των
τφπων δεδομζνων.

Ψθφιακι
αναπαράςταςθ
δεδομζνων.

ςυςτθμάτων ςε επίπεδο
αρχιτεκτονικισ και τουσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ
κακορίηουν τθν απόδοςι
τουσ. Διακρίνουν και
ςυηθτοφν τισ διαφορζσ
μεταξφ επεξεργαςτι και
μικροεπεξεργαςτι. Μελετοφν
επίςθσ τθν απόδοςθ ενόσ
υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ
ανάλογα με τα
χαρακτθριςτικά κάκε
αρχιτεκτονικισ.

 Μελετοφν διαφορετικζσ
αναπαραςτάςεισ τφπων
δεδομζνων (π.χ. ςε δυαδικό,
οκταδικό, δεκαεξαδικό
αρικμθτικό ςφςτθμα) και
αναγνωρίηουν τθν
αναγκαιότθτά τουσ. Επιπλζον,
ςυηθτοφν για κϊδικεσ
αναπαράςταςθσ
αλφαρικμθτικϊν και
ςυμβόλων, κακϊσ και για τθ
ςθμαςία ενόσ ενιαίουπαγκόςμιου κϊδικα.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ μπορεί
να ςχεδιάςει διερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ αξιοποιϊντασ
το μακθςιακό αντικείμενο
του Φωτόδεντρου
«Μετατροπι από το δεκαδικό
ςτο δυαδικό ςφςτθμα»:
http://photodentro.edu.gr/v/ite
m/ds/8521/742

Υλικό και λογιςμικό.

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

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

Επίςθσ, προτείνεται να
αξιοποιθκεί το εκπαιδευτικό
ςενάριο «Δυαδικό Σφςτθμα
Αρίκμθςθσ. Μετατροπζσ
αρικμϊν από Δυαδικό ςε
Δεκαδικό και αντίςτροφα»
τθσ πλατφόρμασ Αίςωποσ
http://aesop.iep.edu.gr/node
/6283/1632
 Υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ
προςομοίωςθσ τθσ εκτζλεςθσ
ενόσ απλοφ προγράμματοσ ςε
ζναν «εικονικό» υπολογιςτι
(ςε χαρτί ι προςομοιωτι),
προκειμζνου να αναπτφξουν
ολοκλθρωμζνεσ
αναπαραςτάςεισ για τον ρόλο
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 Να αναγνωρίηουν
τθ διεργαςία ωσ
μθχανιςμό του
λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ για τθν
εκτζλεςθ ενόσ
προγράμματοσ και να
μελετοφν βαςικζσ
τεχνικζσ ιεραρχίασ και
διαχείριςθσ
διεργαςιϊν.

Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Δίκτυα επικοινωνιϊν.

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

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

τθσ κφριασ μνιμθσ και των
καταχωρθτϊν ςτθν
αποκικευςθ και διαχείριςθ
εντολϊν και δεδομζνων.
Ρροτείνεται να αξιοποιθκεί
επίςθσ το μακθςιακό
αντικείμενο του
Φωτόδεντρου:
http://photodentro.edu.gr/v/i
tem/ds/8521/11299
 Χρθςιμοποιοφν βαςικζσ
εντολζσ τθσ γλϊςςασ
ASSEMBLY για να
διερευνιςουν και να
περιγράψουν τθν υλοποίθςθ
των τριϊν
προγραμματιςτικϊν δομϊν
ςε επίπεδο ΚΜΕ, κακϊσ και
τθν εκτζλεςθ
υποπρογραμμάτων με
ζμφαςθ ςτον ρόλο του
απαρικμθτι προγράμματοσ
και τθν τιρθςθ ςτοίβασ
χρόνου εκτζλεςθσ. Επίςθσ,
αναγνωρίηουν και ςυηθτοφν
για τον ρόλο τθσ κφριασ
μνιμθσ και των τεχνικϊν
προςπζλαςισ τθσ ςτθν
αποκικευςθ των εντολϊν και
των δεδομζνων ενόσ
προγράμματοσ, κακϊσ και για
τον ρόλο του ςυςςωρευτι
ςτθν εκτζλεςθ απλϊν και
αναδρομικϊν υπολογιςμϊν.
 Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
και παραδείγματα
μετατροπισ καλωδιωμζνων
αλγορίκμων ςε λογιςμικό.
Αναλφουν και ςυηθτοφν τισ
διαφορζσ και τα
πλεονεκτιματα κάκε τεχνικισ
ςε επίπεδο ταχφτθτασ
εκτζλεςθσ, γενίκευςθσ
χριςθσ, δυνατοτιτων
αναβάκμιςθσ κ.λπ.
 Εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ διερεφνθςθσ
με ςτόχο να προτείνουν:
 ςυςκευζσ που κα
μποροφςαν να βελτιϊςουν
τθ λειτουργικότθτά τουσ με
ζξυπνουσ αιςκθτιρεσ
 υπθρεςίεσ που
επωφελοφνται από τθ
ςυλλογι, αποκικευςθ και
ανάλυςθ δεδομζνων που
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Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Διαδίκτυο και
υπθρεςίεσ.

 Να εξθγοφν και να
μοντελοποιοφν τθ
ςχζςθ μεταξφ
ςυςκευϊν
διαςφνδεςθσ ςτο
διαδίκτυο
(δρομολογθτϊν,
διακοπτϊν,
διακομιςτϊν),
τοπολογίασ και
διευκφνςεων IP.
 Να περιγράφουν
εφαρμογζσ του
Διαδικτφου των
Ρραγμάτων και να
αναλφουν τα
χαρακτθριςτικά τουσ.

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

πραγματοποιείται από τουσ
αιςκθτιρεσ (π.χ. ζξυπνεσ
πόλεισ με ςυςτιματα
ελζγχου κυκλοφορίασ,
διαχείριςθσ-ελζγχου
απορριμμάτων και
ανακφκλωςθσ)
 τρόπουσ αξιοποίθςθσ του
Διαδικτφου των Ρραγμάτων
για τθ βελτίωςθ υπθρεςιϊν
ςε διάφορουσ τομείσ (π.χ.
υγείασ, διοίκθςθσ,
μεταφορϊν).
 Διερευνοφν τθν
αρχιτεκτονικι δικτφων (π.χ.
πρότυπο OSI), αναλφουν τθ
λειτουργία και τον ςκοπό των
διαφορετικϊν επιπζδων τθσ
αρχιτεκτονικισ και μελετοφν
διάφορα πρωτόκολλα
επικοινωνίασ. Για
παράδειγμα, πϊσ κάκε
επίπεδο του μοντζλου OSI
εξυπθρετεί τθ λειτουργία του
Διαδικτφου των Ρραγμάτων.
 Χρθςιμοποιοφν το
λογιςμικό προςομοίωςθσ
(π.χ. Cisco Packet Tracer) για
να ςχεδιάςουν/επεκτείνουν
ζξυπνα ςπίτια, ζξυπνεσ
πόλεισ, ζξυπνα εργοςτάςια
και ζξυπνα δίκτυα
τροφοδοςίασ προςκζτοντασ
επιπλζον ενςφρματεσ και
αςφρματεσ ςυςκευζσ
Διαδικτφου των Ρραγμάτων.
 Δθμιουργοφν ψθφιακά
τεχνουργιματα με ςτόχο τθν
ενθμζρωςθ για τα οφζλθ και
τα προβλιματα που
προκφπτουν από τθν
αξιοποίθςθ του Διαδικτφου
των Ρραγμάτων ςτθν
κακθμερινότθτα.
 Συηθτοφν,
επιχειρθματολογοφν και
προβλθματίηονται για τισ
μελλοντικζσ εξελίξεισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ ότι με
τθν υποςτιριξθ τθσ τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ οι ψθφιακζσ
ςυςκευζσ κα είναι ικανζσ να
επικοινωνοφν και να
ρυκμίηουν τθ λειτουργία τουσ
χωρίσ ανκρϊπινθ
παρζμβαςθ.
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Τπολογιςτικά
υςτήματα και
Δίκτυα

Κυβερνοαςφάλεια.

 Να γνωρίηουν και
να εξθγοφν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των
αλγορίκμων
κρυπτογράφθςθσ
δεδομζνων.
 Να ςυηθτοφν για
μζτρα
κυβερνοαςφάλειασ
που πρζπει να
ιςχφουν ςτο
διαδίκτυο των
Ρραγμάτων, κακϊσ
και για τα θκικά
διλιμματα που
ανακφπτουν.

Δεδομζνα –
Ανάλυςη
Δεδομζνων

Διατφπωςθ
ερωτθμάτων για
επεξεργαςία
δεδομζνων.

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

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

 Υλοποιοφν μικρζσ ομαδικζσ
εργαςίεσ ςχετικά με τθν
προςταςία από
κυβερνοεπικζςεισ ςτο
Διαδίκτυο των Ρραγμάτων.
Διερευνοφν νομοκετικά
πλαίςια και ρυκμίςεισ (ςε
εκνικό, ευρωπαϊκό και
παγκόςμιο επίπεδο),
ςυγκεντρϊνουν ςτοιχεία για
τθν ποικιλομορφία των
κυβερνοεπικζςεων, ςυηθτοφν
παραδείγματα παραβιάςεων
και κυβερνοεγκλθμάτων,
κακϊσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ.
Τζλοσ, προβλθματίηονται και
κζτουν ερωτιματα για τθ νζα
θκικι του Διαδικτφου των
Ρραγμάτων.
 Χρθςιμοποιοφν λογιςμικό
προςομοίωςθσ προκειμζνου
να διερευνιςουν ευάλωτα
ςθμεία αςφάλειασ
λογιςμικοφ και υλικοφ.
Αναηθτοφν και εφαρμόηουν
τρόπουσ κωράκιςθσ του
ατομικοφ, οικογενειακοφ και
ςχολικοφ εξοπλιςμοφ, μζςω
εγκατάςταςθσ
εξειδικευμζνου λογιςμικοφ
και ρφκμιςθσ των
παραμζτρων αςφαλείασ.
 Εργάηονται ςε ομάδεσ,
ςχεδιάηουν μια βάςθ
δεδομζνων που μοντελοποιεί
ζνα πρόβλθμα, οικείο από το
ςχολικό περιβάλλον. Για
παράδειγμα, ορίηουν
κατάλλθλεσ οντότθτεσ π.χ.
«Μακθτισ», «Τμιμα»,
«Διδάςκων» και τισ ςχζςεισ
μεταξφ αυτϊν, π.χ. «Ζχει
εγγραφεί», «Διδάςκει».
Ακολοφκωσ, περιγράφουν
πικανζσ επεκτάςεισ του
μοντζλου αυτοφ και
διατυπϊνουν ερωτιματα
(π.χ. αναηιτθςθ των
διδαςκόντων ενόσ
ςυγκεκριμζνου τμιματοσ,
αναηιτθςθ τμθμάτων ςτα
οποία ζχει εγγραφεί ζνασ/μία
μακθτισ/-τρια κ.λπ.).
 Υλοποιοφν ςυνεργατικζσ
δραςτθριότθτεσ
χρθςιμοποιϊντασ μία βάςθ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

66 |

Πληροφορική Α΄, Β΄ και Γ’ Λυκείου

Δεδομζνα –
Ανάλυςη
Δεδομζνων

δεδομζνων με ςτόχο τθν
επίλυςθ προβλθμάτων.
Διερευνοφν, ςυνεργάηονται
και διατυπϊνουν
ςυγκεκριμζνα ερωτιματα, τα
οποία ςχετίηονται με τθν
ειςαγωγι, διαγραφι,
αναηιτθςθ και επεξεργαςία
δεδομζνων. Για παράδειγμα:
 ςχολικι βιβλιοκικθ
(ειςαγωγι νζων βιβλίων,
διαγραφι χαμζνων ι
κατεςτραμμζνων
αντιτφπων, αναηιτθςθ
βιβλίων με βάςθ τον
ςυγγραφζα ι τον τίτλο,
αναηιτθςθ πλικουσ
βιβλίων ανά ζτοσ
κυκλοφορίασ ι ανά εκδότθ,
αλλαγι ςτθν
κατθγοριοποίθςθσ βιβλίων
κ.λπ.)
 δθμογραφικά ςτοιχεία
(ειςαγωγι γεννιςεων,
καταμζτρθςθ πλικουσ
ατόμων ανά θλικία, πλικοσ
γεννιςεων ανά περιοχι και
ανά ζτοσ, πλθκυςμόσ ανά
περιοχι, κατανομι
πλθκυςμοφ μιασ περιοχισ
με βάςθ φφλο κ.λπ.)
 ιατρικι καρτζλα αςκενοφσ
(αναηιτθςθ αςκενϊν με
ςυγκεκριμζνα νοςιματα,
ποςοςτό αςκενϊν ανά
θλικία, αςκζνεια με
μεγαλφτερθ ςυχνότθτα
εμφάνιςθσ κ.λπ.).
 Στοιχεία πελατϊν (ι
αποκικθσ) ενόσ
καταςτιματοσ λιανικισ
(ειςαγωγι νζων πελατϊν,
αναηιτθςθ προϊόντων με τισ
περιςςότερεσ/λιγότερεσ
πωλιςεισ, ποςοςτό
πωλιςεων ανά περιοχι,
πωλιςεισ προϊόντων ανά
μινα, ζςοδα μινα κ.λπ.).
 Ενκαρρφνονται να
διατυπϊςουν παραλλαγζσ
των παραπάνω ερωτθμάτων
και να ςυγκρίνουν τα
παραγόμενα αποτελζςματα
με τα αναμενόμενα.
Τροποποιοφν τισ επιλογζσ

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

Συλλογι, αποκικευςθ
και επεξεργαςία
δεδομζνων.

Μοντελοποίθςθ,
ςυμπεραςμόσ και λιψθ
αποφάςεων με βάςθ τα
δεδομζνα.

 Να χρθςιμοποιοφν
υπολογιςτικζσ
τεχνικζσ και εργαλεία
ςυλλογισ και
οργάνωςθσ
δεδομζνων για να
αναπαραςτιςουν τισ
ςχζςεισ μεταξφ
διαφορετικϊν
ςτοιχείων δεδομζνων.
 Να χρθςιμοποιοφν
υπολογιςτικά
εργαλεία και τεχνικζσ
με ςκοπό τθν
αναγνϊριςθ μοτίβων
ςε δεδομζνα που
αναπαριςτάνουν
ςφνκετα ςυςτιματα.

 Να αξιολογοφν και
να βελτιϊνουν
υπολογιςτικά
μοντζλα για να
αναπαραςτιςουν
ςχζςεισ μεταξφ
διαφορετικϊν
ςτοιχείων δεδομζνων
που ςυλλζγονται για
ζνα φαινόμενο ι
διαδικαςία του
πραγματικοφ κόςμου.
 Να αξιοποιοφν τα
αποτελζςματα τθσ
προςομοίωςθσ
διαδικαςιϊν και
φαινομζνων του
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τουσ με ςτόχο να
ςυνδυάςουν κατάλλθλα μία
ςειρά από ερωτιματα
ομαδοποίθςθσ, ςυνάκροιςθσ,
ταξινόμθςθσ και
φιλτραρίςματοσ.
 Υλοποιοφν ςυνεργατικζσ
δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ
προβλθμάτων που απαιτοφν
τθ ςυλλογι, οργάνωςθ και
επεξεργαςία δεδομζνων. Οι
δραςτθριότθτεσ αυτζσ
μποροφν να αποτελζςουν
τμιμα ενόσ μεγαλφτερου
ςχεδίου ζρευνασ και να
αφοροφν τθν επζκταςθ μιασ
βάςθσ δεδομζνων που ζχει
ιδθ δθμιουργθκεί. Στο
παράδειγμα τθσ ςχολικισ
βάςθσ δεδομζνων, οι
μακθτζσ/-τριεσ ςχεδιάηουν
θλεκτρονικά ερωτθματολόγια
για να ςυγκεντρϊςουν
δεδομζνα αναφορικά με τα
είδθ εξωςχολικϊν
δραςτθριοτιτων των
ςυμμακθτϊν/-τριϊν τουσ, τα
οποία ειςάγουν ςτθ βάςθ
δεδομζνων και
επεξεργάηονται περαιτζρω
μζςω κατάλλθλων
διεργαςιϊν.
Ανάλογεσ δραςτθριότθτεσ
μποροφν να υποςτθριχκοφν
από τισ βάςεισ δεδομζνων
που επιλφουν ςυναφι
προβλιματα, όπωσ τα
παραπάνω.
 Μελετοφν τα μοτίβα που
ζχουν αναγνωρίςει ςε μία
βάςθ δεδομζνων και
προβαίνουν ςε διατφπωςθ
προβλζψεων ι
ςυμπεραςμάτων και ςτθ
λιψθ αποφάςεων. Για
παράδειγμα:
 προτάςεισ ενςωμάτωςθσ
νζων δραςτθριοτιτων ςτθ
ςχολικι ηωι με βάςθ τισ
προτιμιςεισ των μακθτϊν/τριϊν
 αυξθτικι τάςθ δανειςμοφ
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ
βιβλίων ςτθ ςχολικι
βιβλιοκικθ και πρόταςθ
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Δεδομζνα –
Ανάλυςη
Δεδομζνων

Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ
και Κοινωνία

πραγματικοφ κόςμου
για να κάνουν
προβλζψεισ, να
οδθγοφνται ςε
αποφάςεισ και να
διατυπϊνουν
προτάςεισ για νζεσ
επεξεργαςίεσ
δεδομζνων.

Ραγκοςμιότθτα του
διαδικτφου.

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

 Να μελετοφν, να
αναλφουν, να
ςκζφτονται κριτικά
και να
αντιλαμβάνονται τθν
παγκοςμιότθτα του
διαδικτφου και τον
ρόλο των
διαδικτυακϊν
κοινοτιτων ςτθ
διάχυςθ γνϊςθσ ςε
κζματα επιςτιμθσ,
καινοτομίασ, ζρευνασ,
οικονομίασ,
ενθμζρωςθσ τθσ
κοινισ γνϊμθσ,
πολιτιςμοφ κ.λπ.
 Να αξιολογοφν και
να ερμθνεφουν τθ
ςθμαςία τθσ
ανάλυςθσ δεδομζνων
και των προθγμζνων
αλγορίκμων για τθν
ανάπτυξθ εφαρμογϊν
που δίνουν λφςεισ ςε
πολφπλοκα
προβλιματα τθσ
ςφγχρονθσ εποχισ.
 Να αξιολογοφν και
να ερμθνεφουν τθν
επίδραςθ των
προθγμζνων
αλγορίκμων ςτθν
επιςτιμθ, ςτθν
ζρευνα, ςτθν
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για ενίςχυςθ τθσ
κατθγορίασ αυτισ με νζα
βιβλία
 πτωτικι τάςθ του αρικμοφ
των γεννιςεων ςε μια
περιοχι και πρόταςθ για
λιψθ μζτρων από τθν
πολιτεία
 αφξθςθ ποςοςτοφ
εμφάνιςθσ ςυγκεκριμζνθσ
νόςου και απόφαςθ
ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ
ςχετικά με τα αίτια και τουσ
παράγοντεσ που
ευκφνονται γι’ αυτό
 προςδιοριςμόσ τθσ
θλικιακισ ομάδασ που
αγοράηει το ςυγκεκριμζνο
προϊόν και απόφαςθ για τθ
διαμόρφωςθ κατάλλθλθσ
διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ.
 Ρροτείνουν και ςχεδιάηουν
τθν οργάνωςθ ψθφιακϊν
κοινοτιτων με ςκοπό τθν
ενθμζρωςθ και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα
που απαςχολοφν τθ ςφγχρονθ
κοινωνία, π.χ. διάχυςθ
γνϊςθσ, ιςότθτα ευκαιριϊν,
ψθφιακι οικονομία,
πολιτιςμόσ κ.λπ. Για
παράδειγμα, δθμιουργοφν
ιςτολόγιο με ςτόχο τθ
ςυηιτθςθ και ανταλλαγι
απόψεων ςχετικά με πτυχζσ
τθσ παγκοςμιότθτασ του
διαδικτφου.
 Εργάηονται ςε ομάδεσ και
υλοποιοφν μικρά ςχζδια
εργαςίασ με ςτόχο τθν
ανάλυςθ προβλθμάτων που
ζχουν αντιμετωπιςτεί (ι
μποροφν να
αντιμετωπιςτοφν) μζςω
αλγορίκμων ΤΝ και
αξιοποίθςθσ μεγάλων και
ανοικτϊν δεδομζνων (π.χ.
ςτον χϊρο τθσ υγείασ, των
μεταφορϊν, τθσ εκπαίδευςθσ,
τθσ ειδικισ αγωγισ, τθσ
πρόλθψθσ εγκλθμάτων, τθσ
κλιματικισ αλλαγισ, τθσ
διαχείριςθσ πόρων κ.ά.).
Ρροβλθματίηονται και
ςυηθτοφν κοινωνικο-
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Ψηφιακζσ
Σεχνολογίεσ
και Κοινωνία

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

αλγορικμικά ηθτιματα που
αφοροφν τθν ιδιωτικότθτα,
τθν αςφάλεια, τθ διαφάνεια,
τθ λογοδοςία και τθν θκικι.

Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ
και αειφορία.

 Να μελετοφν

 Εργάηονται ςε ομάδεσ και

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

διερευνοφν διακεματικά
προβλιματα που ςχετίηονται
με το περιβάλλον, τθν
αειφορία και τον ρόλο των
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν. Στθ
ςυνζχεια, μοντελοποιοφν
αλγόρικμουσ και τρόπουσ
επίλυςισ τουσ με
υπολογιςτικά εργαλεία.

Ψθφιακό μζλλον.

 Να μελετοφν τισ

 Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
ςτο διαδίκτυο, εντοπίηουν και
διερευνοφν αναμενόμενεσ
αλλαγζσ ςε ςθμαντικοφσ
τομείσ τθσ ςφγχρονθσ
κοινωνίασ.
Επιχειρθματολογοφν και
προβλθματίηονται για το
ψθφιακό μζλλον και τον ρόλο
των προθγμζνων αλγόρικμων
και των υπολογιςτικϊν
τεχνολογιϊν ςτουσ χϊρουσ
τθσ επιςτιμθσ, τθσ ζρευνασ,
τθσ καινοτομίασ, τθσ εργαςίασ
και τθσ εκπαίδευςθσ.
 Υλοποιοφν ζνα ςχζδιο
εργαςίασ προγραμματιςμοφ,
διάρκειασ 6-8 διδακτικϊν
ωρϊν, το οποίο οδθγεί ςτθν
ανάπτυξθ μιασ εφαρμογισ.

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

χζδιο
Εργαςίασ
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