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ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Προγραμμάτων Σπουδϊν Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ για τθν Πιλοτικι τουσ Εφαρμογι του διδακτικοφ πεδίου Τεχνολογίεσ 
Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν. 
 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Σισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167). 

2. Σισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου 

11 του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και 

ιςχφουν με τισ διατάξεισ 1 και 2  του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο, 

πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  αξιολόγθςθ  του εκπαιδευτικοφ 

ζργου και άλλεσ διατάξεισ”. 

3. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98). 

5. Σθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Σ. Αϋ) 

«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων». 

6. Σθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και τθσ Τπουργοφ 

Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ  και Κρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των 

Τφυπουργϊν του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων». 

7. Σθν ειςιγθςθ  του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ. 

22/2011πράξθ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου. 

8. Σθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΛΟ (χολείο 21ου 

αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια 

Πράξθ». 
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9. Σθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 φμφωνθ Γνϊμθ ΕΤΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Τλοποίθςθσ 

με ίδια μζςα του Π.Λ. για το Τποζργο 1 τθσ Πράξθσ «ΝΕΟ ΧΟΛΕΛΟ (χολείο 21ου αιϊνα) – 

Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Πράξθ», με 

κωδικό MIS 295450. 

10.  Σο γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Τπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του 

άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

11. Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

 
 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 
 

Κακορίηουμε τα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) του διδακτικοφ πεδίου Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ 
και Επικοινωνιϊν ωσ εξισ: 
 

 
Διδακτικό πεδίο: Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν  

Πρόγραμμα ςπουδϊν Δθμοτικοφ 
 

Ειςαγωγι  
Ο γενικόσ ςκοπόσ του νζου Προγράμματοσ πουδϊν για το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ και 

των Σεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ςτθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ είναι οι μακθτζσ να αναπτφξουν τισ απαραίτθτεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ (δθλαδι 

τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ςτάςεισ που ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ), ζτςι ϊςτε να 

ενιςχφςουν τθ μάκθςθ, τθ ςυνεχι και δια βίου ανάπτυξθ και, τελικά, τθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία τθσ γνϊςθσ. 

Για το ςκοπό αυτό, το Π.. διαρκρϊνεται ςε τζςςερισ αλλθλοεξαρτϊμενεσ ςυνιςτϊςεσ: 

 Οι ΣΠΕ ωσ επιςτθμονικό πεδίο και τεχνολογικό εργαλείο 

 Οι ΣΠΕ ωσ μακθςιακό-γνωςτικό εργαλείο 

 Οι ΣΠΕ ωσ μεκοδολογία επίλυςθσ προβλθμάτων 

 Οι ΣΠΕ ωσ κοινωνικό φαινόμενο. 

Θ διδαςκαλία του μακιματοσ ζχει εργαςτθριακό προςανατολιςμό και βαςίηεται ςτθν 

ενεργό ςυμμετοχι κάκε μακθτι. Σα ςφγχρονα υπολογιςτικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα 

αξιοποιοφνται παιδαγωγικά ωσ χϊροι μελζτθσ, ζρευνασ, επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ των 

μακθτϊν, ϊςτε να ενκαρρφνονται οι διερευνθτικζσ και εποικοδομθτικζσ προςεγγίςεισ, θ 

αλλθλεπιδραςτικι και ςυνεργατικι μάκθςθ, θ αυτενζργεια και θ δθμιουργικότθτα των 

μακθτϊν. 
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Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων, κάκε διδακτικι ενότθτα περιλαμβάνει δφο 

ςυνεχόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ζτςι παρζχεται επαρκισ χρόνοσ 

ςτουσ μακθτζσ, μζςα από κατάλλθλεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ με ποικίλα εργαλεία των 

ΣΠΕ, να διερευνιςουν, να πειραματιςτοφν, να ςυνεργαςτοφν, να ςχεδιάςουν και να 

δθμιουργιςουν ολοκλθρωμζνα ψθφιακά ζργα. 
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1. Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν  Α’-Β’ τάξθ 

 
Ενδεικτικι κατανομι διδακτικϊν ωρϊν ανά ενότθτα* 

Άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων 
Προτεινόμενεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ 

Γνωρίηω, δθμιουργϊ και εκφράηομαι με τισ ΤΠΕ 

 Γνωρίηω και χειρίηομαι τον υπολογιςτι  

 Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με τθ Ηωγραφικι 

 Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο  

24 

Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι με ΤΠΕ 

 Γνωρίηω το Διαδίκτυο 

 Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι 

12 

Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω προβλιματα με ΤΠΕ 

 Μοντελοποιϊ με εννοιολογικοφσ χάρτεσ 

 Τλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ  

24 

 
* Θ προτεινόμενθ κατανομι των διδακτικϊν ωρϊν αφορά και τισ δφο τάξεισ. Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να αποφαςίηει για τθν καλφτερθ κατανομι 
ςτα επιμζρουσ αντικείμενα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ενδιαφζροντα και τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ του. 
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Γνωρίηω και χειρίηομαι τον υπολογιςτι 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ 
 

 να διακρίνει τα βαςικά μζρθ ενόσ 
υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ και 
τθ λειτουργία τουσ 

 να κζτει ςε λειτουργία και να 
τερματίηει το υπολογιςτικό 
ςφςτθμα 

 να χειρίηεται αποτελεςματικά το 
ποντίκι (αριςτερό κλικ, διπλό 
κλικ, επιλογι και μετακίνθςθ) 

 να κατονομάηει και να χειρίηεται 
βαςικά ςτοιχεία του γραφικοφ 
περιβάλλοντοσ εργαςίασ 
(εικονίδιο, παράκυρο, γλϊςςα 
εργαςίασ) 

 να εφαρμόηει απλζσ ρυκμίςεισ 
ςτο γραφικό περιβάλλον 
εργαςίασ (επιφάνεια εργαςίασ, 
προφφλαξθ οκόνθσ) 

 να εκκινεί και να τερματίηει 
εφαρμογζσ λογιςμικοφ 

 να διακρίνει το λογιςμικό και τθ 
χρθςιμότθτά του ςτο 
υπολογιςτικό ςφςτθμα 

Τπολογιςτισ 
 
Μονάδεσ 
επικοινωνίασ 
ανκρϊπου-
υπολογιςτι 
(οκόνθ, ποντίκι, 
πλθκτρολόγιο, 
μικρόφωνο, 
κάμερα, θχεία, 
εκτυπωτισ).  
 
Ζναρξθ/Απενεργοπ
οίθςθ υπολογιςτι 
 
Βαςικζσ 
λειτουργίεσ 
ποντικιοφ 
(μετακίνθςθ ςτθν 
οκόνθ, αριςτερό 
και δεξί κλικ, 
επιλογι και 
ςφρςιμο κλπ.). 
 
Γραφικό 
περιβάλλον 

 
Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 
εξοικειϊνονται με το υπολογιςτικό ςφςτθμα και υλοποιοφν 
κατάλλθλεσ αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ. Παρατθροφν και 
περιγράφουν τουσ υπολογιςτζσ του εργαςτθρίου, εντοπίηουν 
τισ βαςικζσ μονάδεσ για τθν επικοινωνία ανκρϊπου-
υπολογιςτι, αναγνωρίηουν τισ βαςικζσ μονάδεσ επικοινωνίασ 
ςε φωτογραφίεσ ποικίλων υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων που 
δίνονται από τον εκπαιδευτικό, ςυγκρίνουν τισ μονάδεσ 
επικοινωνίασ του υπολογιςτι με τα μζςα επικοινωνίασ του 
ανκρϊπου με το περιβάλλον, ηωγραφίηουν ςτο χαρτί τον 
υπολογιςτι του εργαςτθρίου τουσ κ.λπ. 
Χρθςιμοποιοφν κατάλλθλα εκπαιδευτικά λογιςμικά για να 
αςκθκοφν ςτθν εκκίνθςθ/τερματιςμό λογιςμικοφ, να 
εντοπίςουν τισ μορφζσ παρουςίαςθσ πλθροφορίασ μζςω 
υπολογιςτι (π.χ. ακρόαςθ παραμυκιοφ, κείμενο 
παραμυκιοφ, φωτογραφίεσ, βίντεο), να αςκθκοφν ςτισ 
βαςικζσ λειτουργίεσ ποντικιοφ (π.χ. παιγνιϊδεισ 
δραςτθριότθτεσ αντιςτοίχιςθσ, παρατθρθτικότθτασ κ.λπ.) 
Αξιοποιοφν τισ ψθφιακζσ ςυςκευζσ του εργαςτθρίου και 
δθμιουργοφν πολλαπλζσ αναπαραςτάςεισ τθσ/του 
τάξθσ/εργαςτθρίου τουσ (π.χ. ςάρωςθ ηωγραφιάσ, εκτφπωςθ 
ψθφιακισ φωτογραφίασ κ.λπ.) 
Γνωρίηουν και ακολουκοφν τουσ κανόνεσ εργονομίασ και 
ςωςτισ χριςθσ υπολογιςτϊν (ςτάςθ ςϊματοσ και χεριϊν, 
απόςταςθ οκόνθσ κ.λπ.) 

 
Τπολογιςτισ 
Θχεία 
Εκτυπωτισ 
αρωτισ 
Προβολικό 
Φωτογραφικι μθχανι 
Βιντεοκάμερα 
 
Διαδραςτικόσ πίνακασ  
 
 
Λογιςμικό Sebran 
Λογιςμικό GCompris 
 
Λογιςμικό για τθ Γλϊςςα Α’- 
Β’ Δθμοτικοφ 
 
Λογιςμικό για τα 
Μακθματικά Α’ – Β’ 
Δθμοτικοφ 
 
Λογιςμικό για τθ Μελζτθ 
Περιβάλλοντοσ Α’ – Δ’ 
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 να αναγνωρίηει τισ βαςικζσ 
μορφζσ ψθφιακισ πλθροφορίασ 
(κείμενο, εικόνα, ιχοσ) 

 να αναγνωρίηει τισ βαςικζσ 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ ωσ μζςα 
αναπαράςταςθσ ψθφιακισ 
πλθροφορίασ 

 να υιοκετεί κανόνεσ εργονομίασ 
ςτθ χριςθ του υπολογιςτι 

εργαςίασ 
Λογιςμικό 
Ζναρξθ και 
κλείςιμο 
προγράμματοσ 
Μορφζσ ψθφιακισ 
πλθροφορίασ 
(κείμενο, εικόνα, 
ιχοσ κ.λπ.) 
 
Αρχείο-
αποκικευςθ 
 
Ψθφιακζσ 
ςυςκευζσ 
(υπολογιςτισ, 
εκτυπωτισ, 
ψθφιακι 
φωτογραφικι 
μθχανι, ςαρωτισ 
κλπ.).  
 
Εργονομία 
  

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 
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Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με τθ Ηωγραφικι 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί γεωμετρικά 
ςχιματα για τθ δθμιουργία 
ηωγραφικισ ςφνκεςθσ 

 να ρυκμίηει το χρϊμα ενόσ 
εργαλείου/φόντου ηωγραφικισ 

 να χρθςιμοποιεί τα βαςικά 
εργαλεία του λογιςμικοφ 
ηωγραφικισ (πινζλο, μαρκαδόρο, 
ςπρζι κλπ.) για ελεφκερθ 
ςχεδίαςθ 

 να επιλζγει, μετακινεί, 
επαναλαμβάνει τμιμα 
ηωγραφικισ ςφνκεςθσ 

 να προςκζτει κείμενο ςε μία 
ηωγραφικι ςφνκεςθ 

 να αποκθκεφει μια ηωγραφικι 
ςφνκεςθ 

 να εκτυπϊνει μια ηωγραφικι 
ςφνκεςθ 

 

Ηωγραφικι 
Δθμιουργία 
ηωγραφικοφ ζργου 
ςτον υπολογιςτι 
Γεωμετρικά 
ςχιματα  
Ρφκμιςθ χρϊματοσ 
Εργαλεία 
ελεφκερθσ 
ςχεδίαςθσ 
Επιλογι, 
αντιγραφι, 
μετακίνθςθ 
Ειςαγωγι κειμζνου 
ςτθ ηωγραφικι 
Αποκικευςθ 
Εκτφπωςθ 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 
αςκοφνται ςτθ Ηωγραφικι μζςω υπολογιςτι και υλοποιοφν 
κατάλλθλεσ αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ. Δθμιουργοφν 
κατάλλθλεσ ςυνκζςεισ και εκφράηουν  τθ δθμιουργικότθτά 
τουσ. Θ κεματολογία δραςτθριοτιτων κα πρζπει να 
διαμορφϊνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ άξονεσ 
γραμματιςμοφ του Π.. και να αντλεί κζματα από τθ ςχολικι 
και κοινωνικι ηωι των μακθτϊν/τριϊν.  
Ενδεικτικά προτείνονται 

 Κεματικζσ ςυνκζςεισ για τουσ μινεσ, τισ εποχζσ του 
χρόνου, φυτά-ηϊα κ.λπ. 

 χεδίαςθ ςκθνισ από παραμφκι, κείμενο κ.λπ. 

 Δθμιουργία αφίςασ για τθ διακόςμθςθ τθσ αίκουςασ 

 Επετειακι κάρτα 

Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να ςυνδυάςουν ποικίλα υλικά και 
τεχνικζσ (π.χ. δθμιουργία κόμικ με ηωγραφικι μζςω 
υπολογιςτι, εκτφπωςθ τθσ ςφνκεςθσ, χειρόγραφθ ειςαγωγι 
διαλόγων, ςφνκεςθ αφίςασ-κολλάη με τμιματα που ζχουν 
ηωγραφιςτεί μζςω υπολογιςτι και τμιματα που ζχουν 
ηωγραφιςτεί χειρόγραφα ι ζχουν επικολλθκεί κ.λπ.)  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  8 ώρες 

Λογιςμικό Ηωγραφικισ 
MsPaint 
TuxPaint  
Revelation  
Natural Art 
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Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να εκφράηεται δθμιουργϊντασ 
ψθφιακά κείμενα  

  να χειρίηεται αποτελεςματικά 
βαςικά πλικτρα  του 
πλθκτρολογίου (γράμματα, 
αρικμοί, κενό, διαγραφι, αλλαγι 
γραμμισ, κεφαλαία, αλλαγι 
γλϊςςασ) 

 να αποκθκεφει κείμενα που κα 
του δοκοφν ι κα ςυνκζςει ο ίδιοσ 

 να μορφοποιεί ζνα κείμενο με 
βάςθ ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά γραμματοςειράσ 
(π.χ. μζγεκοσ, χρϊμα, 
υπογράμμιςθ) 

 να ειςάγει εικόνεσ ςε ζνα κείμενο 

 να εκτυπϊνει ζνα κείμενο 
 

Δθμιουργία και 
πλθκτρολόγθςθ 
εγγράφου 
Αποκικευςθ  
Μορφοποίθςθ 
γραμματοςειράσ 
Ειςαγωγι εικόνασ 
Εκτφπωςθ  
 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 
εξοικειϊνονται με τθν επεξεργαςία κειμζνου και υλοποιοφν 
κατάλλθλεσ αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ, εκφράηονται και 
δθμιουργοφν ποικίλεσ μορφζσ κειμζνου. 
Σα κζματα των μακθτικϊν εργαςιϊν κα πρζπει να 
εντάςςονται ςε ζνα νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο 
δραςτθριοτιτων, ςε ςυνεργαςία με τα άλλα αντικείμενα του 
Π.., και να ςχετίηονται με τθ ςχολικι και κοινωνικι ηωι των 
μακθτϊν/τριϊν. Μποροφν να αξιοποιθκοφν ζτοιμα κείμενα 
και φφλλα εργαςίασ, όπου οι μακθτζσ καλοφνται να 
απαντιςουν ςε ερωτιςεισ/αςκιςεισ, να εφαρμόςουν 
μορφοποιιςεισ κ.λπ. ςε ςυνεργαςία με άλλουσ άξονεσ 
γραμματιςμοφ του Π..  
Ενδεικτικά αναφζρουμε: 

 Εντυπϊςεισ-ςυναιςκιματα μετά από ζνα 

γεγονόσ/εκδιλωςθ 

 Επιςτολι ςε ζνα φίλο 

 Επιςτολι ςε ζνα ςφλλογο/φορζα 

 Περίλθψθ κειμζνου 

 υμβουλζσ για μια εκδρομι 

 Δθμιουργικι γραφι, ςυνζχιςθ θμιτελοφσ ιςτορίασ 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  8 ώρες 

Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
Γλϊςςα 
Μακθματικά  
Βιβλιοκικεσ εικόνων 
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Γνωρίηω το Διαδίκτυο – Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί φυλλομετρθτι 
και να πλοθγείται ςε επιλεγμζνουσ 
δικτυακοφσ τόπουσ 

 να χρθςιμοποιεί διαδικτυακοφσ 
πόρουσ, π.χ. βίντεο, εκπαιδευτικά 
παιχνίδια 

 να ανακτά πλθροφορίεσ από 
πολυτροπικό κείμενο 

 να αναγνωρίηει το Διαδίκτυο ωσ 
μζςο ενθμζρωςθσ και ψυχαγωγίασ 

 

Φυλλομετρθτισ 
Λςτοςελίδα 
Δικτυακόσ τόποσ 
Χειριςμόσ βίντεο 
ςε ιςτοςελίδα 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθ βοικεια και τθν κακοδιγθςθ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ εξοικειϊνονται με τθ χριςθ 
φυλλομετρθτι και τθν πλοιγθςθ ςε επιλεγμζνουσ 
δικτυακοφσ τόπουσ. Για το ςκοπό αυτό, υλοποιοφν 
κατάλλθλεσ αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ. Θ κεματολογία 
κα πρζπει να διαμορφϊνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ 
άξονεσ γραμματιςμοφ  του Π.. και να αντλεί κζματα από τθ 
ςχολικι και κοινωνικι ηωι των μακθτϊν/τριϊν. Ενδεικτικά 
προτείνονται 

 Επίςκεψθ τθσ Βικιπαίδεια για αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνων 
λθμμάτων με βάςθ τισ ανάγκεσ γραμματιςμϊν του Π.. 

 Επίςκεψθ και χριςθ ιςτοςελίδων με εκπαιδευτικό 
βίντεο, πλθροφορίεσ, πολυτροπικό κείμενο 

 Επίςκεψθ ιςτοςελίδων με εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 Χριςθ θλεκτρονικοφ λεξικοφ 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  8 ώρες 

Φυλλομετρθτισ 
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ 
Ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ 
Θλεκτρονικά λεξικά 
Εκπαιδευτικζσ ιςτοςελίδεσ 
Δικτυακοί τόποι μουςείων 
Μακθτικι πφλθ 
Ψθφιακι πλατφόρμα ςχολείου 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να διακρίνει τισ διαφορζσ του 
θλεκτρονικοφ από το ςυμβατικό 
ταχυδρομείο  

 να αναγνωρίηει τθ χρθςιμότθτα 
του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 να ςυνκζτει ζνα θλεκτρονικό 

Θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο 
 
Χρθςιμότθτα 
θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου 
 
Αποςτολζασ/παρα

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθ βοικεια και τθν κακοδιγθςθ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ εξοικειϊνονται με τθ χριςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και υλοποιοφν μικρζσ 
δραςτθριότθτεσ. Θ κεματολογία κα πρζπει να 
διαμορφϊνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ άξονεσ 
γραμματιςμοφ  του Π.. και να αντλεί κζματα από τθ ςχολικι 
και κοινωνικι ηωι των μακθτϊν/τριϊν. Ενδεικτικά 
προτείνονται 

Τπθρεςία ΠΔ για θλεκτρονικι 
αλλθλογραφία 
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μινυμα 

 να αναγνωρίηει βαςικά ςτοιχεία 
ενόσ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ 
(αποςτολζα, κζμα, παραλιπτθ, 
περιεχόμενο) 

 να απαντά ςε ζνα θλεκτρονικό 
μινυμα 

λιπτθσ/κζμα/περιε
χόμενο 
θλεκτρονικοφ 
μθνφματοσ 
 
Δθμιουργία και 
αποςτολι 
θλεκτρονικοφ 
μθνφματοσ 
 
Ανάγνωςθ και 
απάντθςθ ςε 
θλεκτρονικό 
μινυμα 

 Αποςτολι μθνφματοσ ςτο Διμαρχο τθσ πόλθσ με τισ 

προτάςεισ των μακθτϊν για βελτιϊςεισ ςτο 

ςχολείο/γειτονιά τουσ 

 Προςομοίωςθ επικοινωνίασ με επιςτιμονα από τον 

οποίο οι μακθτζσ ηθτοφν πλθροφορίεσ για τθν 

ανακφκλωςθ 

 Αποςτολι μθνυμάτων και επικοινωνία με μακθτζσ άλλου 

(ςυνεργαηόμενου) ςχολείου 

 Αποςτολι μθνφματοσ ςε ΜΚΟ (π.χ. WWF) για τθν 

προςταςία ηϊων που απειλοφνται με εξαφάνιςθ  

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  4 ώρες 

 
 
Μοντελοποιϊ με εννοιολογικοφσ χάρτεσ 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ 
 

 να περιγράφει 
ζννοιεσ/αντικείμενα με 
επίκετα/ιδιότθτεσ  

 να κατατάςςει/ομαδοποιεί 
αντικείμενα ςε κατθγορίεσ 

 να προςδιορίηει τισ επιδράςεισ 
ενόσ γεγονότοσ 

Εννοιολογικι 
χαρτογράφθςθ 
 
Ζννοιεσ-
ςυςχετίςεισ 
 
Περιγραφι 
 
Ομαδοποίθςθ 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 
ειςάγονται ςτθ μεκοδολογία τθσ εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ και υλοποιοφν κατάλλθλεσ αςκιςεισ και 
δραςτθριότθτεσ.  
Αξιοποιοφν κατάλλθλο λογιςμικό για να υλοποιιςουν προ-
αςκιςεισ και να δθμιουργιςουν απλοφσ εννοιολογικοφσ 
χάρτεσ όπου περιγράφουν τον εαυτό τουσ, τθ γειτονιά τουσ, 
τον τόπο τουσ, τον ιρωα μιασ ιςτορίασ, τθ δομι μιασ 
επιςτολισ, ομαδοποιοφν ηϊα ςε κατθγορίεσ, απεικονίηουν 
τισ επιδράςεισ μιασ νζασ κατάςταςθσ (π.χ. μιασ 

Λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 
 
χολικά εγχειρίδια  

 Γλϊςςασ 

 Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ 

 Μακθματικϊν 
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 να αναγνωρίηει τισ αιτίεσ και τα 
αποτελζςματα ενόσ γεγονότοσ 

 να προςδιορίηει τισ ομοιότθτεσ 
και τισ διαφορζσ δφο 
καταςτάςεων 

Επιδράςεισ 
 
Αιτίεσ και 
αποτελζςματα 
 
Ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ 

μετακόμιςθσ), τθν αλλθλουχία γεγονότων, τισ ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ/εποχζσ κ.λπ.    
Θ κεματολογία δραςτθριοτιτων κα πρζπει να 
διαμορφϊνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ άξονεσ 
γραμματιςμοφ  του Π.. και να αντλεί κζματα από τθ ςχολικι 
και κοινωνικι ηωι των μακθτϊν/τριϊν.  
 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  12 ώρες 
 

 
Υλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ με ΤΠΕ  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναλφει ςφνκετεσ εργαςίεσ ςε 
επιμζρουσ απλοφςτερα ζργα  

 να επιλζγει τα κατάλλθλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά 
διάφορα εργαλεία ΣΠΕ για τθν 
ολοκλιρωςθ των ζργων του 

 να επιλζγει, να οργανϊνει και να 
ταξινομεί πλθροφορίεσ  

 να ςυνκζτει, να δθμιουργεί και 
να μεταςχθματίηει πλθροφορίεσ  

 να ολοκλθρϊςει τισ γνϊςεισ και 

 Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ  και υλοποιοφν 
ςχζδια ζρευνασ μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, τα οποία 
βαςίηονται ςτθ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και 
υλικοφ, ςτθ χριςθ ποικίλων εργαλείων των ΣΠΕ, ψθφιακϊν 
και ζντυπων πθγϊν και ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ. 
Δθμιουργοφν ολοκλθρωμζνα ζργα και τα παρουςιάηουν ςτθν 
τάξθ. 
Θ κεματολογία των ςχεδίων εργαςίασ εντάςςεται ςε ζνα 
νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ 
και τθσ κοινωνικισ ηωισ. Προτείνεται θ υλοποίθςθ 
διακεματικϊν εργαςιϊν που ςυνδζουν περιςςότερα του 
ενόσ μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, 
μακθματικά, μελζτθ περιβάλλοντοσ κ.λπ.).  
 
Ενδεικτικζσ προτάςεισ ςχεδίων ζρευνασ 

Ψθφιακι φωτογραφικι 
μθχανι 
 
αρωτισ 
 
Φυλλομετρθτισ 
 
Google map 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 
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τισ δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει 
ςτα διάφορα αντικείμενα του 
Π.. 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και 
μεκόδουσ οργάνωςθσ και 
χρονοπρογραμματιςμοφ των 
εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να αξιοποιεί προθγοφμενα ζργα 
και τισ γνϊςεισ του για να 
βελτιϊςει τισ δθμιουργίεσ του 

 να παρουςιάηει και να 
επικοινωνεί τισ ιδζεσ του 

 να ςυνεργάηεται και να 
προςφζρει τισ γνϊςεισ και τισ 
ικανότθτζσ του ςτθν ομάδα για 
τθν υλοποίθςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ-εργαςίασ 

 να αναπτφςςει τθν αυτοεκτίμθςι 
του μζςα από τθν ολοκλιρωςθ 
και τθν παρουςίαςθ των ζργων 
του 

 να αντιλαμβάνεται τθ 
ςπουδαιότθτα των ΣΠΕ ςτθ ηωι 
του ςθμερινοφ ανκρϊπου 

 

 
1. Θ γειτονιά μου χτεσ και ςιμερα 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και 
αναλαμβάνουν να παρουςιάςουν τθ γειτονιά τουσ. Με τθν 
κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, οι μακθτζσ/τριεσ υλοποιοφν 
ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

 Εντοπίηουν το χάρτθ τθσ γειτονιάσ  

 Φωτογραφίηουν χαρακτθριςτικά κτίρια (π.χ. ςχολείο, 

εκκλθςία, ςοφπερ μάρκετ, υπθρεςία, χαρακτθριςτικό 

ςπίτι, παιδικι χαρά κ.λπ.) 

 Μοντελοποιοφν ςε εννοιολογικό χάρτθ ςθμεία 

ενδιαφζροντοσ τθσ γειτονιάσ τουσ 

 Δθμιουργοφν θλεκτρονικά αφίςα όπου αναπαριςτοφν τθ 

γειτονιά τουσ ςιμερα, χρθςιμοποιϊντασ τισ 

φωτογραφίεσ που ςυγκζντρωςαν 

 Σροποποιοφν τθν αφίςα αναπαράςταςθσ τθσ γειτονιάσ 

τουσ κάνοντασ αιςκθτικζσ παρεμβάςεισ ςτα κτίρια και 

προςκζτοντασ χϊρουσ πραςίνου 

 Εντοπίηουν/επιλζγουν το ςθμείο τθσ γειτονιάσ που 

χρειάηεται παρζμβαςθ (π.χ. οικόπεδο με ςκουπίδια, 

επικίνδυνθ παιδικι χαρά, επικίνδυνθ διαςταφρωςθ, 

ερειπωμζνο ςπίτι κ.λπ).  

 Γράφουν μια φανταςτικι ιςτορία που ςυνζβθ εκεί.  

 υηθτοφν, ςυνκζτουν και αποςτζλλουν ζνα θλεκτρονικό 

μινυμα προσ το διμαρχο ι άλλο αρμόδιο φορζα με τισ 

προτάςεισ τουσ για παρζμβαςθ.  

 

Λογιςμικό Ηωγραφικισ, π.χ. 
MsPaint ι TuxPaint ι 
Revelation Natural Art 
 
Λογιςμικό δθμιουργίασ 
χρονογραμμισ 
 
Τπθρεςία ΠΔ για 
θλεκτρονικι αλλθλογραφία 
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Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  6 ώρες 
 
2. Τα μζςα μεταφοράσ 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ με ςτόχο τθν 
παρουςίαςθ των μζςων μεταφοράσ. Με τθν κακοδιγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ, οι μακθτζσ/τριεσ  

 Ομαδοποιοφν τα μζςα μεταφοράσ ςε κατθγορίεσ 

 Χρθςιμοποιοφν βιβλιοκικεσ εικόνων για να 

παρουςιάςουν αντιπροςωπευτικά μζςα κάκε 

κατθγορίασ. 

 Οργανϊνουν αντιπροςωπευτικά μζςα μεταφοράσ ςε 

χρονογραμμι 

 Παρουςιάηουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ επιλεγμζνων μζςων 

μεταφοράσ (πϊσ ξεκίνθςε το μζςο, πϊσ είναι ςιμερα, 

πϊσ κα είναι ςτο μζλλον)  

 Μοντελοποιοφν επιλεγμζνα μζςα μεταφοράσ και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ 

 Δθμιουργοφν αφίςα με τα μζςα μεταφοράσ που ζχουν 

χρθςιμοποιιςει προςωπικά και παρουςιάηουν ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ (προοριςμό, διάρκεια διαδρομισ, 

ςυχνότθτα χριςθσ, δραςτθριότθτεσ κατά τθ διαδρομι) 

 Ηωγραφίηουν με γεωμετρικά ςχιματα το μζςο 

μεταφοράσ που προτιμοφν 

 Ηωγραφίηουν και περιγράφουν ζνα μζςο μεταφοράσ από 

το μζλλον 

 Διερευνοφν και καταγράφουν τα δθμόςια μζςα 

μεταφοράσ που ςυνδζουν τον τόπο τουσ με τθν 
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πρωτεφουςα τθσ χϊρασ ι με κάποια μεγάλθ πόλθ. 

Εντοπίηουν τα δρομολόγια, το κόςτοσ και ςχεδιάηουν το 

μζςο μεταφοράσ και το αντίςτοιχο ειςιτιριο.  

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  6 ώρες 
 
 
3. Δθμιουργία μουςείου κινουμζνων ςχεδίων 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ με ςτόχο τθ 
δθμιουργία εκκεμάτων για ζνα μουςείο κινουμζνων 
ςχεδίων. Με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, οι 
μακθτζσ/τριεσ  

 υγκεντρϊνουν πλθροφορίεσ από τουσ γονείσ τουσ για 

τον αγαπθμζνο τουσ ιρωα κινουμζνων ςχεδίων 

 Καταγράφουν τισ δικζσ τουσ προτιμιςεισ για ιρωεσ 

κινουμζνων ςχεδίων 

 Καταγράφον τισ πιο δθμοφιλείσ προτιμιςεισ  για να τισ 

παρουςιάςουν ςτο μουςείο 

 Μοντελοποιοφν ςε εννοιολογικό χάρτθ τα εκκζματα του 

μουςείου 

 Δθμιουργοφν μία ςελίδα για κάκε ζκκεμα του μουςείου 

(με φωτογραφία, λεηάντα και περίλθψθ για τθ δράςθ-

χαρακτιρα του ιρωα) 

 χεδιάηουν το ειςιτιριο του μουςείου (φόντο, 

πλθροφορίεσ). 

 Καταγράφουν τισ προτάςεισ τουσ για τισ πλθροφορίεσ και 

υπθρεςίεσ που κα πρζπει να παρζχει θ ιςτοςελίδα του 
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μουςείου.  

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  8 ώρες 

 
 
2. Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν  Γ’-Δ’ τάξθ 

 
Ενδεικτικι κατανομι διδακτικϊν ωρϊν ανά ενότθτα 

Άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων 
Προτεινόμενεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ 

Γνωρίηω, δθμιουργϊ και εκφράηομαι με τισ ΤΠΕ 

 Γνωρίηω και χειρίηομαι τον υπολογιςτι  

 Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με πολυμζςα και παρουςιάςεισ 

 Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο  

20 

Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι με ΤΠΕ 

 Γνωρίηω το Διαδίκτυο 

 Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι 

10 

Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω προβλιματα με ΤΠΕ 

 Μοντελοποιϊ με εννοιολογικοφσ χάρτεσ 

 Τλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ  

30 
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Γνωρίηω και χειρίηομαι τον υπολογιςτι 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να κατονομάηει τισ βαςικζσ 
μονάδεσ του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ και να περιγράφει τθ 
λειτουργία τουσ 

 να διακρίνει τα βαςικά 
αποκθκευτικά μζςα με βάςθ τα 
χαρακτθριςτικά τουσ 

 να αναγνωρίηει και να 
χρθςιμοποιεί διάφορουσ τφπουσ 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν (π.χ. 
εκτυπωτισ, ςαρωτισ, ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι) 

 να χειρίηεται βαςικά ςτοιχεία του 
γραφικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ 
(εικονίδια, παράκυρα, φάκελοι, 
φάκελοσ διαγραμμζνων αρχείων) 

 να χρθςιμοποιεί απλζσ 
εφαρμογζσ, όπωσ θμερολόγιο, 
αρικμομθχανι, ηωγραφικι, 
κειμενογράφοσ  

 να αποκθκεφει ςτο δίςκο του τα 
αρχεία που δθμιουργεί δίνοντασ 
κατάλλθλα ονόματα 

 να οργανϊνει το χϊρο 

Μζςα 
αποκικευςθσ 
 
Περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ 
 
Εκτζλεςθ 
προγράμματοσ 
 
Απλζσ εφαρμογζσ  
 
Οργάνωςθ/διαχείρ
ιςθ φακζλων 
 
Βοικεια 
 
Εργονομία και 
ςωςτι χριςθ 
υπολογιςτϊν 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 
εξοικειϊνονται με το λειτουργικό περιβάλλον του 
υπολογιςτι και υλοποιοφν κατάλλθλεσ αςκιςεισ και 
δραςτθριότθτεσ. Εντοπίηουν ςτον υπολογιςτι και εκτελοφν 
εγκατεςτθμζνα προγράμματα και εφαρμογζσ (θμερολόγιο, 
αρικμομθχανι, ηωγραφικι, κειμενογράφοσ κ.λπ.).  
Διακρίνουν και χρθςιμοποιοφν διάφορεσ περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ που υπάρχουν ςτθν τάξθ ι ςτο ςχολικό εργαςτιριο 
υπολογιςτϊν (εκτυπωτισ, ςαρωτισ, ψθφιακι φωτογραφικι 
μθχανι κ.λπ.). 
 
Δθμιουργοφν απλά ψθφιακά ζργα με τθ ηωγραφικι και τον 
κειμενογράφο και αποκθκεφουν τα αρχεία τουσ 
χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλα ονόματα. 
 
Οργανϊνουν τα αποκθκευτικά μζςα που χρθςιμοποιοφν και 
αποκθκεφουν τισ εργαςίεσ τουσ ςε φακζλουσ. Εξοικειϊνονται 
με τισ λειτουργίεσ διαχείριςθσ φακζλων (άνοιγμα, 
δθμιουργία, μετονομαςία, διαγραφι, αντιγραφισ, 
μετακίνθςθσ). Εντοπίηουν και χρθςιμοποιοφν το φάκελο 
αποκικευςθσ διαγραμμζνων αρχείων. Επαναφζρουν αρχεία 
που ζχουν διαγράψει. 
 
Αναηθτοφν ςτο Διαδίκτυο και εντοπίηουν εικόνεσ και βίντεο 
ςχετικά με τθν ορκι ςτάςθ του ςϊματοσ κατά τθν εργαςία 
με υπολογιςτι. 

Λειτουργικό ςφςτθμα και  
 
Βοθκθτικζσ εφαρμογζσ 
Ηωγραφικι 
Θμερολόγιο  
Αρικμομθχανι 
 
Τπολογιςτικό ςφςτθμα 
 
κλθρόσ δίςκοσ 
 
Εξωτερικοί δίςκοι 
 
αρωτισ 
 
Ψθφιακι φωτογραφικι 
μθχανι 
 
Βιντεοκάμερα 
 
Εκτυπωτισ 
 
Διαδίκτυο 
 
Εκπαιδευτικά βίντεο 
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αποκικευςθσ που χρθςιμοποιεί 
και να διαχειρίηεται φακζλουσ 

 να είναι ενιμεροσ και 
ευαιςκθτοποιθμζνοσ ςε κζματα 
υγείασ, εργονομίασ και καλϊν 
πρακτικϊν χριςθσ των ΣΠΕ 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

 
Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με παρουςιάςεισ και πολυμζςα 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να δθμιουργεί και να τροποποιεί 
παρουςιάςεισ  

 να ειςάγει διαφάνειεσ κειμζνου 
ςτθν παρουςίαςι του 

 να ειςάγει πλθροφορίεσ 
πολυμεςικισ μορφισ ςε 
παρουςιάςεισ που δθμιουργεί 
(κείμενο, εικόνα, κινοφμενο 
ςχζδιο, βίντεο, ιχο) 

 να διαγράφει διαφάνειεσ από τθν 
παρουςίαςι του 

 να μορφοποιεί κατάλλθλα τισ 
διαφάνειεσ μιασ παρουςίαςθσ 

 να κακορίηει τθ διάταξθ των 
διαφανειϊν μιασ παρουςίαςθσ 

 να κακορίηει εφζ εμφάνιςθσ ςτα 
ςτοιχεία μιασ διαφάνειασ 

Διαχείριςθ 
διαφανειϊν 
 
Χριςθ 
πολυμεςικϊν 
ςτοιχείων ςε 
παρουςιάςεισ  
 
Μορφοποίθςθ 
διαφανειϊν 
 
Εφζ εμφάνιςθσ και 
εναλλαγι 
διαφανειϊν 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ, υλοποιοφν κατάλλθλεσ αςκιςεισ, εργαςίεσ 
και ςχζδια ζρευνασ (μικρισ διάρκειασ) που βαςίηονται ςτθ 
δθμιουργία πολυμεςικϊν παρουςιάςεων.  
Προτείνεται οι εργαςίεσ να ακολουκοφν ζνα ςενάριο ι ζνα 
μικρό ςχζδιο ζρευνασ, βάςει του οποίου οι μακθτζσ να 
οδθγοφνται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου. 
Σα κζματα εργαςίασ μποροφν να αντλοφνται από τα 
μακιματα του Π.. (γλϊςςα, ιςτορία, μελζτθ περιβάλλοντοσ, 
φυςικζσ επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), το 
διακεματικό πεδίο, τθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςε 
καινοτόμεσ δράςεισ και προγράμματα, τθ ςχολικι και τθν 
κοινωνικι ηωι. 
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 Πολυμεςικό παραμφκι ι κόμικ (με ιχουσ, αφιγθςθ και 
εικόνεσ/ηωγραφιζσ). 

 Οπτικοποίθςθ και μουςικι επζνδυςθ ενόσ τραγουδιοφ, ι  
ποιιματοσ 

Λογιςμικό παρουςιάςεων 
 
Διαδίκτυο 
 
Google maps 
 
Εκπαιδευτικά Λογιςμικά  

 Λςτορία Γϋ-Δϋ Δθμοτικοφ 

 Μελζτθ Περιβάλλοντοσ Γϋ-
Δϋ Δθμοτικοφ 

 Κρθςκευτικά Γϋ- Δϋ 
Δθμοτικοφ 

 «Άνκρωποσ και φφςθ» 
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 να κακορίηει τθν εναλλαγι των 
διαφανειϊν τθσ παρουςίαςθσ που 
δθμιουργεί 

 

 Σο θλιακό μασ ςφςτθμα 

 Οι τζςςερισ εποχζσ 

 Πολυμεςικό φυτολόγιο  

 Ο ιλιοσ: πθγι ηωισ και επικίνδυνοσ 

 Φυτά που ευδοκιμοφν ςτθν περιοχι μασ 

 Κάςτρα του τόπου μασ 

 Οι άκλοι του Θρακλι 

 Θ Μινωικι Εποχι 

 φγχρονα μζςα μεταφοράσ  

 Αγαπθμζνοι ιρωεσ κινουμζνων ςχεδίων και κόμικ 

 Ακλθτιςμόσ και υγιεινι διατροφι 

 Σο γενεαλογικό μου δζνδρο. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

 
Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αποκθκεφει τα κείμενα που 
δθμιουργεί δίνοντασ κατάλλθλα 
ονόματα 

 να χρθςιμοποιεί ςφμβολα και 
ειδικά πλικτρα ςτο πλθκτρολόγιο 

 να μορφοποιεί ζνα κείμενο με 
βάςθ ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά (μζγεκοσ, χρϊμα, 
τφποσ γραμματοςειράσ, ςτοίχιςθ 

Δθμιουργία και 
πλθκτρολόγθςθ 
εγγράφου 
 
Αποκικευςθ 
εγγράφου 
 
Μορφοποίθςθ 
γραμματοςειράσ 
και παραγράφου 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ, υλοποιοφν κατάλλθλεσ αςκιςεισ, εργαςίεσ 
και ςχζδια ζρευνασ (μικρισ διάρκειασ) που απαιτοφν τθ 
δθμιουργία εγγράφων διαφόρων τφπων και μορφϊν.  
Προτείνεται οι εργαςίεσ να ακολουκοφν ζνα ςενάριο ι ζνα 
μικρό ςχζδιο ζρευνασ, βάςει του οποίου οι μακθτζσ 
οδθγοφνται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου. 
Σα κζματα εργαςίασ μποροφν να αντλοφνται από τα 
μακιματα του Π.. (γλϊςςα, ιςτορία, μελζτθ περιβάλλοντοσ, 
φυςικζσ επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), το 
διακεματικό πεδίο, τθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςε 

Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
 
Θλεκτρονικά λεξικά και 
ςϊματα κειμζνων 
 
χολικά εγχειρίδια  
Γλϊςςασ 
Λςτορίασ 
Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ 
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κ.λπ.) 

 να ειςάγει εικόνεσ, ζτοιμα 
ςχιματα και αντικείμενα (π.χ. 
WordΑrt) ςε ζνα ζγγραφο  

 να χρθςιμοποιεί το ςχεδιαςτικό 
εργαλείο του κειμενογράφου για 
να δθμιουργιςει κατάλλθλα 
αντικείμενα 

 να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά 
τεχνικζσ αντιγραφισ/μετακίνθςθσ 
τμιματοσ κειμζνου, αντικειμζνων 
ςε ζνα ζγγραφο 

 να αλλάηει το μζγεκοσ και τθ κζςθ 
μια εικόνασ ςε ζνα ζγγραφο 

 να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά 
τον ορκογραφικό-γραμματικό 
ζλεγχο ςε ζνα ζγγραφο 

 να ορίηει τισ βαςικζσ ρυκμίςεισ 
εκτφπωςθσ ςε ζνα ζγγραφο και να 
χρθςιμοποιεί τθν προεπιςκόπθςθ 
εγγράφου 

 να αναπτφςςει και να εκφράηει τισ 
ιδζεσ του δθμιουργϊντασ 
ψθφιακά κείμενα 

 

Ειςαγωγι, 
αντιγραφι και 
μετακίνθςθ 
αντικειμζνων 
(κείμενο, εικόνα, 
ςχιμα κτλ)  
 
Ορκογραφικόσ-
γραμματικόσ 
ζλεγχοσ 
 
Ειςαγωγι και 
προςαρμογι 
εικόνασ ςε ζνα 
ζγγραφο 
 
Εκτφπωςθ 
κειμζνου 
 
 

καινοτόμεσ δράςεισ και προγράμματα, τθ ςχολικι και τθν 
κοινωνικι ηωι. 
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ είναι: 

 πρόςκλθςθ ςε ςχολικι εκδιλωςθ 

 αφίςα για τθ ςχολικι γιορτι ι τθν εκδιλωςθ τθσ τάξθσ 

 θμερολόγιο δραςτθριοτιτων τάξθσ  

 γράμμα ςε ζνα φίλο μου 

 άλμπουμ (ζκκεςθ) εντυπϊςεων από εκπαιδευτικι 
εκδιλωςθ ι δραςτθριότθτα 

 ςτίχοι αγαπθμζνου τραγουδιοφ-ποιιματοσ 

 δθμιουργία ψθφιακοφ κόμικ 

 άρκρο για τθ ςχολικι εφθμερίδα 

 το πλάνο τθσ τάξθσ μασ 

 θμερολόγιο ςχολικοφ ζτουσ με ηωγραφιζσ των μακθτϊν 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

Γεωγραφίασ 
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Γνωρίηω το Διαδίκτυο – Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί φυλλομετρθτζσ 
για τθν πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο 

 να διακρίνει τον Παγκόςμιο Λςτό 
ωσ χϊρο παρουςίαςθσ και 
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν 

 να αναηθτά και να βρίςκει 
πλθροφορίεσ για ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςκοπό 

 να χρθςιμοποιεί μθχανζσ 
αναηιτθςθσ για τθν ανεφρεςθ 
πθγϊν για ζνα ςυγκεκριμζνο 
ςκοπό 

 να εξοικειωκεί και να 
χρθςιμοποιεί υπθρεςίεσ, όπωσ 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ιςτολόγια, wikis κ.λπ. 

 να αποκθκεφει ιςτοςελίδεσ ςτο 
μζςο αποκικευςθσ 

 να αναγνωρίηει το Διαδίκτυο ωσ 
μζςο επικοινωνίασ, 
πλθροφόρθςθσ, ςυνεργαςίασ, 
ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ 

 να χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο με 
αςφάλεια και να ακολουκεί 

Αναηιτθςθ 
πλθροφορίασ 
 
Λςτοεξερευνιςεισ 
 
Επικοινωνία 
 
Θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο  
 
Λςτολόγια 
 
Wikis 
 
Αςφάλεια και καλι 
ςυμπεριφορά ςτο 
διαδίκτυο 
 
 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ ανακαλοφν βιϊματα και εμπειρίεσ για το 
Διαδίκτυο υπό τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ. Γίνεται 
ςυηιτθςθ για τισ βαςικζσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ με ςτόχο 
να αναδειχκεί θ ςθμαςία του παγκόςμιου δικτφου ςτθν 
ατομικι και κοινωνικι ηωι ωσ μζςο επικοινωνίασ, 
πλθροφόρθςθσ, ςυνεργαςίασ, ζκφραςθσ και ψυχαγωγίασ. 
 
Οι μακθτζσ, με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, 

πλοθγοφνται ςε επιλεγμζνουσ δικτυακοφσ τόπουσ και 

αναηθτοφν πλθροφορίεσ, φωτογραφίεσ και άλλο υλικό με 

ςτόχο τθ δθμιουργία poster, ψθφιακοφ άλμπουμ ι 

πολυμεςικισ παρουςίαςθσ. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι 

οι δικτυακοί τόποι του Διμου, του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ, 

του Λδρφματοσ Ευγενίδου, του Λδρφματοσ Μείηονοσ 

Ελλθνιςμοφ, θ Wikipedia κ.α. 

 
Χρθςιμοποιοφν μθχανζσ αναηιτθςθσ και εξοικειϊνονται με 

τεχνικζσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν χρθςιμοποιϊντασ 

διαφορετικζσ λζξεισ-κλειδιά. Εκτυπϊνουν τμιματα 

ιςτοςελίδων που ςχετίηονται με τθν εργαςία τουσ. 

Αποκθκεφουν ςτο δίςκο τουσ ςχετικζσ ςελίδεσ και ψθφιακό 

υλικό (κείμενο, εικόνεσ κ.λπ.).   

 
Εναλλακτικά, με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, οι 

Φυλλομετρθτζσ 

 
Πλατφόρμα ψθφιακοφ 
ςχολείου 
 
Πανελλινιο χολικό Δίκτυο 

 

Wikipedia  
 
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ  
http://www.edutv.gr  
 
Εκπαιδευτικζσ πφλεσ  
 
Λςτολόγια 
 
Wikis 
 
Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ 
Δικτφου 
http://www.saferinternet.gr 
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κανόνεσ προςταςίασ μακθτζσ/τριεσ αναπτφςςουν ςυνεργατικά υλικό ςτο wiki ι 
ςτο ιςτολόγιο τθσ τάξθσ, με κζματα από το ςχολικά 
μακιματα και το διακεματικό πεδίο. 
 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 10 ώρες 

 
Μοντελοποιϊ με εννοιολογικοφσ χάρτεσ  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να ταξινομεί και να οργανϊνει 
ζννοιεσ  

 να εντοπίηει ςχζςεισ μεταξφ 
εννοιϊν 

 να οργανϊνει και να αναπαριςτά 
ςφνκετεσ εννοιολογικζσ δομζσ με 
λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ  

 να αναγνωρίηει τισ γνωςτικζσ 
αναπαραςτάςεισ που 
αποτυπϊνονται ςε ζνα 
εννοιολογικό χάρτθ 

 να καταγράφει, να οργανϊνει να 
ανακαλεί, να αναλφει και να 
μοντελοποιεί το υλικό που 
ςυλλζγει κατά τθ διερεφνθςθ ενόσ 
κζματοσ με τθ μορφι 

Βαςικζσ ζννοιεσ 
 
χζςεισ μεταξφ 
εννοιϊν 
 
Εννοιολογικι 
χαρτογράφθςθ 
 
Λογιςμικό 
εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ, αναλαμβάνουν κατάλλθλεσ αςκιςεισ, 
εργαςίεσ και ςχζδια ζρευνασ (μικρισ διάρκειασ) που 
απαιτοφν τθν καταςκευι εννοιολογικοφ χάρτθ. Ειςάγονται 
ςτθ ςχετικι μεκοδολογία. Απεικονίηουν τα είδθ των 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν, τθ λειτουργία του υπολογιςτι 
κ.λπ. Χρθςιμοποιοφν λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ για τθν καταςκευι αντίςτοιχων χαρτϊν. 
 
Θ κεματολογία κα πρζπει να εντάςςεται μποροφν να ςτα 
μακιματα του Π.. (γλϊςςα, ιςτορία, μελζτθ περιβάλλοντοσ, 
φυςικζσ επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), το 
διακεματικό πεδίο, τθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςε 
καινοτόμεσ δράςεισ και προγράμματα, τθ ςχολικι και τθν 
κοινωνικι ηωι. 
 
Με τθν κακοδιγθςθ του διδάςκοντα οι μακθτζσ εκφράηουν 
τισ ιδζεσ και τισ γνϊςεισ τουσ για το υπό μελζτθ πρόβλθμα. 
Για παράδειγμα ταξινομοφν τα φυτά με ςυγκεκριμζνα 

Λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 
 
Διαδίκτυο 
 

Λογιςμικά 

 

χολικά εγχειρίδια  

 Γλϊςςασ 

 Λςτορίασ 

 Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ 

 Γεωγραφίασ 

 Μακθματικϊν 
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εννοιολογικϊν χαρτϊν 

 να δθμιουργεί πολυμεςικοφσ 
χάρτεσ εννοιϊν με ειςαγωγι 
ςφμβολων, εικόνων και 
ςυνδζςμων 

 να χρθςιμοποιεί εννοιολογικοφσ 
χάρτεσ για τθ μοντελοποίθςθ 
διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων 

  να χρθςιμοποιεί εννοιολογικοφσ 
χάρτεσ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων 

 να παρουςιάηει και να εκφράηει 
τισ αναπαραςτάςεισ του/τθσ για 
ςφνκετεσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ 

 να αναλφει γνωςτικζσ περιοχζσ, 
ςυςτιματα και πρόβλθματα ςε 
απλοφςτερεσ δομζσ εννοιϊν και 
ςυςχετίςεων  

 να τροποποιεί, να επεκτείνει και 
να μεταςχθματίηει εννοιολογικοφσ 
χάρτεσ 

 

κριτιρια (φυλλοβόλα-αεικαλι, δζντρα-κάμνουσ- πόεσ, φυτά 
του δάςουσ-του αγροφ-του κιπου, με βάςθ τα μορφολογικά 
χαρακτθριςτικά,  το ςχιμα των φφλλων  κ.λπ.). 
Παρακζτουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ ςυςχετίςεισ μεταξφ 

τουσ και δθμιουργοφν τον αρχικό εννοιολογικό χάρτθ. τθ 

ςυνζχεια ςυηθτοφν ςτθν τάξθ, διερευνοφν και εμπλουτίηουν 

τον χάρτθ με νζεσ ζννοιεσ και ςυςχετίςεισ. Ο εκπαιδευτικόσ 

κακοδθγεί τουσ μακθτζσ να επανοργανϊςουν τα 

αποτελζςματά τουσ και να τροποποιιςουν τον εννοιολογικό 

χάρτθ με χριςθ νζων εννοιϊν. Παρουςιάηουν τθν εργαςία 

τουσ και ςυηθτοφν ςτθν τάξθ. 

Εναλλακτικά, το περίγραμμα του εννοιολογικοφ χάρτθ 

δίνεται ζτοιμο από τον εκπαιδευτικό, με επιλεγμζνα κενά 

(κόμβουσ ι ςυνδζςμουσ) τα οποία ςυμπλθρϊνονται από 

τουσ μακθτζσ. 

 
Άλλα ενδεικτικά παραδείγματα εννοιολογικϊν χαρτϊν που 
δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 Ζμβια και άβια όντα 

 πονδυλωτά ηϊα 

 Πτθνά 

 Θ τροφικι αλυςίδα 

 Ο κφκλοσ του νεροφ 

 Θ μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ 

 Ο χρυςόσ αιϊνασ του Περικλι. 
 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 10 ώρες 
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Υλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ με ΤΠΕ (22 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναλφει ςφνκετεσ εργαςίεσ 
ςε επιμζρουσ απλοφςτερα ζργα  

 να επιλζγει τα κατάλλθλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να χρθςιμοποιεί 
αποτελεςματικά διάφορα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν 
ολοκλιρωςθ των ζργων του 

 να επιλζγει, να οργανϊνει και 
να ταξινομεί πλθροφορίεσ  

 να ςυνκζτει, να δθμιουργεί και 
να μεταςχθματίηει πλθροφορίεσ 
και υλικό 

 να εφαρμόηει κριτιρια 
αξιολόγθςθσ των πθγϊν και των 
πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιεί  

 να ολοκλθρϊςει τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει 
από τισ άλλεσ κεματικζσ 
ενότθτεσ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και 
μεκόδουσ οργάνωςθσ και 
χρονοπρογραμματιςμοφ των 

Πλθροφορικόσ 
γραμματιςμόσ 
 
Μακιματα του 
ςχολικοφ 
προγράμματοσ 
 
Διακεματικότθτα 
 
Περιβάλλον και 
ποιότθτα ηωισ 
 
χολικι ηωι 
 
Κοινωνικι ηωι 
 
Πολιτιςμόσ και 
τζχνεσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ  και υλοποιοφν 
ςχζδια ζρευνασ μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, τα οποία 
απαιτοφν τθ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και 
υλικοφ, τθ χριςθ ποικίλων εργαλείων των ΣΠΕ, ψθφιακϊν 
και ζντυπων πθγϊν. Δθμιουργοφν ολοκλθρωμζνα ζργα και 
τα παρουςιάηουν ςτθν τάξθ. 
Θ κεματολογία των ςχεδίων εργαςίασ εντάςςεται ςε ζνα 
νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ 
και τθσ κοινωνικισ ηωισ. Προτείνεται θ υλοποίθςθ 
διακεματικϊν εργαςιϊν που ςυνδζουν περιςςότερα του 
ενόσ μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, 
ιςτορία, φυςικζσ επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.). 
Ενδεικτικζσ προτάςεισ ςχεδίων ζρευνασ: 
 
1. Μία ψθφιακι ιςτορία 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ ψθφιακισ ιςτορίασ. Σο κζμα μπορεί να αντλθκεί 
από τα μακιματα του Π.., το διακεματικό πεδίο, τθ ςχολικι 
και τθν κοινωνικι ηωι (π.χ. μυκολογία, ιςτορικά γεγονότα, 
γιατί ανακφκλωςθ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 
ποδθλατόδρομοι ςτθν πόλθ μασ, τρϊμε υγιεινά; κ.λπ.). Με 
τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, οι μακθτζσ/τριεσ  

 ςχεδιάηουν το ςενάριο και δθμιουργοφν τουσ ιρωεσ 

 ςυντάςςουν διαλόγουσ χρθςιμοποιϊντασ λογιςμικό 

επεξεργαςίασ κειμζνου  

Εργαλεία ΣΠΕ 
 
Εκτυπωτισ 
Φωτογραφικι μθχανι 
αρωτισ 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Λογιςμικό Παρουςιάςεων 
 
Λογιςμικά πολυμζςων 
 
Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
 
Φυλλομετρθτζσ 
 
Wikipedia 
 
Λςτοεξερευνιςεισ  
 
Λςτολόγια 
 
Wiki 
 
 

ΑΔΑ: 45Ο09-1ΙΕ



εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να αξιοποιεί προθγοφμενα ζργα 
και τισ γνϊςεισ του για να 
βελτιϊςει τισ δθμιουργίεσ του 

 να παρουςιάηει και να 
επικοινωνεί τισ ιδζεσ του 

 να ςυνεργάηεται και να 
προςφζρει τισ γνϊςεισ και τισ 
ικανότθτζσ του ςτθν ομάδα για 
τθν υλοποίθςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ-εργαςίασ 

 να αναπτφςςει τθν 
αυτοεκτίμθςι του μζςα από τθν 
ολοκλιρωςθ και τθν 
παρουςίαςθ των ζργων του 

 να αντιλαμβάνεται τθ 
ςπουδαιότθτα και τισ 
προεκτάςεισ τθσ χριςθσ των 
ΣΠΕ ςτθ ηωι του ςθμερινοφ 
ανκρϊπου 

 

 δθμιουργοφν παραλλαγζσ ιςτοριϊν και γεγονότων 

 αναηθτοφν και αποκθκεφουν κατάλλθλεσ εικόνεσ από το 

Διαδίκτυο 

 ςχεδιάηουν και δθμιουργοφν εικόνεσ και γραφικά με 

κατάλλθλο λογιςμικό 

 ειςάγουν ςτθν εφαρμογι το υλικό, μουςικι, εφζ κ.λπ., 

χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλο λογιςμικό παρουςιάςεων ι  

πολυμζςων 

 ολοκλθρϊνουν το ψθφιακό τουσ ζργο και το 

παρουςιάηουν ςτθν τάξθ 

  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6  ώρες 

 
2. Ιςτοεξερεφνθςθ 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και 
αναλαμβάνουν ρόλουσ-διακεματικζσ προςεγγίςεισ, με ςτόχο 
να υλοποιιςουν ζνα ςχζδιο ζρευνασ με τθ μορφι 
ιςτοεξερεφνθςθσ (WebQuest).  Σο κζμα διερεφνθςθσ και 
μελζτθσ μπορεί να αντλθκεί από τα άλλα μακιματα του Π.., 
το διακεματικό πεδίο, τθ ςχολικι ι τθν κοινωνικι ηωι.  
Ενδεικτικά κζματα που προτείνονται 

 Θ ιςτορία του τόπου μασ 

 Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτθ αρχαιότθτα 

 Οι κεοί του Ολφμπου 

 Οι κλιματικζσ αλλαγζσ 

 Σο βαςίλειο των μελιςςϊν 

 Είναι υγιεινό; Διατροφι και υγεία 
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 Προςτατεφουμε το δάςοσ τθσ περιοχισ μασ 

Οι μακθτζσ/τριεσ αξιοποιοφν τισ προτεινόμενεσ από τον 
εκπαιδευτικό (αλλά και άλλεσ) πθγζσ για να ςυλλζξουν 
πλθροφορίεσ και υλικό και να διαπραγματευτοφν 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα-προβλιματα που τουσ ανατίκενται. 
Σο παραδοτζο κάκε ομάδασ μπορεί να είναι μια παρουςίαςθ 
ι ζνα πόςτερ. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 
 
3. Το ιςτολόγιο τθσ τάξθσ 
Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, 
ςχεδιάηουν και αναπτφςςουν το ιςτολόγιο τθσ τάξθσ ςτο 
Πανελλινιο χολικό Δίκτυο ι ςτθν πλατφόρμα του ςχολείου.  
υνεργάηονται και εμπλουτίηουν το ιςτολόγιο με άρκρα, 
πολυμεςικό υλικό και πθγζσ ςτον Παγκόςμιο Λςτό. 
Ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν ενεργά, τόςο από τθν τάξθ 
όςο και από το ςπίτι. Αναπτφςςουν ςυηθτιςεισ και 
ςχολιάηουν τα ςχετικά άρκρα του ιςτολογίου. Ηθτοφν τθ 
ςυμμετοχι και το ςχολιαςμό από τουσ ςυμμακθτζσ άλλων 
τάξεων και από τουσ δαςκάλουσ του ςχολείου. Ενδεικτικά 
κζματα που διαπραγματεφονται οι μακθτζσ/τριεσ είναι: 

 Θ εφθμερίδα τθσ τάξθσ μασ 

 Θ ηωι ςτθν πόλθ μασ 

 Μουςικι και μουςικά όργανα 

 Θ αγροτικι παραγωγι τθσ περιοχισ μασ 

 Λςτορία και μυκολογία 

 Ανακφκλωςθ ςτθν πόλθ μασ 

 Θ ιςτορία του τόπου μασ. 
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Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

 
 
3. Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν Ε’ Δθμοτικοφ 

 
Ενδεικτικι κατανομι διδακτικϊν ωρϊν ανά ενότθτα 

 

Άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων 
Προτεινόμενεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ 

Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με τισ ΤΠΕ 

 Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο 

 Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με πολυμζςα και παρουςιάςεισ 

16 

Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι με ΤΠΕ 

 Γνωρίηω το Διαδίκτυο 

 Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι 

8 

Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω προβλιματα με ΤΠΕ 

 Λφνω προβλιματα με Τπολογιςτικά Φφλλα 

 Προγραμματίηω τον υπολογιςτι  

 Τλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ  

36 
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Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο (8 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να δθμιουργεί και να 
διαμορφϊνει κατάλλθλα κείμενα 
με τον κειμενογράφο 

 να μορφοποιεί ζνα κείμενο με 
βάςθ ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά  

 να ειςάγει εικόνεσ, ζτοιμα 
ςχιματα και αντικείμενα 
χρθςιμοποιϊντασ το ςχεδιαςτικό 
εργαλείο του κειμενογράφου  

 να ειςάγει και να επεξεργάηεται 
απλοφσ πίνακεσ ςε ζνα ζγγραφο 

 να αναρτά και να επεξεργάηεται 
κείμενα ςε διαδικτυακζσ 
εφαρμογζσ Web 2.0 (ψθφιακι 
πλατφόρμα τάξθσ, Λςτολόγια) 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα και 
με τεχνικι αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 
εργαςίεσ που αναλαμβάνει 

Μορφοποίθςθ 
κειμζνου 
 
Ειςαγωγι 
αντικειμζνων 
 
Δθμιουργία και 
επεξεργαςία 
πινάκων 
 
Δθμιουργία 
κειμζνου ςε 
ςυνεργατικό 
περιβάλλον  
(Web 2.0) 

Οι μακθτζσ/τριεσ αςκοφνται ςτθν επεξεργαςία κειμζνου 
ατομικά και ςε ομάδεσ εργαςίασ. Με τθν κακοδιγθςθ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ οι μακθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν 
κατάλλθλεσ αςκιςεισ, εργαςίεσ και ςχζδια ζρευνασ (μικρισ 
διάρκειασ) που απαιτοφν τθ δθμιουργία εγγράφων 
διαφόρων μορφϊν. Με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, 
και ανάλογα με το βακμό εξοικείωςθσ των μακθτϊν, 
υλοποιοφνται  δραςτθριότθτεσ  ςυνεργατικισ επεξεργαςίασ 
κειμζνων ςε διαδικτυακζσ εφαρμογζσ Web 2.0 (π.χ. ψθφιακι 
πλατφόρμα ι ιςτολόγιο τάξθσ). Προτείνεται θ υλοποίθςθ 
διακεματικϊν εργαςιϊν που ςυνδζουν περιςςότερα του 
ενόσ μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, 
ιςτορία, φυςικζσ επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.).  
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 ζκκεςθ εντυπϊςεων από εκπαιδευτικι εκδιλωςθ ι 
δραςτθριότθτα 

 δθμιουργικι γραφι (Γλϊςςα) 

 δθμιουργία ςταυρόλεξου 

 δθμιουργία ερωτθματολογίου 

 το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ τάξθσ (με εικόνεσ) 

 λεξικό όρων (π.χ. Γλϊςςα, ΣΠΕ, Φυςικζσ Επιςτιμεσ) 

 ςυνεργατικι επεξεργαςία κειμζνου ςε εφαρμογι Web 2.0. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Μθχανζσ Αναηιτθςθσ 
 
Ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ 
 
Θλεκτρονικά λεξικά και 
ςϊματα κειμζνων 
 
Εκπαιδευτικζσ πφλεσ 
 
Εφαρμογζσ Web 2.0  
 
Ψθφιακι πλατφόρμα τάξθσ  
 
Λςτολόγια 
 
Λογιςμικό δθμιουργίασ 
ςταυρολζξων/κουίη 
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Δθμιουργϊ με πολυμζςα και παρουςιάςεισ (8 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί εξοπλιςμό 
πολυμζςων (ςαρωτι, ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι, 
βιντεοκάμερα, μικρόφωνο) 

 να διακρίνει τα είδθ λογιςμικοφ  

 να αναγνωρίηει το bit, το byte και 
τα πολλαπλάςιά τουσ ωσ βαςικζσ 
μονάδεσ μζτρθςθσ 
αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν 

 να δθμιουργεί και να 
επεξεργάηεται αρχεία εικόνων ςε 
διαφορετικζσ μορφοποιιςεισ 

 να δθμιουργεί και να 
επεξεργάηεται αρχεία ιχου 

 να δθμιουργεί μικρζσ εφαρμογζσ 
κινουμζνου ςχεδίου 

 να εντάςςει ςτισ παρουςιάςεισ 
του υλικό από άλλεσ εφαρμογζσ 
(κειμενογράφο, υπολογιςτικά 
φφλλα, επεξεργαςίασ εικόνασ κ.α.) 

 να ειςάγει εικόνεσ, ζτοιμα 
ςχιματα και αντικείμενα 
χρθςιμοποιϊντασ το ςχεδιαςτικό 
εργαλείο του λογιςμικοφ 

 
Πολυμζςα 
 
Μορφζσ αρχείων 
εικόνασ 
 
Μονάδεσ μζτρθςθσ 
πλθροφορίασ 
 
Δθμιουργία 
αρχείων ιχου 
 
Εμπορικό και 
ελεφκερο 
λογιςμικό 
 
Δθμιουργία 
κινουμζνου 
ςχεδίου 
 
Αξιοποίθςθ 
ψθφιακοφ υλικοφ 

Με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, οι 
μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιοφν εμπορικό και ελεφκερο 
λογιςμικό για ςυγκεκριμζνθ εργαςία, π.χ. επεξεργαςία 
κειμζνου ι εικόνασ. Αναηθτοφν και διαχειρίηονται 
πλθροφορίεσ πολλαπλϊν μορφϊν (κείμενο, εικόνα, ιχο, 
βίντεο). Εντοπίηουν και ςυγκρίνουν το μζγεκοσ των αρχείων. 
υηθτοφν για τισ μονάδεσ μζτρθςθσ αποκθκευμζνων 
πλθροφοριϊν. Αναγνωρίηουν το Byte και τα πολλαπλάςιά 
του. 
 
Οι μακθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν κατάλλθλεσ αςκιςεισ, 
εργαςίεσ και ςχζδια ζρευνασ (μικρισ διάρκειασ) με ςτόχο τθ 
δθμιουργία υλικοφ πολυμεςικϊν πλθροφοριϊν (εικόνα, ιχο, 
κινοφμενο ςχζδιο). Προτείνεται θ υλοποίθςθ διακεματικϊν 
εργαςιϊν που ςυνδζουν περιςςότερα του ενόσ μακιματα 
του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, ιςτορία, φυςικζσ 
επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, ιςτορία, κοινωνικζσ 
επιςτιμεσ κ.λπ.).  
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 Παρουςίαςθ του ζργου ενόσ λογοτζχνθ ι ηωγράφου 

 φγχρονα μεγάλα ζργα τθσ εποχισ 

 Θ τζχνθ ςτο Βυηάντιο  

 Ο Λουςτινιανόσ και το ζργο του 

 Οι χϊρεσ τθσ Μεςογείου 

 Τγροβιότοποι τθσ χϊρασ 

Φωτογραφικι μθχανι 
αρωτισ 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
εικόνασ 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
ιχου 
 
Λογιςμικά Οπτικοποίθςθσ 
 
Εμπορικό λογιςμικό 
Ελεφκερο λογιςμικό 
 
Προςομοιϊςεισ 
Μικρόκοςμοι 
 
Θλεκτρονικά λεξικά και 
ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ 
 
Ψθφιακζσ ςυλλογζσ 
 
Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
Πλθροφορικισ  
 
Google Maps 
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παρουςιάςεων  

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνεσ 
πολυμεςικζσ παρουςιάςεισ 

 Πλοθγοφμαι με αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 

 Σο κάπνιςμα βλάπτει ςοβαρά τθν υγεία. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

Google Earth  
 
Λςτότοποι αναηιτθςθσ 
εικόνων/ιχων 
 
Λογιςμικό δθμιουργίασ 
κινουμζνου ςχεδίου 
 

 
Επικοινωνϊ μζςω του Διαδικτφου (8 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να κατανοεί τα πλεονεκτιματα 
που επιφζρει θ δικτφωςθ και θ 
διαςφνδεςθ των υπολογιςτϊν 

 να χρθςιμοποιεί τισ κφριεσ 
λειτουργίεσ μιασ μθχανισ 
αναηιτθςθσ για τθν αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν για ζνα 
ςυγκεκριμζνο ςκοπό 

 να εφαρμόηει αποτελεςματικζσ 
ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ 
πλθροφοριϊν για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν του/τθσ 

 να αξιολογεί τισ πλθροφορίεσ που 
εντοπίηει ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ 
χρθςιμοποιϊντασ ςυγκεκριμζνα 

Δίκτυο 
υπολογιςτϊν 
 
Διαδίκτυο 
 
Μθχανζσ 
αναηιτθςθσ 
 
Αςφγχρονεσ 
ςυηθτιςεισ  
 
Διαμοιραςμόσ 
περιεχομζνου 
 
Δικτυακά παιχνίδια 
 
Θλεκτρονικό 

Οι μακθτζσ/τριεσ αναηθτοφν, αξιολογοφν και αξιοποιοφν 
πλθροφορίεσ από ποικίλεσ πθγζσ ςτο Διαδίκτυο και ςτον 
Παγκόςμιο Λςτό, ςτα πλαίςια κατάλλθλων δραςτθριοτιτων 
που ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ αλλά και τα άλλα μακιματα του 
Π.. (π.χ. θλεκτρονικά λεξικά, ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ, 
Google Maps κ.α.). Αξιοποιοφν το υλικό τθσ ζρευνάσ τουσ για 
να αναπτφξουν μικρζσ εκκζςεισ, παρουςιάςεισ, αφίςεσ κ.λπ.  
 
Δθμιουργοφν το ιςτολόγιο τθσ τάξθσ τουσ και αναπτφςςουν 
καλζσ πρακτικζσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ. 
Δθμοςιεφουν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, τισ 
εργαςίεσ τουσ, ςχετικά άρκρα και αναπτφςςουν κζματα 
ςυηιτθςθσ δθμοςιοποιϊντασ τα ζργα και τισ απόψεισ τουσ. 
Μποροφν να δθμιουργιςουν και να ενςωματϊςουν 
δικτυακοφσ χάρτεσ (ιςτορικοφσ, περιβαλλοντικοφσ, 
αρχαιολογικοφσ, τουριςτικοφσ κ.λπ.), με παράλλθλθ χάραξθ 
διαδρομϊν, υπολογιςμό αποςτάςεων κ.λπ. 

Φυλλομετρθτζσ 

 
Πλατφόρμα ψθφιακοφ 
ςχολείου 
 
Πανελλινιο χολικό Δίκτυο 

 

Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ 
 
Εκπαιδευτικζσ πφλεσ 
 
Θλεκτρονικά λεξικά και 
ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ 
 
Wikipedia 
 
Google Maps 
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κριτιρια (καταλλθλότθτα, 
εγκυρότθτα, πλθρότθτα, ακρίβεια) 

 να χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο για 
να εκφράηεται και να επικοινωνεί 
με ςφγχρονο και αςφγχρονο τρόπο 
(γραπτά, θχθτικά ι μζςω βίντεο) 

 να εκφράηει ιδζεσ και 
επιχειριματα ςε δικτυακοφσ 
τόπουσ (π.χ. ιςτολόγιο ι 
αςφγχρονθ ςυηιτθςθ τθσ τάξθσ) 

 να δθμιουργεί και να 
διαμοιράηεται μζςω του 
Διαδικτφου υλικό (κείμενα, αρχεία 
εικόνασ και ιχου) 

 να χρθςιμοποιεί το θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο για επικοινωνία 
(ςφνκεςθ και αποςτολι 
μθνφματοσ, επιςφναψθ αρχείου, 
απάντθςθ, προϊκθςθ, βιβλίο 
διευκφνςεων κ.α.) 

 να αναγνωρίηει το ρόλο και τθν 
αναγκαιότθτα του λογιςμικοφ 
αντιϊκισ προςταςίασ 

 να διαχειρίηεται ςωςτά τουσ 
κωδικοφσ αςφαλείασ ςτουσ 
λογαριαςμοφσ που διακζτει και να 
τουσ  

 να εφαρμόηει κανόνεσ αςφάλειασ 
και προςταςίασ από 
θλεκτρονικοφσ κινδφνουσ  

ταχυδρομείο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προςταςία από 
ιοφσ 
 

Αςφάλεια ςτο 

Διαδίκτυο 

 

Προςωπικά 

Δεδομζνα 

 

 
τα πλαίςια κατάλλθλων δραςτθριοτιτων, με τθν 
κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, οι μακθτζσ επικοινωνοφν, 
ανταλλάςουν ιδζεσ, απόψεισ και εμπειρίεσ και ςυνεργάηονται 
με ςυμμακθτζσ τουσ από άλλο ςχολείο χρθςιμοποιϊντασ 
αςφγχρονεσ ςυηθτιςεισ, το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι άλλεσ 
εφαρμογζσ (π.χ. Skype). Εναλλακτικά, χρθςιμοποιοφν το 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο για  

 να οργανϊςουν εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία, 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, τοπικζσ μονάδεσ παραγωγισ 
(οινοποιεία, ελαιοτριβεία κ.λπ.) 

 να προςκαλζςουν ειδικοφσ (π.χ. επιςτιμονεσ, ςυγγραφείσ, 
καλλιτζχνεσ, επιχειρθματίεσ κ.λπ.) να ςυμμετάςχουν ςτο 
ιςτολόγιο τθσ τάξθσ. 

 
Οι μακθτζσ/τριεσ επιςκζπτονται το δικτυακό τόπο Αςφαλοφσ 
Διαδικτφου και ενθμερϊνονται για τθν φπαρξθ των ιϊν και 
τουσ τρόπουσ πρόλθψθσ. Δθμιουργοφν ςχετικι αφίςα ι 
παρουςίαςθ. 
 
 
 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

Google Earth  
 
Λςτολόγια 
 
Αςφγχρονεσ ςυηθτιςεισ  
 
Δικτυακά λογιςμικά 
οπτικοποίθςθσ, 
προςομοίωςθσ 
εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 
διαμοιραςμοφ αρχείων 
εικόνασ και ιχου 
 
 
 
Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ 
Δικτφου 
http://www.saferinternet.gr  
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 να ςζβεται και να αναφζρει τα 
πνευματικά δικαιϊματα ςε 
πλθροφορίεσ που αντλεί από 
δικτυακζσ πθγζσ 

 να αναγνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ 
άδειασ χριςθσ περιεχομζνου και 
λογιςμικοφ που αντλεί από 
δικτυακζσ πθγζσ 

 
Λφνω προβλιματα με Υπολογιςτικά Φφλλα (8 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να δθμιουργεί και να τροποποιεί 
απλά υπολογιςτικά φφλλα 

 να ειςάγει δεδομζνα και να 
τροποποιεί το περιεχόμενο ςε 
κελιά του υπολογιςτικοφ φφλλου 

 να διακρίνει το ενεργό κελί και να 
επιλζγει ςυγκεκριμζνα κελιά 

 να προςδιορίηει τθ διεφκυνςθ 
ενόσ κελιοφ ςτο φφλλο εργαςίασ 

 να ειςάγει απλζσ ςχζςεισ 
υπολογιςμοφ ςε ζνα υπολογιςτικό 
φφλλο 

 να χρθςιμοποιεί τεχνικζσ 
αντιγραφισ δεδομζνων και 
μακθματικϊν υπολογιςμϊν ςε ζνα 

Λογιςμικό 
υπολογιςτικϊν 
φφλλων 
 
Θ ζννοια του 
φφλλου εργαςίασ  
 
Θ ζννοια του 
κελιοφ 
 
Διεφκυνςθ, τφποσ 
και περιεχόμενο 
κελιοφ 
 
Επεξεργαςία 
αρικμθτικϊν 
δεδομζνων 

Οι μακθτζσ εξοικειϊνονται με το περιβάλλον του 
υπολογιςτικοφ φφλλου αξιοποιϊντασ τθν αναπαράςταςθ του 
πίνακα που είναι οικεία από τον επεξεργαςτι κειμζνου. Ο 
εκπαιδευτικόσ ανακζτει κατάλλθλεσ αςκιςεισ και εργαςίεσ 
που απαιτοφν τθ δθμιουργία υπολογιςτικϊν φφλλων με 
ςκοπό τθν επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν ςτθν 
καταγραφι, ταξινόμθςθ, επεξεργαςία και αναπαράςταςθ 
δεδομζνων.  
 
Προτείνεται θ υλοποίθςθ ςχετικϊν εργαςιϊν ςε ςυνεργαςία 
με τα άλλα μακιματα του Π.. (μακθματικά, φυςικζσ 
επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.) αλλά και 
δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ και τθσ κοινωνικισ ηωισ: 

 θ βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ 

 ο προχπολογιςμόσ τθσ ςχολικισ εκδρομισ 

 υπολογιςμόσ κόςτουσ για το πάρτι τθσ τάξθσ 

 διαχείριςθ ταμείου τθσ τάξθσ (ζςοδα/ζξοδα) 

Λογιςμικό υπολογιςτικϊν 
φφλλων 
 
 
Διαδίκτυο 
 
 
Εκπαιδευτικό βίντεο 
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υπολογιςτικό φφλλο 

 να μορφοποιεί τα περιεχόμενα 
ενόσ κελιοφ 

 να δθμιουργεί απλά γραφιματα 
(ιςτόγραμμα-ραβδόγραμμα, 
πίτασ), χρθςιμοποιϊντασ τα 
δεδομζνα ενόσ υπολογιςτικοφ 
φφλλου 

 
Μορφοποίθςθ 
κελιϊν 
 
Δθμιουργία 
γραφθμάτων 

 καταγραφι και αναπαράςταςθ των ετιςιων ενεργειακϊν 
αναγκϊν τθσ Ελλάδασ τθν τελευταία πενταετία 

 καταγραφι και επεξεργαςία μετεωρολογικϊν δεδομζνων 
τθσ περιοχισ  

 επεξεργαςία δεδομζνων δθμογραφικισ μελζτθσ για τθν 
πόλθ μασ (π.χ. τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ). 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

 
Προγραμματίηω τον υπολογιςτι (10 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναγνωρίηει τισ βαςικζσ 
ςυνιςτϊςεσ ενόσ εκπαιδευτικοφ 
περιβάλλοντοσ οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 να εκτελεί ζτοιμα προγράμματα 
που κα του δοκοφν 

 να περιγράφει με λεκτικό τρόπο 
τα βιματα απλϊν αλγορίκμων 
που καλείται να υλοποιιςει ςτο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 να διατυπϊνει απλζσ εντολζσ ςτο 
περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 να ορίηει ενζργειεσ και ςενάρια 

Εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα 
οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 
 
Αλγόρικμοσ 
 
Πρόγραμμα 
 
Γεγονότα (events) 
 
Ανάπτυξθ και 
εκτζλεςθ απλϊν 
εφαρμογϊν 
 
Διόρκωςθ 
ςφαλμάτων 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ ςταδιακι 
εξοικείωςθ των μακθτϊν με τον προγραμματιςμό μζςα από 
τθν αξιοποίθςθ διακζςιμων εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ. Οι μακθτζσ ςε κατάλλθλα 
εκπαιδευτικό περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ, χειρίηονται 
και διερευνοφν ζτοιμα προγράμματα και ειςάγονται ςτθν 
ζννοια του αλγορίκμου, ζχοντασ ωσ γενικό προςανατολιςμό 
τθ μετάβαςθ από τθν ψθφιακι ηωγραφικι ςτα 
προγραμματιηόμενα πολυμζςα. Ο εκπαιδευτικόσ, προκαλεί 
το ενδιαφζρον των μακθτϊν, ϊςτε να δθμιουργιςουν μικρζσ 
εφαρμογζσ, ςτισ οποίεσ κα προκαλείται θ δράςθ 
αντικειμζνων ςτθ ςκθνι ι ςτο χϊρο επιςκόπθςθσ με χριςθ 
χειριςτθρίων (πλθκτρολόγιο, ποντίκι).  
 
Ενδεικτικά προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί παιχνίδι ρόλων με 
ςτόχο οι μακθτζσ να μυθκοφν ςτον προγραμματιςμό (π.χ. 
λογικι τθσ γεωμετρίασ τθσ χελϊνασ, αυςτθρότθτα 

Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ 
 
Προςομοιϊςεισ αλγορίκμων 
 
EasyLogo  
 
Scratch  
 
BYOB 
 
Kodu 
 
Microworlds Pro 
 
gameMaker 
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που πρζπει να εκτελεςτοφν για να 
επιτευχκοφν επικυμθτά γεγονότα 

 να εξθγεί γιατί ζνα αντικείμενο 
του προγραμματιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ ςυμπεριφζρεται με 
ςυγκεκριμζνο τρόπο 

 να κωδικοποιεί ζναν αλγόρικμο ςε 
προγραμματιςτικό περιβάλλον και 
να αναπτφςςει μικρζσ εφαρμογζσ 
χρθςιμοποιϊντασ ζνα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 να αναλφει ζνα πρόβλθμα ςε 
επιμζρουσ απλοφςτερα 

 να ςυνκζτει ζνα ζργο από τα 
επιμζρουσ ςτοιχεία του (που 
ζχουν προκφψει από τθν 
ανάλυςθ) 

 να διακρίνει διάφορα γεγονότα 
(events) ςτο περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 να εξοικειωκεί με τεχνικζσ 
διόρκωςθσ ςφαλμάτων και 
βελτιςτοποίθςθσ των 
προγραμμάτων που αναπτφςςουν 
εκπαιδευτικό περιβάλλον 
προγραμματιςμοφ 

 να δθμιουργεί ςφνκετα ζργα  που 
βαςίηονται ςτθ ςφνκεςθ 
επιμζρουσ απλοφςτερων ζργων 

 
Βελτιςτοποίθςθ 
προγραμμάτων 

διατφπωςθσ των εντολϊν κ.λπ.). Ζνασ μακθτισ παίηει το ρόλο 
τθσ χελϊνασ (του ρομπότ) και ζνασ άλλοσ είναι ο 
προγραμματιςτισ που τον κατευκφνει ςτο χϊρο τθσ τάξθσ  
(με τισ εντολζσ Μπροςτά, Αριςτερά,  Δεξιά).  
 
Ο εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει το προγραμματιςτικό 
περιβάλλον ςτουσ μακθτζσ αρχικά ωσ μια επζκταςθ του 
προγράμματοσ ηωγραφικισ. χεδιάηουν εκτελϊντασ 
κατάλλθλεσ εντολζσ απλά ςχιματα. 
τθ ςυνζχεια, καλοφνται να ςχεδιάςουν γράμματα τθσ 
αλφαβιτου όπωσ τα Λ, Γ, Π, Ξ, Σ, Ε, Θ. Αναλφουν κάκε φορά 
και ςχεδιάηουν ςτο χαρτί τα βιματα που χρειάηεται να 
πραγματοποιθκοφν, μελετοφν τα λάκθ τισ κωδικοποιιςεισ 
τουσ και τα διορκϊνουν. τθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ 
τροποποιοφν τα προγράμματά τουσ ςχεδιάηοντασ τα 
παραπάνω ςχιματα με διαφορετικά χαρακτθριςτικά (χρϊμα, 
πάχοσ γραμμισ κ.λπ.). 
 
Ακολουκεί ςυηιτθςθ ςχετικά με κοινά ςθμεία που υπάρχουν 
ςτουσ διαφορετικοφσ αλγορίκμουσ που ςχεδίαςαν και ςτο 
πωσ ότι κάποια από αυτά κα μποροφςαν να 
επαναχρθςιμοποιοφνται. 
 
τθ ςυνζχεια, καλοφνται να ςχεδιάςουν ςφνκετα ςχιματα, 
αφοφ προθγθκεί θ ανάλυςι τουσ ςε απλοφςτερα γεωμετρικά 
ςχιματα, όπωσ 

 ζνα τετράγωνο ωσ θ ςφνκεςθ τεςςάρων ευκφγραμμων 
τμθμάτων (ευκφγραμμθσ κίνθςθσ και ςτροφισ 90ο) 

 ζνα ςπίτι ωσ θ ςφνκεςθ ενόσ ορκογωνίου και ενόσ 
τριγϊνου 

K-turtle 
 
Turtle Art 
 
openStarlogo 
 
Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
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 ζνα δζνδρο ωσ ςφνκεςθ ενόσ ορκογωνίου και ενόσ κφκλου 
(ζλλειψθσ) 

 μια ςκάλα, ωσ θ ςφνκεςθ διαδοχικϊν Γ. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 10 ώρες 

 
Υλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ με ΤΠΕ (18 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναλφει ςφνκετεσ εργαςίεσ ςε 
επιμζρουσ απλοφςτερα ζργα  

 να επιλζγει τα κατάλλθλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά 
διάφορα εργαλεία ΣΠΕ για τθν 
ολοκλιρωςθ των ζργων του 

 να επιλζγει, να οργανϊνει και να 
ταξινομεί πλθροφορίεσ  

 να ςυνκζτει, να δθμιουργεί και 
να μεταςχθματίηει πλθροφορίεσ 
και υλικό 

 να εφαρμόηει κριτιρια 
αξιολόγθςθσ των πθγϊν και των 
πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιεί  

 να ολοκλθρϊςει τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει 

Πλθροφορικόσ 
γραμματιςμόσ 
 
Μακιματα του 
ςχολικοφ 
προγράμματοσ 
 
Διακεματικότθτα 
 
Περιβάλλον και 
ποιότθτα ηωισ 
 
χολικι ηωι 
 
Κοινωνικι ηωι 
 
Πολιτιςμόσ και 
τζχνεσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ  και υλοποιοφν 
ςχζδια ζρευνασ μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, τα οποία 
απαιτοφν τθ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και 
υλικοφ, τθ χριςθ ποικίλων εργαλείων των ΣΠΕ, ψθφιακϊν 
και ζντυπων πθγϊν. Δθμιουργοφν ολοκλθρωμζνα ζργα και 
τα παρουςιάηουν ςτθν τάξθ. 
Θ κεματολογία των ςχεδίων εργαςίασ εντάςςεται ςε ζνα 
νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ 
και τθσ κοινωνικισ ηωισ. Προτείνεται θ υλοποίθςθ 
διακεματικϊν εργαςιϊν που ςυνδζουν περιςςότερα του 
ενόσ μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, 
ιςτορία, φυςικζσ επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.). 
Ενδεικτικζσ προτάςεισ ςχεδίων ζρευνασ: 
 
1. Ιςτοεξερεφνθςθ 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και 
αναλαμβάνουν ρόλουσ-διακεματικζσ προςεγγίςεισ, με ςτόχο 
να υλοποιιςουν ζνα ςχζδιο ζρευνασ με τθ μορφι 
ιςτοεξερεφνθςθσ (WebQuest).  Σο κζμα διερεφνθςθσ και 

Εργαλεία ΣΠΕ 
 
Εκτυπωτισ 
 
Φωτογραφικι μθχανι  
αρωτισ 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Λογιςμικό Παρουςιάςεων 
 
Λογιςμικά πολυμζςων 
 
Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
 
Φυλλομετρθτζσ 
 
Wikipedia 
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από τισ άλλεσ κεματικζσ ενότθτεσ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και 
μεκόδουσ οργάνωςθσ και 
χρονοπρογραμματιςμοφ των 
εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να αξιοποιεί προθγοφμενα ζργα 
και τισ γνϊςεισ του για να 
βελτιϊςει τισ δθμιουργίεσ του 

 να παρουςιάηει και να 
επικοινωνεί τισ ιδζεσ του 

 να ςυνεργάηεται και να 
προςφζρει τισ γνϊςεισ και τισ 
ικανότθτζσ του ςτθν ομάδα για 
τθν υλοποίθςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ-εργαςίασ 

 να αναπτφςςει τθν αυτοεκτίμθςι 
του μζςα από τθν ολοκλιρωςθ 
και τθν παρουςίαςθ των ζργων 
του 

 να αντιλαμβάνεται τθ 
ςπουδαιότθτα και τισ 
προεκτάςεισ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ 
ςτθ ηωι του ςθμερινοφ 
ανκρϊπου 

 

μελζτθσ μπορεί να εντάςςεται ςτον πλθροφορικό 
γραμματιςμό, ςτα άλλα μακιματα του Π.., ςτο διακεματικό 
πεδίο, ςτθ ςχολικι ι ςτθν κοινωνικι ηωι.  
Ενδεικτικά κζματα που προτείνονται 

 Περιβαλλοντικόσ χάρτθσ του νομοφ μασ 

 Θ ιςτορία του τόπου μασ 

 Τγροβιότοποι τθσ χϊρασ ςε κίνδυνο 

 Οι κλιματικζσ αλλαγζσ 

 Ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ 

 Θχορφπανςθ και κυκλοφοριακό πρόβλθμα 

 Θ παραγωγι του λαδιοφ. 
Οι μακθτζσ/τριεσ αξιοποιοφν τισ προτεινόμενεσ από τον 
εκπαιδευτικό (αλλά και άλλεσ) πθγζσ για να ςυλλζξουν 
πλθροφορίεσ και υλικό και να διαπραγματευτοφν 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα-προβλιματα που τουσ ανατίκενται. 
Σο παραδοτζο κάκε ομάδασ μπορεί να είναι μια παρουςίαςθ 
ι ζνα πόςτερ. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 -8 ώρες 
 
2. Δθμιουργία Wiki 
Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων και 
με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιάηουν και 
αναπτφςςουν ςυνεργατικά υλικό ςτο wiki τθσ τάξθσ. Θ 
δραςτθριότθτα μπορεί να υλοποιθκεί και ςε ςυνεργαςία με 
άλλα μακιματα ι ωσ διακεματικι εργαςία. 
Ε Ενδεικτικά κζματα που προτείνονται είναι: 

 Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτθ αρχαιότθτα 

 Σαξίδι ςτο Βυηάντιο του 6ου μ.Χ. αιϊνα 

 Μεςογειακι διατροφι 

Google Maps 
 
Google Earth  
 
Λςτοεξερευνιςεισ  
 
Εννοιολογικι χαρτογράφθςθ 
 
Λςτολόγια 
 
 
Wiki 
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 Ικθ και ζκιμα του τόπου μασ 

 Παραδοςιακζσ τζχνεσ που χάνονται. 
 
Οι μακθτζσ αξιοποιοφν ποικίλεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, 
αναηθτοφν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και πολυμεςικό υλικό 
(εικόνεσ, βίντεο, προςομοιϊςεισ κ.λπ.), ςυνεργάηονται και 
οργανϊνουν το υλικό ςε ενότθτεσ κ.λ.π. 
Για τισ ανάγκεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ του ζργου τουσ 
δθμιουργοφν ςχετικό εννοιολογικό χάρτθ. υηθτοφν και 
ανταλλάςουν ιδζεσ τόςο ςτθν τάξθ όςο και θλεκτρονικά, 
μζςω του εργαλείου ςυηιτθςθσ του περιβάλλοντοσ wiki ςτθν 
ψθφιακι πλατφόρμα τθσ τάξθσ ι ςε άλλο δικτυακό τόπο. 
Αναπτφςςουν ςυνεργατικά το περιεχόμενο του wiki από τθν 
τάξθ αλλά και από το ςπίτι. Ολοκλθρϊνουν και 
παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ ςτθν τάξθ, αξιολογοφν τθν 
εργαςία τθσ ομάδασ τουσ, κακϊσ και των άλλων ομάδων, 
ανταλλάςςουν ιδζεσ, ςυμπλθρϊνουν και βελτιϊνουν το 
υλικό τουσ.  
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8-10 ώρες 
 
 
3. Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ των 3-4 ατόμων ςχεδιάηουν και 
οργανϊνουν τθν εργαςία τουσ, διακρίνουν τα μζςα και τα 
εργαλεία του περιβάλλοντοσ τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ. 
υναρμολογοφν το ρομπότ, ςχεδιάηουν, υλοποιοφν, 
ελζγχουν και βελτιϊνουν απλοφσ και ςφνκετουσ 
αλγόρικμουσ κακοδιγθςθσ του ρομπότ. Ενδεικτικά 
παραδείγματα, ςε ςυνεργαςία και με άλλα μακιματα, όπωσ 
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θ φυςικι και τα μακθματικά: 

 μζτρθςθ απόςταςθσ με βάςθ τθν περίμετρο τθσ ρόδασ 
του ρομπότ. 

  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 - 10 ώρες 
 

 
 
4. Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ΣΤ’ Δθμοτικοφ 

 
Ενδεικτικι κατανομι διδακτικϊν ωρϊν ανά ενότθτα 

Άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων 
Προτεινόμενεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ 

Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με τισ ΤΠΕ 

 Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο 

 Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με πολυμζςα και παρουςιάςεισ 

14 

Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι με ΤΠΕ 

 Γνωρίηω το Διαδίκτυο 

 Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι 

8 

Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω προβλιματα με ΤΠΕ 

 Λφνω προβλιματα με Τπολογιςτικά Φφλλα 

 Προγραμματίηω τον υπολογιςτι  

 Τλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ  

38 
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Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να δθμιουργεί και να μορφοποιεί 
κείμενα με βάςθ ςυγκεκριμζνα 
χαρακτθριςτικά  

 να ειςάγει πίνακεσ, εικόνεσ, 
ζτοιμα ςχιματα και αντικείμενα 
ςτα ζγγραφα που δθμιουργεί 

 να αναρτά και να επεξεργάηεται 
κείμενα ςε διαδικτυακζσ 
εφαρμογζσ Web 2.0 (ψθφιακι 
πλατφόρμα τάξθσ, ιτολόγιο, wiki) 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα 
και με αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 
εργαςίεσ που αναλαμβάνει 

 να αναπτφςςει από κοινοφ και ςε 
ςυνεργαςία με άλλουσ ζνα 
γραπτό κείμενο 

Δθμιουργία και 
διαμόρφωςθ 
κειμζνου ςε 
ςυνεργατικά 
περιβάλλοντα 
 
 
Λςτολόγια 
 
Wiki 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ατομικά και ςε ομάδεσ 
εργαςίασ και υλοποιοφν, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ, κατάλλθλεσ αςκιςεισ, εργαςίεσ και ςχζδια 
ζρευνασ (μικρισ διάρκειασ) που αφοροφν ςτθ δθμιουργία 
εγγράφων διαφόρων τφπων και μορφϊν. 
Ανάλογα με το βακμό εξοικείωςθσ των μακθτϊν επιχειρείται 
θ ςυνεργατικι επεξεργαςία κειμζνων ςε διαδικτυακζσ 
εφαρμογζσ Web 2.0 (ψθφιακι πλατφόρμα τάξθσ, ιςτολόγιο 
τθσ τάξθσ, wiki). Σα κζματα δραςτθριοτιτων κα πρζπει να 
διαμορφϊνονται ςε ςυνεργαςία με άλλα μακιματα του 
Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, ιςτορία, φυςικζσ 
επιςτιμεσ, περιβάλλον, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.). 
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 δθμιουργικι γραφι (Γλϊςςα) 

 ζκκεςθ εντυπϊςεων από εκπαιδευτικι εκδιλωςθ ι 
δραςτθριότθτα 

 δθμιουργία ερωτθματολογίου 

 ζκκεςθ αποτελεςμάτων μακθτικισ ζρευνασ 

 δθμιουργία και εμπλουτιςμόσ λιμματοσ ςτθ Βικιπαίδεια 
(π.χ. τοπικι ιςτορία, πολιτιςμόσ, τζχνεσ, περιβάλλον) 

 ανάπτυξθ ενόσ γραπτοφ τεκμθρίου (π.χ. ζκκεςθ, εργαςία, 
ιςτορία, μυκιςτόρθμα) μζςα από πλατφόρμα 
ςυνεργατικισ ςυγγραφισ  

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6  ώρες 

Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Μθχανζσ Αναηιτθςθσ 
 
Ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ 
 
Θλεκτρονικά λεξικά και 
ςϊματα κειμζνων 
 
Εκπαιδευτικζσ πφλεσ 
 
Wikipedia 
 
Εφαρμογζσ Web 2.0  
 
Ψθφιακι πλατφόρμα τάξθσ 
 
Λςτολόγια 
 
Wiki 
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Δθμιουργϊ με παρουςιάςεισ και πολυμζςα 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί εξοπλιςμό 
πολυμζςων (ςαρωτι, ψθφιακι 
ψωτογραφικι μθχανι, 
βιντεοκάμερα, μικρόφωνο) 

 να δθμιουργεί και να 
επεξεργάηεται αρχεία εικόνων ςε 
διαφορετικζσ μορφοποιιςεισ 

 να δθμιουργεί και να 
επεξεργάηεται αρχεία ιχου 

 να δθμιουργεί μικρζσ εφαρμογζσ 
κινουμζνου ςχεδίου 

 να ειςάγει εικόνεσ, ζτοιμα 
ςχιματα και αντικείμενα 
χρθςιμοποιϊντασ το ςχεδιαςτικό 
εργαλείο του λογιςμικοφ 
παρουςιάςεων  

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνεσ 
πολυμεςικζσ παρουςιάςεισ 

 να αναρτά παρουςιάςεισ και 
πολυμεςικό περιεχόμενο ςε 
διαδικτυακζσ εφαρμογζσ Web 2.0  

 

Πολυμζςα 
 
Επεξεργαςία 
εικόνασ και ιχου 
 
Δθμιουργία 
κινουμζνου 
ςχεδίου 
 
 
Ψθφιακι 
πλατφόρμα τάξθσ  
 
Λςτολόγιο 
 
Wiki 

Με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, οι 
μακθτζσ/τριεσ υλοποιοφν κατάλλθλεσ αςκιςεισ, εργαςίεσ 
και ςχζδια ζρευνασ (μικρισ διάρκειασ) με ςτόχο τθ 
δθμιουργία υλικοφ πολυμεςικϊν πλθροφοριϊν (εικόνα, ιχο, 
κινοφμενο ςχζδιο). Προτείνεται θ υλοποίθςθ διακεματικϊν 
εργαςιϊν που ςυνδζουν περιςςότερα του ενόσ μακιματα 
του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, ιςτορία, φυςικζσ 
επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, ιςτορία, κοινωνικζσ 
επιςτιμεσ κ.λπ.).  
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 Παρουςίαςθ του ζργου ενόσ επιςτιμονα ι δθμιουργοφ 

 Ο Ελλθνιςμόσ τθσ Διαςποράσ 

 Θλεκτριςμόσ-κυκλϊματα 

 Φωτοςφνκεςθ 

 ειςμοί και τςουνάμι 

 Ανακφκλωςθ και πθγζσ ενζργειασ 

 Οι υπολογιςτζσ ςτθν επιςτιμθ και ςτθν τεχνολογία. 
 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

Φωτογραφικι μθχανι 
αρωτισ 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
εικόνασ 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
ιχου 
 
Λογιςμικό δθμιουργίασ 
κινουμζνου ςχεδίου 
 
Google Maps 
Google Earth  
 
Wikipedia 
 
Ψθφιακι πλατφόρμα τάξθσ 
 
Λςτολόγια 
 
Wiki 
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Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι μζςω του Διαδικτφου 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο για 
να εκφράηεται και να επικοινωνεί 
με ςφγχρονο και αςφγχρονο τρόπο 
(γραπτά, θχθτικά ι μζςω βίντεο) 

 να αναγνωρίηει τισ εφαρμογζσ τθσ 
ςφγχρονθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ 
ςε διάφορουσ τομείσ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ (επικοινωνία, 
εργαςία, επιςτιμθ, εκπαίδευςθ, 
ψυχαγωγία κ.λπ.) 

 να γνωρίηει και να 
επιχειρθματολογεί για τισ αλλαγζσ 
που ζχουν επιφζρει οι ΣΠΕ ςτθν 
αγορά εργαςίασ 

 να προβλθματίηεται και να 
αντιμετωπίηει κριτικά τθ ςχζςθ 
ανκρϊπου και νζων τεχνολογιϊν 

 να είναι ευαιςκθτοποιθμζνοσ ςε 
ηθτιματα ιςότιμθσ πρόςβαςθσ και 
χριςθσ του Διαδικτφου 

 να δθμιουργεί, να δθμοςιεφει και 
να διαμοιράηεται ςτο διαδίκτυο 
περιεχόμενο (κείμενα, αρχεία 
εικόνασ και ιχου) 

Οι ΣΠΕ ςτθν 
κακθμερινι ηωι  
 
Ζκφραςθ και 
επικοινωνία μζςω 
Διαδικτφου 
 
Δικτυακό 
εκπαιδευτικό 
λογιςμικό 
 
Διαμοιραςμόσ 
περιεχομζνου 
 
Κοινωνικι 
δικτφωςθ 
 
Κακόβουλο 
λογιςμικό 

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ 
εκπαιδευτικοφ, ςυηθτοφν για τισ εφαρμογζσ των ΣΠΕ ςτον 
τομζα τθσ επικοινωνίασ, τθσ επιςτιμθσ, τθσ εργαςίασ. 
Αναλαμβάνουν ρόλουσ και επιχειρθματολογοφν υπζρ και 
εναντίον τθσ διάδοςθσ των ΣΠΕ. Ο διάλογοσ μπορεί να 
υλοποιθκεί θλεκτρονικά ςε περιβάλλον εφαρμογισ Web 2.0, 
ςτθν πλατφόρμα ψθφιακοφ ςχολείου κ.λπ. 
 
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τουσ μακθτζσ/τριεσ: 
 
Εντοπίηουν διαφθμίςεισ ςτον ζντυπο και ςτο θλεκτρονικό 
τφπο, τισ ςυγκρίνουν, καταγράφουν τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε 
κατθγορίασ.  Μελετοφν και ςυηθτοφν για τισ αλλαγζσ που 
ζχει επιφζρει θ διάχυςθ των ΣΠΕ ςτθν κακθμερινότθτασ (π.χ. 
επαγγζλματα που χάκθκαν ι δθμιουργικθκαν). Ακολουκεί 
ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ με ςφνκεςθ των απόψεων. 
 
Με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικοφ αναπτφςςονται 
ςυνεργαςίεσ με άλλεσ τάξεισ και ςχολεία. Οι μακθτζσ 
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
μζςω αςφγχρονθσ ςυηιτθςθσ ι τθλεδιάςκεψθσ (π.χ. Skype) 
και ανταλλάςουν ιδζεσ, εμπειρίεσ και απόψεισ, κακϊσ και 
υλικό που ζχουν δθμιουργιςει. 
 
Οι μακθτζσ δθμιουργοφν το ιςτολόγιο τθσ τάξθσ τουσ ι/και 
wiki για ςυγκεκριμζνο κζμα. Κατανοοφν τθν ζννοια και το 

Φυλλομετρθτζσ 

 
Πλατφόρμα ψθφιακοφ 
ςχολείου 
 
Εφαρμογζσ Web 2.0 
ιςτολόγιο, wiki 

 

Πανελλινιο χολικό Δίκτυο 

 

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ 

Δικτφου: (saferinternet.gr) 

 

Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ 
(edutv.gr) 
 
Εκπαιδευτικζσ πφλεσ 
 
Θλεκτρονικά λεξικά και 
ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ 
 
Δικτυακά λογιςμικά 
Οπτικοποίθςθσ 
Προςομοίωςθσ 
Παρουςίαςθσ 
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 να αναγνωρίηει τουσ κινδφνουσ 
από τθ χριςθ εφαρμογϊν 
διαδραςτικοφ λογιςμικοφ 
επικοινωνίασ (messenger, skype), 
τθ ςυμμετοχι ςε κοινωνικά δίκτυα 
(facebook, twitter), τθν εγγραφι 
ςε δικτυακοφσ τόπουσ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και κανόνεσ 
αςφάλειασ και προςταςίασ από 
κακόβουλο λογιςμικό 

λόγο δθμιουργίασ του και αναπτφςςουν καλζσ πρακτικζσ 
αξιοποίθςισ του. Δθμοςιεφουν τισ εργαςίεσ που ςυνκζτουν 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ και εκκινοφν κζματα 
ςυηιτθςθσ, δθμοςιοποιϊντασ τισ απόψεισ τουσ. 
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 Καταγραφι δρϊμενων ςχολικισ εκδιλωςθσ 

 Δθμιουργία κουιη με γεωγραφικά ςτοιχεία, υψομετρικά 
χαρακτθριςτικά, βάκθ των καλαςςϊν κ.α. 

 Πολυμεςικό παιχνίδι με γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ 
πόλεων ι άλλων τοποκεςιϊν ςε Ελλάδα/Ευρϊπθ, ενεργά 
θφαίςτεια κ.α. 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

Εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 
Διαμοίραςθσ αρχείων 
εικόνασ και ιχου 
 
 
 

 
Λφνω προβλιματα με Υπολογιςτικά Φφλλα (8 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να κατανοεί τθ ςπουδαιότθτα 
των ςυναρτιςεων του 
υπολογιςτικοφ φφλλου 

 να χρθςιμοποιεί απλζσ 
ςυναρτιςεισ του υπολογιςτικοφ 
φφλλου (π.χ. SUM, AVERAGE, 
MAX,MIN) για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων 

 να χρθςιμοποιεί ςχετικζσ και 

Απόλυτεσ και 
ςχετικζσ αναφορζσ 
 
Διαχείριςθ κελιϊν 
ςτο πλζγμα 
 
Χριςθ 
ςυναρτιςεων και 
ςφνκετων 
υπολογιςμϊν 
 

Οι μακθτζσ υλοποιοφν ςφνκετεσ εργαςίεσ και ςχζδια 
ζρευνασ που απαιτοφν τθ δθμιουργία υπολογιςτικϊν 
φφλλων με ςκοπό τθ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ 
προβλθμάτων, τα οποία αφοροφν ςτθν καταγραφι, 
ταξινόμθςθ, επεξεργαςία και αναπαράςταςθ δεδομζνων 
διαφόρων τφπων. Οι εργαςίεσ που ανατίκενται κα πρζπει να 
αντλοφν κζματα από τα μακιματα του Π.. (μακθματικά, 
φυςικζσ επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), κακϊσ και 
από τθν ευρφτερθ ςχολικι και κοινωνικι ηωι.  
 
Οι μακθτζσ κωδικοποιοφν και καταγράφουν πλθροφορίεσ, 

Λογιςμικό υπολογιςτικϊν 
φφλλων 
 
Διαδίκτυο 
 
Εκπαιδευτικό βίντεο 
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απόλυτεσ αναφορζσ κελιϊν ςε 
υπολογιςμοφσ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων 

 να ταξινομεί τα δεδομζνα μιασ 
περιοχισ κελιϊν με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

 να δθμιουργεί γραφιματα 
(ιςτόγραμμα, πίτασ κ.λπ.), 
χρθςιμοποιϊντασ τα δεδομζνα 
ενόσ υπολογιςτικοφ φφλλου 

 να μορφοποιεί τα κελιά ενόσ 
υπολογιςτικοφ φφλλου με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά 
(γραμματοςειρά, χρϊμα φόντου, 
περιγράμματα) 

 να κακορίηει τισ παραμζτρουσ 
εκτφπωςθσ ςε ζνα ζγγραφο με 
βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 
(προεπιςκόπθςθ, μορφι, τμιμα 
εγγράφου) 

 να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά 
το υπολογιςτικό φφλλο για τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων και τθν 
υλοποίθςθ ςχεδίων ζρευνασ 

Σαξινόμθςθ και 
επεξεργαςία 
δεδομζνων 
 
Δθμιουργία 
γραφθμάτων 
 
Μορφοποίθςθ 
φφλλου εργαςίασ 
 
Φίλτρο 

ςχεδιάηουν επεξεργαςίεσ και μεταςχθματιςμοφσ, εξάγουν 
αποτελζςματα ςε κατάλλθλθ μορφι, δθμιουργοφν 
γραφιματα αναπαράςταςθσ πλθροφοριϊν. τα πλαίςια τθσ 
υλοποίθςθσ ςχεδίων ζρευνασ, είναι επικυμθτι και κα πρζπει 
να επιδιϊκεται θ ςυνζργεια και θ χριςθ διαφόρων 
υπολογιςτικϊν εργαλείων (π.χ. επεξεργαςίασ κειμζνου, 
παρουςιάςεων, εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ κ.λπ.). 
 
Οι μακθτζσ μοντελοποιοφν απλά προβλιματα με 
υπολογιςτικά φφλλα, διατυπϊνουν και να ελζγχει υποκζςεισ 
και ερωτιςεισ του τφπου «Τι θα συμβεί αν…». Με βάςθ τθν 
επεξεργαςία δεδομζνων διατυπϊνουν λφςεισ και 
προβαίνουν ςε λιψθ αποφάςεων. 
 
 
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 Επεξεργαςία δεδομζνων δθμογραφικισ μελζτθσ για χϊρεσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ) 

 Μελζτθ τθσ κατανομισ των μορφϊν παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ε.Ε. 

 Δθμιουργία βάςθσ γεωγραφικϊν δεδομζνων χωρϊν τθσ 
Ευρϊπθσ (πρωτεφουςα, πλθκυςμόσ, παραγωγι, οικονομία 
κ.λπ.) 

 Διεξαγωγι ζρευνασ μεταξφ των μακθτϊν Ε’ και Σ’ τάξθσ 
(π.χ. ςχετικά με τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ). 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 
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Προγραμματίηω τον υπολογιςτι (12 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να εξθγεί γιατί ζνα αντικείμενο 
του προγραμματιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ ςυμπεριφζρεται με 
ςυγκεκριμζνο τρόπο 

 να ορίηει ενζργειεσ και ςενάρια 
που πρζπει να εκτελεςτοφν για να 
επιτευχκοφν επικυμθτά γεγονότα 

 να αντιλαμβάνεται τθν 
αναγκαιότθτα και τθ χρθςιμότθτα 
τθσ δομισ επανάλθψθσ 

 να χρθςιμοποιεί εντολζσ 
επανάλθψθσ ςτα προγράμματα 
που αναπτφςςει 

 να αναλφει ζνα πρόβλθμα ςε 
επιμζρουσ απλοφςτερα 

 να ςυνκζτει ζνα ζργο 
προγραμματιςμοφ από τα 
επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ ανάλυςθσ 

 να αντιλαμβάνεται τθ 
χρθςιμότθτα το ρόλο τθσ 
διαδικαςίασ ςε ζνα πρόγραμμα 

 να χρθςιμοποιεί διαδικαςίεσ ςτα 
ζργα του 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ ελζγχου και 

Εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα 
οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 
 
Αλγόρικμοσ 
 
Πρόγραμμα 
 
Γεγονότα (events) 
 
Επαναλθπτικι 
δομι 
 
Θ δομι 
επανάλθψθσ 
 
Διαδικαςία 
(υποπρόγραμμα)  
 
Κλιςθ διαδικαςιϊν 
 
Διόρκωςθ 
ςφαλμάτων 

Οι μακθτζσ υλοποιοφν κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ ϊςτε να 
επεκτείνουν και να ενιςχφςουν τισ προγραμματιςτικζσ τουσ 
δεξιότθτεσ. τόχοσ είναι, μζςα από τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι 
τουσ, θ διερευνθτικι προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, θ ςυνεργαςία, θ 
αυτενζργεια, θ ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ 
φανταςίασ των μακθτϊν. 
 
Με τθ χριςθ κατάλλθλων παραδειγμάτων αναδεικνφεται θ 
ανάγκθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ τμιματοσ εντολϊν αλλά και 
τθσ επαναλθπτικισ εκτζλεςθσ εντολϊν που είχαν τεκεί ςτθν 
προθγοφμενθ τάξθ. Παρουςιάηονται ςτουσ μακθτζσ οι ζννοιεσ 
τθσ διαδικαςίασ και τθσ επανάλθψθσ και καλοφνται να 
επαναςχεδιάςουν προγράμματα που ζχουν ιδθ υλοποιιςει. Οι 
μακθτζσ κακοδθγοφνται να αναλφςουν τα ςχιματα ςε 
απλοφςτερα, να εντοπίςουν και να διορκϊςουν λάκθ ςτα 
προγράμματά τουσ. 
 
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι: 

 δθμιουργία τρζνου (ςφνκεςθ βαγονιϊν, όπου κάκε βαγόνι 
είναι ζνα ορκογϊνιο με δφο κυκλικζσ ρόδεσ)  

 δθμιουργία πίνακα ηωγραφικισ (με απλά γεωμετρικά 
ςχιματα ςε διαφορετικά μεγζκθ και χρϊματα) 

 δθμιουργία και κίνθςθ ανεμόμυλου (ωσ ςφνκεςθ 
ορκογωνίου, τριγϊνων και γραμμϊν). 

 ο προγραμματιςμόσ τθσ κίνθςθσ ενόσ αντικειμζνου (π.χ. 
μπάλα) ςτο χϊρο ι ςε λαβφρινκο.  

EasyLogo 
 
Scratch  
 
BYOB 
 
Microworlds Pro 
 
Kodu 
 
gameMaker 
 
K-turtle 
 
Turtle Art 
 
openStarlogo 
 
Εκπαιδευτικι ρομποτικι  
 
Προςομοιϊςεισ 
αλγορίκμων  
java applets 
flash animations 
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διόρκωςθσ ςφαλμάτων ςτα 
προγράμματα που δθμιουργεί 

 να κατανοεί τθ λειτουργία 
ζτοιμων προγραμμάτων που του 
δίνονται 

 προγραμματιςμόσ διαδραςτικϊν ιπαιχνιδιϊν και ιςτοριϊν 
 
Είναι δυνατι θ χριςθ προςομοιϊςεων (java applets, flash 
animations), με ςτόχο οι μακθτζσ να προβλθματιςτοφν για το 
πϊσ μποροφν να καταγράψουν τα βιματα επίλυςθσ ενόσ 
προβλιματοσ και πϊσ μποροφν να τα περιγράψουν ςτο 
προγραμματιςτικό περιβάλλον. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 12 ώρες 

 
Υλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ με ΤΠΕ (18 ϊρεσ) 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναλφει ςφνκετεσ εργαςίεσ ςε 
επιμζρουσ απλοφςτερα ζργα  

 να επιλζγει τα κατάλλθλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά 
διάφορα εργαλεία ΣΠΕ για τθν 
ολοκλιρωςθ των ζργων του 

 να επιλζγει, να οργανϊνει και να 
ταξινομεί πλθροφορίεσ  

 να ςυνκζτει, να δθμιουργεί και 
να μεταςχθματίηει πλθροφορίεσ 
και υλικό 

 να εφαρμόηει κριτιρια 

Πλθροφορικόσ 
γραμματιςμόσ 
 
Μακιματα του 
ςχολικοφ 
προγράμματοσ 
 
Διακεματικότθτα 
 
Περιβάλλον και 
ποιότθτα ηωισ 
 
χολικι ηωι 
 
Κοινωνικι ηωι 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ  και υλοποιοφν 
ςχζδια ζρευνασ μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, τα οποία 
απαιτοφν τθ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και 
υλικοφ, τθ χριςθ ποικίλων εργαλείων των ΣΠΕ, ψθφιακϊν 
και ζντυπων πθγϊν. Δθμιουργοφν ολοκλθρωμζνα ζργα και 
τα παρουςιάηουν ςτθν τάξθ. 
Θ κεματολογία των ςχεδίων εργαςίασ εντάςςεται ςε ζνα 
νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ 
και τθσ κοινωνικισ ηωισ. Προτείνεται θ υλοποίθςθ 
διακεματικϊν εργαςιϊν που ςυνδζουν περιςςότερα του 
ενόσ μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, 
ιςτορία, φυςικζσ επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.). 
Ενδεικτικζσ προτάςεισ ςχεδίων ζρευνασ: 
 
1. Ιςτοεξερεφνθςθ 

Εργαλεία ΣΠΕ 
 
Εκτυπωτισ 
Φωτογραφικι μθχανι 
αρωτισ 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Λογιςμικό Παρουςιάςεων 
 
Λογιςμικά πολυμζςων 
 
Λογιςμικά εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 
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αξιολόγθςθσ των πθγϊν και των 
πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιεί  

 να ολοκλθρϊςει τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει 
από τισ άλλεσ κεματικζσ ενότθτεσ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και 
μεκόδουσ οργάνωςθσ και 
χρονοπρογραμματιςμοφ των 
εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να αξιοποιεί προθγοφμενα ζργα 
και τισ γνϊςεισ του για να 
βελτιϊςει τισ δθμιουργίεσ του 

 να παρουςιάηει και να 
επικοινωνεί τισ ιδζεσ του 

 να ςυνεργάηεται και να 
προςφζρει τισ γνϊςεισ και τισ 
ικανότθτζσ του ςτθν ομάδα για 
τθν υλοποίθςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ-εργαςίασ 

 να αναπτφςςει τθν αυτοεκτίμθςι 
του μζςα από τθν ολοκλιρωςθ 
και τθν παρουςίαςθ των ζργων 
του 

 να αντιλαμβάνεται τθ 
ςπουδαιότθτα και τισ 
προεκτάςεισ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ 
ςτθ ηωι του ςθμερινοφ 
ανκρϊπου 

 

Πολιτιςμόσ και 
τζχνεσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και 
αναλαμβάνουν ρόλουσ-διακεματικζσ προςεγγίςεισ, με ςτόχο 
να υλοποιιςουν ζνα ςχζδιο ζρευνασ με τθ μορφι 
ιςτοεξερεφνθςθσ (WebQuest).  Σο κζμα διερεφνθςθσ και 
μελζτθσ μπορεί να εντάςςεται ςτον πλθροφορικό 
γραμματιςμό, ςτα άλλα μακιματα του Π.., ςτο διακεματικό 
πεδίο, ςτθ ςχολικι ι ςτθν κοινωνικι ηωι.  
Ενδεικτικά κζματα που προτείνονται είναι: 

 Οι κλιματικζσ αλλαγζσ ςτον πλανιτθ 

 Ναι ςτθν πυρθνικι ενζργεια; 

 Σα ςωματίδια τθσ φλθσ  

 Μεςογειακι διατροφι 

 Σαξίδι ςτισ χϊρεσ τθσ Αφρικισ. 
Οι μακθτζσ/τριεσ αξιοποιοφν τισ προτεινόμενεσ από τον 
εκπαιδευτικό (αλλά και άλλεσ) πθγζσ για να ςυλλζξουν 
πλθροφορίεσ και υλικό και να διαπραγματευτοφν 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα-προβλιματα που τουσ ανατίκενται. 
Σο παραδοτζο κάκε ομάδασ μπορεί να είναι μια παρουςίαςθ 
ι ζνα πόςτερ. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 - 8 ώρες 
 
2. Δθμιουργία Wiki 
Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων και 
με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιάηουν και 
αναπτφςςουν ςυνεργατικά υλικό ςτο wiki τθσ τάξθσ. Θ 
δραςτθριότθτα μπορεί να υλοποιθκεί και ςε ςυνεργαςία με 
άλλα μακιματα ι ωσ διακεματικι εργαςία. 
Ενδεικτικά κζματα που προτείνονται είναι: 

 Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςιμερα 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
 
Φυλλομετρθτζσ 
 
Wikipedia 
 
Google Maps-Google Earth  
 
Λςτοεξερευνιςεισ  
 
Λςτολόγια 
 
Wiki 
 
 

ΑΔΑ: 45Ο09-1ΙΕ



 Ακλθτιςμόσ και ντόπιγκ 

 Θφαίςτεια του πλανιτθ 

 Θ όξινθ βροχι 

 Σο ταξίδι του Κολόμβου 

 Παραδοςιακζσ τζχνεσ που χάνονται 

 Θ παραγωγι του λαδιοφ. 
 
Οι μακθτζσ αξιοποιοφν ποικίλεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, 
αναηθτοφν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και πολυμεςικό υλικό 
(εικόνεσ, βίντεο, προςομοιϊςεισ κ.λπ.), ςυνεργάηονται και 
οργανϊνουν το υλικό ςε ενότθτεσ κ.λ.π. Για τισ ανάγκεσ 
ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ του ζργου τουσ δθμιουργοφν 
ςχετικό εννοιολογικό χάρτθ. υηθτοφν και ανταλλάςουν ιδζεσ 
τόςο ςτθν τάξθ όςο και θλεκτρονικά, μζςω του εργαλείου 
ςυηιτθςθσ του περιβάλλοντοσ wiki ι ςτθν ψθφιακι 
πλατφόρμα τθσ τάξθσ. Αναπτφςςουν ςυνεργατικά το 
περιεχόμενο του wiki, τόςο από τθν τάξθ όςο και από το 
ςπίτι. Ολοκλθρϊνουν και παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ 
ςτθν τάξθ, αξιολογοφν τθν εργαςία τθσ ομάδασ τουσ και των 
άλλων ομάδων, ανταλλάςςουν ιδζεσ, ςυμπλθρϊνουν και 
βελτιϊνουν το υλικό τουσ.  
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 - 10 ώρες 
 
3. Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ των 3-4 ατόμων ςχεδιάηουν και 
οργανϊνουν τθν εργαςία τουσ, διακρίνουν τα μζςα και τα 
εργαλεία του περιβάλλοντοσ τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ. 
υναρμολογοφν το ρομπότ, ςχεδιάηουν, υλοποιοφν, 
ελζγχουν και βελτιϊνουν απλοφσ και ςφνκετουσ 
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αλγόρικμουσ κακοδιγθςθσ του ρομπότ.  
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι: 

 υπολογιςμόσ περιμζτρου και εμβαδοφ επιφάνειασ 

 μζτρθςθ απόςταςθσ με βάςθ τθν περίμετρο τθσ ρόδασ του 
ρομπότ 

 κίνθςθ του ρομπότ ςε λαβφρινκο ι χϊρο με εμπόδια, με 
ανταπόκριςθ ςε θχθτικζσ εντολζσ 

  
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 - 10 ώρες 

 
 

Πρόγραμμα ςπουδϊν Γυμναςίου 
 

1. Τεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν Α' Γυμναςίου 

 
Ενδεικτικι κατανομι διδακτικϊν ωρϊν 

Άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων 
Προτεινόμενεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ 

Χειρίηομαι και δθμιουργϊ με τα εργαλεία των ΤΠΕ 

 Βαςικζσ ζννοιεσ ΣΠΕ 

 Λειτουργικά περιβάλλοντα 

 Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο 

20 

Αναηθτϊ πλθροφορίεσ, επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι με ΤΠΕ 

 Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με πολυμζςα και παρουςιάςεισ 

 Γνωρίηω το Διαδίκτυο, επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι 

12 
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Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω προβλιματα με ΤΠΕ 

 Προγραμματίηω τον υπολογιςτι 

 Τλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ 

22 

 
 

 
 Οι ΤΠΕ ςτο ςφγχρονο κόςμο - Βαςικζσ ζννοιεσ 
  

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναγνωρίηει εφαρμογζσ τθσ 
ςφγχρονθσ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ και των ΣΠΕ ςε 
διάφορουσ τομείσ τθσ 
κακθμερινισ ηωισ 
(τθλεπικοινωνίεσ, εκπαίδευςθ, 
ενθμζρωςθ, ψυχαγωγία, εργαςία 
κ.λπ.) 

 να κατονομάηει τισ βαςικζσ 
ςυςκευζσ τθσ ςφγχρονθσ 
ψθφιακισ τεχνολογίασ (π.χ. 
κινθτό τθλζφωνο, ψθφιακι 
φωτογραφικι μθχανι, mp3, 
υπολογιςτισ) και να περιγράφει 
τθ λειτουργία τουσ 

 να αναγνωρίηει και να υιοκετεί 
τουσ κανόνεσ εργονομίασ και 

Σεχνολογίεσ 
Πλθροφορίασ και 
Επικοινωνιϊν 
 
υςκευζσ 
ψθφιακισ 
τεχνολογίασ 
 
Εφαρμογζσ ςτθν 
κακθμερινι ηωι 
 
Κζματα 
εργονομίασ και 
κανόνων χριςθσ 

κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι οι μακθτζσ να εμπλουτίςουν 
τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ και να αναπτφξουν 
ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τισ εφαρμογζσ και το ρόλο των ΣΠΕ 
ςτο ςφγχρονο κόςμο. 
 
Ο εκπαιδευτικόσ αξιοποιεί τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν/τριϊν 
και προκαλεί ςυηθτιςεισ για τα βαςικά χαρακτθριςτικά των 
ςφγχρονων ψθφιακϊν ςυςκευϊν και των εφαρμογϊν των 
ΣΠΕ ςτθν κακθμερινι ηωι ωσ μζςου επικοινωνίασ, 
πλθροφόρθςθσ, ςυνεργαςίασ, ψυχαγωγίασ, πολιτιςμοφ κ.λπ.  
 
Ανακζτει μικρζσ εργαςίεσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ), κατά τισ 
οποίεσ οι μακθτζσ/τριεσ αναηθτοφν και ςυγκεντρϊνουν 
πλθροφορίεσ και υλικό από ζντυπεσ πθγζσ και κατάλλθλεσ 
διευκφνςεισ ςτον Λςτό. τθ ςυνζχεια δθμιουργοφν 
φωτογραφικό άλμπουμ, λεξικό όρων ι γραφικοφσ οργανωτζσ 
για τισ εφαρμογζσ των ψθφιακϊν ςυςκευϊν και των ΣΠΕ ςε 
τομείσ τθσ ςφγχρονθσ κακθμερινισ ηωισ.  
 

χολικό εγχειρίδιο 

Πθγζσ ςτο Διαδίκτυο 

Λογιςμικό παρουςίαςθσ 

Λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 

Δικτυακόσ τόποσ 
http://www.saferinternet.gr 

Βίντεο από τθν εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ 
http://www.edutv.gr/  

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
http://www.bbc.co.uk/ 
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πρακτικζσ ορκισ και αςφαλοφσ 
χριςθσ ψθφιακϊν ςυςκευϊν 

Οι μακθτζσ/τριεσ ςε ομάδεσ υλοποιοφν ςυνεργατικά 
εργαςίεσ ςχετικά με τισ καλζσ πρακτικζσ και τουσ κανόνεσ 
υγιεινισ χριςθσ υπολογιςτϊν και ψθφιακϊν ςυςκευϊν. Σα 
αποτελζςματα τθσ εργαςίασ κάκε ομάδασ παρουςιάηονται 
ςτθν τάξθ, ακολουκεί ςυηιτθςθ και ανταλλαγι ιδεϊν. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

webwise/course/welcome/ 
nethealth/nethealth.shtml  

Άρκρα ςτον θλεκτρονικό 
τφπο (εφθμερίδεσ, 
περιοδικά) 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να διακρίνει τα βαςικά μζρθ ενόσ 
υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ και να 
περιγράφει τθ λειτουργία τουσ 
(ΚΜΕ, μνιμθ, μζςα αποκικευςθσ, 
περιφερειακζσ ςυςκευζσ) 

 να αναγνωρίηει τουσ διάφορουσ 
τφπουσ περιφερειακϊν ςυςκευϊν 
και τθ χρθςιμότθτά τουσ  

 να ςυνδζει τισ βαςικζσ 
περιφερειακζσ ςυςκευζσ ςτο 
υπολογιςτικό ςφςτθμα 

 να διακρίνει το υλικό και το 
λογιςμικό ςε ζνα υπολογιςτικό 
ςφςτθμα ι μια ψθφιακι ςυςκευι 

 να διακρίνει το λογιςμικό 
εφαρμογϊν και ςυςτιματοσ 

 να περιγράφει το ρόλο του 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και του 
περιβάλλοντοσ διεπαφισ 
ανκρϊπου-υπολογιςτι 

 να αναγνωρίηει τα είδθ λογιςμικοφ 

Επεξεργαςτισ 
 
Μζςα 
αποκικευςθσ 
 
Περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ 
 
Τλικό και 
Λογιςμικό  
 
Λογιςμικό 
ςυςτιματοσ 
 
Λογιςμικό 
εφαρμογϊν 
 
Λειτουργικό 
ςφςτθμα 
 
Ελεφκερο και 
εμπορικό 
λογιςμικό  

Ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει ςτουσ μακθτζσ δραςτθριότθτα 
καταγραφισ των ςυςκευϊν που υπάρχουν ςτο ςχολικό 
εργαςτιριο, του ρόλου και τθσ χρθςιμότθτάσ τουσ. Οι 
μακθτζσ καταγράφουν και ςυγκρίνουν τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά των διαφόρων μονάδων. Με βάςθ τισ 
εμπειρίεσ και τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των 
μακθτϊν/τριϊν, ο εκπαιδευτικόσ προκαλεί ςυηθτιςεισ με 
ςτόχο οι μακθτζσ να ανταλλάξουν ιδζεσ και προτάςεισ για 
τον εμπλουτιςμό του ςχολικοφ εργαςτθρίου. 

Ο εκπαιδευτικόσ, χρθςιμοποιϊντασ ζναν παροπλιςμζνο 
υπολογιςτι, κάνει επίδειξθ τθσ κεντρικισ μονάδασ και του 
εςωτερικοφ τθσ μζρουσ, κακϊσ και περιφερειακϊν 
ςυςκευϊν. τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε 
δραςτθριότθτεσ εξερεφνθςθσ του εςωτερικοφ του 
υπολογιςτι και διαςφνδεςθσ περιφερειακϊν του ςυςκευϊν 
χρθςιμοποιϊντασ εκπαιδευτικό λογιςμικό ι/και ςχετικά 
εκπαιδευτικά βίντεο. 

Ενδεικτικζσ πρόςκετεσ εργαςίεσ ολοκλιρωςθσ γνϊςεων, με 
χριςθ κατάλλθλων λογιςμικϊν από τουσ μακθτζσ, μποροφν 
να είναι  

 θ δθμιουργία φωτογραφικοφ λεξικοφ όρων 

χολικό εγχειρίδιο 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
ΔΕΛΤ 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
«Ανακαλφπτω τισ Μθχανζσ» 

Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
Πλθροφορικι Γυμναςίου  

Λογιςμικό υποςτιριξθσ 
Πλθροφορικισ Γυμναςίου 

Ελεφκερο Λογιςμικό και 
Λογιςμικό Ανοικτοφ κϊδικα 
http://www.ellak.gr 

Λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 

Λογιςμικό δθμιουργίασ 
ςταυρολζξων 
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με βάςθ τθν άδεια χριςθσ  

 να διακρίνει το λογιςμικό 
ανοικτοφ και κλειςτοφ κϊδικα 

 να τεκμθριϊνει τθν επιλογι 
λογιςμικοφ εξετάηοντασ όλεσ τισ 
εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ ωσ προσ 
τθν άδεια χριςθσ 

 θ ανάπτυξθ γραφικϊν οργανωτϊν για το υπολογιςτικό 
ςφςτθμα με χριςθ λογιςμικοφ εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 

 θ δθμιουργία/επίλυςθ ςταυρολζξου ςχετικϊν εννοιϊν 

 θ δθμιουργία χρονογραμμισ με τθν εξζλιξθ του 
λογιςμικοφ ι υλικοφ υπολογιςτϊν. 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

http://www.eclipsecrosswor
d.com 

Βίντεο από τον ιςτότοπο 
http://www.computerhistory
.org 

Αποκετιριο Πολυμεςικοφ 
Τλικοφ Merlot 
http://www.merlot.org/merl
ot/index.htm 

 
Γνωρίηω και χειρίηομαι τον υπολογιςτι - Λειτουργικά περιβάλλοντα 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναγνωρίηει και να χειρίηεται 
τα βαςικά ςτοιχεία του 
γραφικοφ περιβάλλοντοσ 
εργαςίασ (π.χ. παράκυρο, 
εικονίδιο, ζναρξθ, τερματιςμόσ) 

 να διαχειρίηεται και να 
τροποποιεί ιδιότθτεσ 
παρακφρων ςτο γραφικό 
περιβάλλον εργαςίασ 

 να παραμετροποιεί το γραφικό 
περιβάλλον εργαςίασ (π.χ. 
προςαρμογι επιφάνειασ 

Γραφικό 
περιβάλλον 
εργαςίασ 
 
Ρυκμίςεισ 
ςυςτιματοσ 
 
Επιφάνεια 
εργαςίασ 
 
Προςταςία 
ενζργειασ 
 
Βοικεια 

τόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ εξοικείωςθ των μακθτϊν 
με το γραφικό περιβάλλον εργαςίασ υπολογιςτι και τουσ 
βαςικοφσ χειριςμοφσ ςε παρακυρικά περιβάλλοντα. Οι 
μακθτζσ/τριεσ υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ που βαςίηονται 
ςτθ χριςθ ποικίλων εφαρμογϊν. Για παράδειγμα 

 καταγράφουν ςτο ςθμειωματάριο τα απαραίτθτα υλικά 
για το πάρτι τθσ τάξθσ τουσ και κάνουν υπολογιςμοφσ 
για το κόςτοσ χρθςιμοποιϊντασ τθν αρικμομθχανι 

 αναηθτοφν ςτο θμερολόγιο του υπολογιςτι τισ θμζρεσ 
των εκνικϊν εορτϊν και τισ καταγράφουν ςτο 
ςθμειωματάριο του υπολογιςτι 

 ορίηουν ρυκμίςεισ προςταςίασ οκόνθσ και 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

 χρθςιμοποιοφν το εργαλείο βοικειασ του υπολογιςτι 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Εκπαιδευτικό βίντεο  
 
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ 
http://www.edutv.gr 
 
Λειτουργικό ςφςτθμα 
 
θμειωματάριο 
 
Θμερολόγιο 
 
Αρικμομθχανι 
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εργαςίασ, προςταςία οκόνθσ, 
δθμιουργία ςυντομεφςεων, 
εργαλείο βοικειασ) 

 εντοπίηουν τα χαρακτθριςτικά του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 

 προςαρμόηουν τθν επιφάνεια εργαςίασ ςτισ ανάγκεσ 
τουσ δθμιουργϊντασ ςυντομεφςεισ, τροποποιϊντασ τθ 
γραμμι εργαςιϊν κ.λπ. 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες  

 
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να οργανϊνει το χϊρο 
αποκικευςθσ που χρθςιμοποιεί 
(χριςθ φακζλων και υποφακζλων 
ςτο ςκλθρό δίςκο, ςτθ μνιμθ 
flash κ.λπ.) 

 να αναγνωρίηει τθ ςθμαςία 
κατάλλθλθσ ονοματολογίασ ςτα 
αρχεία και ςτουσ φακζλουσ που 
χρθςιμοποιεί 

 να αναηθτά και να εκτελεί 
λογιςμικά ςτο υπολογιςτικό του 
ςφςτθμα 

 να χειρίηεται αρχεία και 
φακζλουσ (δθμιουργία, 
αναηιτθςθ, αντιγραφι, 
μετακίνθςθ, μετονομαςία, 
άνοιγμα, κλείςιμο, διαγραφι, 
ανάκτθςθ) ςε ποικίλα 
αποκθκευτικά μζςα 

 να εξάγει πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τα προςωπικά του/τθσ αρχεία 

Φάκελοι και αρχεία 
 
Οργάνωςθ αρχείων 
και φακζλων 
 
Χειριςμόσ και 
ιδιότθτεσ αρχείων 
και φακζλων 
 
υμπίεςθ και 
αποςυμπίεςθ 
αρχείων και 
φακζλων 

Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ατομικά ι ανά δφο ςτον 
υπολογιςτι και εκτελοφν μικρζσ αςκιςεισ και 
δραςτθριότθτεσ. Για παράδειγμα 
 

 δθμιουργοφν ςτο ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι ι/και 
ςτθ μνιμθ flash, φάκελο με το όνομα του τμιματόσ τουσ 
κακϊσ και δφο τουλάχιςτον επιμζρουσ υποφακζλουσ 

 δθμιουργοφν και αποκθκεφουν αρχεία ςε κακοριςμζνο 
φάκελο με κατάλλθλο όνομα 

 αναγνωρίηουν/ανοίγουν/κλείνουν διαφορετικοφσ 
τφπουσ αρχείων 

 μετακινοφν/αντιγράφουν αρχεία ςτο κατάλλθλο 
αποκθκευτικό μζςο και φάκελο 

 μετονομάηουν αρχεία/φακζλουσ 

 διαγράφουν/ανακτοφν αρχεία/φακζλουσ 

 αναηθτοφν πλθροφορίεσ για το μζγεκοσ κ.λπ. ενόσ 
αρχείου 

 ςυμπιζηουν και αποςυμπιζηουν αρχεία και φακζλουσ 

 εκτελοφν απλοφσ υπολογιςμοφσ ςχετικά με τα μεγζκθ 
των αρχείων και των αποκθκευτικϊν μζςων 

 
Ο εκπαιδευτικόσ, εφαρμόηοντασ τθ ςπειροειδι προςζγγιςθ, 
κα πρζπει να επανζρχεται, με κάκε ευκαιρία, ςτα 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λειτουργικό ςφςτθμα 
 
Λογιςμικά ςυμπίεςθσ 
αρχείων 
 
Εκπαιδευτικό Λογιςμικό 
Πλθροφορικισ Γυμναςίου 
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(όνομα, τφποσ, μζγεκοσ, 
θμερομθνίεσ δθμιουργίασ και 
τελευταίασ τροποποίθςθσ) 

 να ςυμπιζηει και να αποςυμπιζηει 
αρχεία και φακζλουσ 

αντικείμενα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ, ςτο πλαίςιο τθσ 
υλοποίθςθσ δραςτθριοτιτων με χριςθ ΣΠΕ από τουσ 
μακθτζσ ςτο εργαςτιριο υπολογιςτϊν. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να εγκακιςτά και να αφαιρεί 
λογιςμικό από το υπολογιςτικό 
ςφςτθμα 

 να επιλφει απλά τεχνικά 
προβλιματα (π.χ. απόκριςθ 
λογιςμικοφ) 

 να ρυκμίηει τθν αςφάλεια του 
υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ (π.χ. 
αντιικό πρόγραμμα, τείχοσ 
προςταςίασ) 

 να πραγματοποιεί ζλεγχο του 
υπολογιςτι και των 
αποκθκευτικϊν μζςων για ιοφσ 

 να δθμιουργεί και να ανακτά 
αντίγραφα αςφαλείασ αρχείων 

υντιρθςθ και 
προςταςία 
λογιςμικοφ 
 
Εγκατάςταςθ/απεγ
κατάςταςθ 
λογιςμικοφ 
 
Διαχείριςθ 
εργαςιϊν 
 
Αντιικό πρόγραμμα, 
τείχοσ προςταςίασ 
 
Εφεδρικά 
αντίγραφα 
αςφαλείασ 

Αφοφ προθγθκεί ειςιγθςθ-επίδειξθ από τον/τθν 
εκπαιδευτικό, οι μακθτζσ/τριεσ εκτελοφν μικρζσ αςκιςεισ 
και δραςτθριότθτεσ ςτον υπολογιςτι, όπωσ 

 εγκακιςτοφν νζο λογιςμικό 

 χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων 
απόκριςθσ λογιςμικοφ 

 ρυκμίηουν τισ παραμζτρουσ αςφάλειασ του ςυςτιματοσ 

 δθμιουργοφν αντίγραφα αςφαλείασ των δεδομζνων 
τουσ ςε διάφορα αποκθκευτικά μζςα 

 ανακτοφν δεδομζνα από αντίγραφα αςφαλείασ 
Θ εγκατάςταςθ νζου λογιςμικοφ μπορεί να ςυνδυαςτεί με 
αναηιτθςθ και καταβίβαςθ ελεφκερου λογιςμικοφ από το 
Διαδίκτυο (π.χ. αναηιτθςθ και εγκατάςταςθ λογιςμικοφ 
προςταςίασ από ιοφσ ι εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ). 

Εναλλακτικά, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εκπαιδευτικά 
βίντεο για τθ διαπραγμάτευςθ των ςχετικϊν αντικειμζνων. 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λειτουργικό φςτθμα 
 
Αντιικά προγράμματα 
 
Λογιςμικό αντιγράφων 
αςφαλείασ 
 
Ελεφκερο λογιςμικό 
 
Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
 
Εκπαιδευτικό βίντεο 

 
Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι ικανόσ/ι Λογιςμικό Οι μακθτζσ/τριεσ αςκοφνται ςτθν επεξεργαςία χολικό εγχειρίδιο 
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 να τροποποιεί και να αποκθκεφει 
απλά κείμενα που κα του δοκοφν 

 να δθμιουργεί κείμενα ςφμφωνα με 
τουσ κακιερωμζνουσ κανόνεσ 
πλθκτρολόγθςθσ 

 να μορφοποιεί ζνα κείμενο με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά 
γραμματοςειράσ (μζγεκοσ, χρϊμα, 
τφποσ κ.λπ.) 

 να τροποποιεί τθ μορφι των 
παραγράφων και τθ ςτοίχιςθ ςε ζνα 
ζγγραφο 

 να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά 
τεχνικζσ αντιγραφισ/μετακίνθςθσ 
τμθμάτων κειμζνου ι αντικειμζνων ςε 
ζνα ζγγραφο 

 να ειςάγει και να διαμορφϊνει λίςτεσ 
κουκκίδων ι αρίκμθςθσ ςε ζνα 
ζγγραφο 

 να χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά το 
εργαλείο ορκογραφικοφ-γραμματικοφ 
ελζγχου ςτα ζγγραφα που δθμιουργεί 

 να χρθςιμοποιεί το εργαλείο εφρεςθσ 
και αντικατάςταςθσ χαρακτιρων 
(λζξεων) ςε ζνα ζγγραφο 

 να διαμορφϊνει και να επεξεργάηεται 
τθν κεφαλίδα και το υποςζλιδο ςε ζνα 
ζγγραφο 

 να ειςάγει και να επεξεργάηεται 
εικόνεσ ςε ζνα ζγγραφο 

επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Δθμιουργία 
εγγράφου 
 
Μορφοποίθςθ 
γραμματοςειράσ 
 
Μορφοποίθςθ 
παραγράφου 
 
Αντιγραφι/μετακίνθ
ςθ αντικειμζνων 
(κείμενο, εικόνα, 
ςχιμα, βίντεο κτλ) 
 
Ορκογραφικόσ 
ζλεγχοσ 
 
Σεχνικζσ αναηιτθςθσ 
και αντικατάςταςθσ 
κειμζνου 
 
Ειςαγωγι 
αντικειμζνων ςε 
ζγγραφο 
 
Διαμόρφωςθ 
ςελίδασ 

κειμζνου ατομικά και ςε ομάδεσ εργαςίασ. Ο/Θ 
εκπαιδευτικόσ ανακζτει κατάλλθλεσ αςκιςεισ, 
εργαςίεσ και ςχζδια ζρευνασ (μικρισ διάρκειασ) που 
απαιτοφν τθ δθμιουργία εγγράφων διαφόρων τφπων 
και μορφϊν. Θ κεματολογία κα πρζπει να εντάςςεται 
ςε ζνα νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο δραςτθριοτιτων 
τθσ ςχολικισ και τθσ κοινωνικισ ηωισ. Προτείνεται δε θ 
υλοποίθςθ ςχετικϊν εργαςιϊν ςε ςυνεργαςία με τα 
άλλα μακιματα του Π.. 
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 πρόγραμμα ςχολικισ γιορτισ ι εκδιλωςθσ 

 αφίςα για τθ ςχολικι γιορτι ι τθν εκδιλωςθ τθσ 
τάξθσ 

 άρκρο για τθ ςχολικι εφθμερίδα 

 ζκκεςθ εντυπϊςεων από εκπαιδευτικι εκδιλωςθ 
ι δραςτθριότθτα 

 δθμιουργικι γραφι (μάκθμα ελλθνικϊν ι ξζνθσ 
γλϊςςασ) 

 ςφνταξθ μικρισ ζκκεςθσ ι εργαςίασ ςε μάκθμα 
του Π.. 

 γράμμα ςε ζνα φίλο 

 ςτίχοι αγαπθμζνου τραγουδιοφ-ποιιματοσ 

 δθμιουργία κόμικ 

 ταμπλό ενόσ παιχνιδιοφ (π.χ. γκρινιάρθσ, πίςτα 
αγϊνων αυτοκινιτου). 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Εκπαιδευτικό βίντεο 
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 να δθμιουργεί απλά ςχιματα ςε ζνα 
ζγγραφο χρθςιμοποιϊντασ το 
ςχεδιαςτικό εργαλείο του 
κειμενογράφου 

 να ρυκμίηει τθ διαμόρφωςθ των 
ςελίδων ενόσ εγγράφου (περικϊρια, 
προςανατολιςμόσ και μζγεκοσ 
χαρτιοφ) 

 να χρθςιμοποιεί τθν προεπιςκόπθςθ 
εγγράφου και να τυπϊνει ζνα 
ζγγραφο 

 να εκφράηεται δθμιουργικά μζςω του 
γραπτοφ λόγου και των ψθφιακϊν 
ζργων που αναπτφςςει 

 να επιχειρθματολογεί για τα 
πλεονεκτιματα τθσ επεξεργαςίασ 
κειμζνου ςε υπολογιςτι ςυγκριτικά με 
τθ χειρόγραφθ ςυγγραφι κειμζνου  

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα και με 
τεχνικι αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 
εργαςίεσ που του ανατίκενται 

 
Εκτφπωςθ κειμζνου 
 
Πλεονεκτιματα 
επεξεργαςίασ 
κειμζνου 

 
Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με πολυμζςα 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να πλοθγείται ςε εφαρμογζσ 

υπερμζςων (Διαδίκτυο, 

Τπερμζςα, 
πολυμζςα 
 
Περιβάλλον 

κοπόσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι οι μακθτζσ να γνωρίςουν τα 
βαςικά χαρακτθριςτικά των πολυμεςικϊν εφαρμογϊν και να 
δθμιουργιςουν ψθφιακά ζργα και υπερμεςικζσ 
παρουςιάςεισ. 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Wikipedia 
Εγκυκλοπαίδεια Λδρφματοσ 
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εκπαιδευτικό λογιςμικό, κ.λπ.) 

 να διακρίνει τα βαςικά ςτοιχεία 

του περιβάλλοντοσ διεπαφισ ςε 

πολυμεςικζσ εφαρμογζσ 

 να αναγνωρίηει τα δομικά 

ςτοιχεία μιασ εφαρμογισ 

πολυμζςων (κείμενο, ιχο, 

εικόνα, βίντεο) 

 να ειςάγει πλθροφορίεσ 

πολυμεςικισ μορφισ ςε απλζσ 

εφαρμογζσ που δθμιουργεί 

(κείμενο, εικόνα, κινοφμενο 

ςχζδιο, βίντεο, ιχο)  

 να δθμιουργεί/τροποποιεί 

παρουςιάςεισ  

 να ειςάγει/αφαιρεί διαφάνειεσ 

ςε μια παρουςίαςθ 

 να κακορίηει /τροποποιεί τθ 

διάταξθ των διαφανειϊν μιασ 

παρουςίαςθσ 

 να μορφοποιεί διαφάνειεσ 
παρουςιάςεων (π.χ. διάταξθ, 
πρότυπο, μορφοποιιςεισ 
κειμζνου κ.λπ.) 

 να ειςάγει υπερςυνδζςμουσ ςε 
μια παρουςίαςθ δθμιουργϊντασ 
αλλθλεπίδραςθ με τον χριςτθ  

διεπαφισ 
 
Δομικά ςτοιχεία 
πολυμζςων  
 
Εργαλεία 
παρουςιάςεων 
 
Μορφοποίθςθ 
διαφανειϊν 
 
Διαχείριςθ 
διαφανειϊν 
 
Ειςαγωγι ςε 
παρουςιάςεισ 
εικόνων, ιχου και 
βίντεο 

 
Αρχικά οι μακθτζσ πλοθγοφνται ςε διάφορεσ υπερμεςικζσ 
εφαρμογζσ (π.χ. θλεκτρονικά βιβλία, λεξικά και 
εγκυκλοπαίδειεσ, εκπαιδευτικά λογιςμικά, επιλεγμζνουσ 
ιςτότοπουσ κ.λπ.) με ςτόχο να εντοπίςουν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά υπερμεςικισ πλθροφορίασ (μθ γραμμικι 
οργάνωςθ, υπερςφνδεςμοι, περιβάλλον διεπαφισ κ.λπ.). 
 
Ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει μικρζσ εργαςίεσ που βαςίηονται 
ςτθ δθμιουργία παρουςιάςεων και πολυμεςικϊν 
εφαρμογϊν. Οι μακθτζσ εργάηονται ατομικά ι και ςε ομάδεσ 
και επεξεργάηονται ψθφιακζσ ςυλλογζσ (εικόνεσ, ιχο, βίντεο, 
κινοφμενο ςχζδιο) που είτε ανακτοφν από ψθφιακζσ 
ςυςκευζσ είτε δθμιουργοφν μζςω κατάλλθλων εφαρμογϊν 
και τισ ενςωματϊνουν ςε διαδραςτικζσ παρουςιάςεισ. 
 
Προτείνεται οι εργαςίεσ να ακολουκοφν ζνα ςενάριο ι ζνα 
μικρό ςχζδιο ζρευνασ, βάςει του οποίου οι μακθτζσ 
οδθγοφνται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου. 
Σα προτεινόμενα κζματα εργαςίασ μποροφν να αντλοφνται 
από τα μακιματα του Π.. (φυςικζσ επιςτιμεσ, μακθματικά, 
γλϊςςα, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), το διακεματικό πεδίο, 
τθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςε καινοτόμεσ δράςεισ και 
προγράμματα ι τθ ςχολικι και κοινωνικι ηωι. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 

Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ 
Ελλθνικι Εκπαιδευτικι 
Σθλεόραςθ 
Λνςτιτοφτο Οπτικοακουςτικϊν 
Μζςων 
Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν 
ActionAid 
 
Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων 
 
Λογιςμικό παρουςιάςεων 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
εικόνασ  
 
Λςτότοποι για δθμιουργία 
κόμικ 
http://www.comicstripcreato
r.org 
http://www.toondoo.com 
http://www.pixton.com 
http://goanimate.com 
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Γνωρίηω το Διαδίκτυο και επικοινωνϊ 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά Θζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό Υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 

ικανόσ/ι 

 να αναγνωρίηει το Διαδίκτυο ωσ 

μζςο επικοινωνίασ, 

ςυνεργαςίασ, ενθμζρωςθσ, 

ψυχαγωγίασ και πολιτιςμοφ  

 να αναγνωρίηει και να αναφζρει 

τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ του 

Διαδικτφου 

 να χρθςιμοποιεί τισ κφριεσ 

λειτουργίεσ ενόσ λογιςμικοφ 

πλοιγθςθσ ςτον Παγκόςμιο 

Λςτό (διαχείριςθ αγαπθμζνων, 

διαχείριςθ προβολϊν και 

εκτφπωςθσ) 

 να επιλζγει ιςτότοπουσ και να 

πλοθγείται ςε αυτοφσ με ςτόχο 

τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

 να διακρίνει διάφορεσ 

κατθγορίεσ ιςτότοπων (.gr, 

.com, .gov, .edu κ.λπ.) 

 να διακρίνει τισ διαφορζσ 

μεταξφ ςτατικϊν και δυναμικϊν 

Διαδίκτυο 

 

Βαςικζσ Τπθρεςίεσ 

Διαδικτφου 

 

Φυλλομετρθτζσ 

 

Παγκόςμιοσ Λςτόσ 

 

Λςτοςελίδα 

 

Δικτυακόσ τόποσ 

 

Θ διεφκυνςθ ςτον 

Παγκόςμιο Λςτό 

(URL) 

 
Μθχανζσ 
Αναηιτθςθσ 
 
τρατθγικζσ 
αναηιτθςθσ 
πλθροφοριϊν 
 

Ο εκπαιδευτικόσ αξιοποιεί τισ προχπάρχουςεσ εμπειρίεσ των 

μακθτϊν/τριϊν και ςυηθτά μαηί τουσ για το Διαδίκτυο και τισ 

βαςικζσ υπθρεςίεσ του. Γίνεται ςυηιτθςθ για τισ βαςικζσ 

εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ με ςτόχο να αναδειχκεί θ ςθμαςία 

του παγκόςμιου δικτφου ςτθν ατομικι και κοινωνικι ηωι ωσ 

μζςου επικοινωνίασ, πλθροφόρθςθσ, ςυνεργαςίασ, 

ψυχαγωγίασ, πολιτιςμοφ κ.λπ. 

 

Οι μακθτζσ πλοθγοφνται ςε επιλεγμζνουσ δικτυακοφσ τόπουσ 

που προτείνονται από το διδάςκοντα, εντοπίηουν ςτοιχεία 

του περιβάλλοντοσ διεπαφισ και αναηθτοφν πλθροφορίεσ. 

Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι δικτυακοί τόποι του 

ςχολείου, του Διμου, του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ, τθσ 

Εκνικισ Μετεωρολογικισ Τπθρεςίασ, τθσ πλατφόρμασ του 

Ψθφιακοφ χολείου, τθσ μακθτικισ πφλθσ του Πανελλθνίου 

χολικοφ Δικτφου, τθσ Wikipedia κ.α. 

 

Οι μακθτζσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ με ςτόχο τθν υλοποίθςθ 

μιασ ολοκλθρωμζνθσ εργαςίασ, για παράδειγμα ςχετικά με 

τθν ιςτορία του τόπου τουσ. Χρθςιμοποιοφν μθχανζσ 

αναηιτθςθσ και εξοικειϊνονται με τεχνικζσ αναηιτθςθσ 

πλθροφοριϊν χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ λζξεισ-κλειδιά. 

Εντοπίηουν ενδιαφζρουςεσ ιςτοςελίδεσ και τισ καταχωροφν 

χολικό εγχειρίδιο  

 

Φυλλομετρθτζσ 

 
Πλατφόρμα ψθφιακοφ 
ςχολείου 
 
Μακθτικι πφλθ ΠΔ 
 
Wikipedia  
 
Μουςεία (π.χ. Ακρόπολθσ, 
Μπενάκθ, Γουλανδρι) 
 
Μδρυμα Ευγενίδου 
 
Μδρυμα Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ 
 
Παγκόςμιο Σαμείο για τθ 
Φφςθ (WWF) 
 
Μωςαϊκό ιδεϊν για τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα 
 
Εκνικι Μετεωρολογικι 
Τπθρεςία 
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ιςτότοπων 

 να χρθςιμοποιεί τισ κφριεσ 

λειτουργίεσ μιασ μθχανισ 

αναηιτθςθσ για τθν αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν για ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό 

 να εφαρμόηει αποτελεςματικζσ 
ςτρατθγικζσ αναηιτθςθσ 
πλθροφοριϊν για τθν 
υλοποίθςθ των εργαςιϊν 
του/τθσ 

 να αξιολογεί και να αξιοποιεί τα 

αποτελζςματα από μια μθχανι 

αναηιτθςθσ με ςτόχο τθν 

ανεφρεςθ πλθροφοριϊν για ζνα 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό 

Επίλυςθ 
πλθροφοριακοφ 
προβλιματοσ 

ςτθ λίςτα των αγαπθμζνων του φυλλομετρθτι. 

Εκτυπϊνουν τμιματα ιςτοςελίδων που ςχετίηονται με τθν 

εργαςία τουσ. Αποκθκεφουν ςτο δίςκο τουσ ςελίδεσ και 

υλικό (π.χ. φωτογραφίεσ) και δθμιουργοφν ζνα ςχετικό 

poster. Εναλλακτικά, μποροφν να δθμιουργιςουν ζνα 

ψθφιακό άλμπουμ φωτογραφιϊν. τθ ςυνζχεια, 

παρουςιάηουν και ςυηθτοφν τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ 

τουσ ςτθν τάξθ.  

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

 
Εκπαιδευτικζσ πφλεσ 
 
Μθχανζσ Αναηιτθςθσ 
 
Βραβευμζνα ιςτολόγια 
ςχολείων (π.χ. between the 
lines) 
 
Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ  
http://www.edutv.gr  
 
Edutube 
http://www.edutube.org 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 

ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί το θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο για να 

επικοινωνιςει και να 

ανταλλάξει πλθροφορίεσ 

(ςφνκεςθ και αποςτολι 

μθνφματοσ, επιςφναψθ 

αρχείου, απάντθςθ, προϊκθςθ, 

διαχείριςθ φακζλων 

μθνυμάτων κ.λπ.) 

Θλεκτρονικό 

Σαχυδρομείο 

 

Θλεκτρονικι 
Επικοινωνία 
 
Κζματα αςφάλειασ 
 
Λοί υπολογιςτϊν 
 
Κακόβουλο 
λογιςμικό 

Οι μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ςυςχετίςουν τθ διαδικαςία 

ςφνταξθσ και αποςτολισ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων 

με τον παραδοςιακι αλλθλογραφία. Με τθ βοικεια και τθν 

κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ ενεργοποιοφν ατομικοφσ 

λογαριαςμοφσ μζςω τθσ υπθρεςίασ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου. 

τθ ςυνζχεια, ανταλλάςςουν μθνφματα μεταξφ τουσ, με 

τον/τθν κακθγθτι/τρια τουσ και επιςυνάπτουν ςε αυτά 

αρχεία. 

 

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει εκπαιδευτικό 

Εκπαιδευτικό βίντεο 

 

Διαδικτυακό λεξικό 

προςομοίωςθσ τεχνολογίασ 

techtionary 

 

Εκπαιδευτικό Λογιςμικό 

Πλθροφορικισ Γυμναςίου 

 

Τπθρεςίεσ Πανελλθνίου 

χολικοφ Δικτφου 
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 να διαχειρίηεται τα αρχεία που 

επιςυνάπτονται ςε ζνα μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 να διακρίνει τισ διαφορζσ 

μεταξφ του λογιςμικοφ 

διαχείριςθσ θλεκτρονικισ 

αλλθλογραφίασ και μιασ 

διαδικτυακισ υπθρεςίασ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 να αξιολογεί τθν αςφάλεια 

θλεκτρονικϊν μθνυμάτων και 

των ςυνθμμζνων αρχείων 

 να είναι ενιμεροσ για τισ 

μορφζσ κακόβουλου 

λογιςμικοφ 

 να εφαρμόηει υπεφκυνα και με 

ςυνζπεια κανόνεσ θλεκτρονικισ 

επικοινωνίασ 

 να προςτατεφει τα δεδομζνα 
του λογαριαςμοφ του/τθσ 
(ςυνκθματικό πρόςβαςθσ, 
κλείςιμο ςυνόδου κ.λπ.) 

βίντεο επίδειξθσ για τθ δθμιουργία και αποςτολι μθνφματοσ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το πρόβλθμα των κακόβουλων 

λογιςμικϊν κ.λπ. 

 

Επιπρόςκετα, αξιοποιοφνται διαδικτυακά παιχνίδια για τθν 

ευαιςκθτοποίθςι των μακθτϊν/τριϊν ςε κζματα υπεφκυνθσ 

επικοινωνίασ/ςυμπεριφοράσ ςτο Διαδίκτυο. 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

 

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ 
Δικτφου 
http://www.saferinternet.gr 
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Προγραμματίηω τον υπολογιςτι  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναγνωρίηει τισ βαςικζσ 
ςυνιςτϊςεσ ενόσ εκπαιδευτικοφ 
περιβάλλοντοσ οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 να εκτελεί ζτοιμα προγράμματα 
που κα του δοκοφν 

 να περιγράφει με λεκτικό τρόπο 
απλοφσ αλγορίκμουσ που 
καλείται να υλοποιιςει ςτο 
περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 να διακρίνει διάφορα γεγονότα 
(events) ςτο περιβάλλον 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ 

 να κακορίηει/ςυντάςςει απλζσ 
εντολζσ ςτο περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 

 να ορίηει ενζργειεσ και ςενάρια 
που πρζπει να εκτελεςτοφν για 
επικυμθτά γεγονότα 

 να εξθγεί γιατί ζνα αντικείμενο 
του προγραμματιςτικοφ 
περιβάλλοντοσ ςυμπεριφζρεται 

Ειςαγωγι ςτον 
Προγραμματιςμό 
Τπολογιςτϊν 
 
Εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα 
οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 
 
Οδθγοφμενοσ από 
γεγονότα 
προγραμματιςμόσ 
 
Ανάπτυξθ και 
εκτζλεςθ απλϊν 
εφαρμογϊν 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ ςταδιακι 
εξοικείωςθ των μακθτϊν με τον προγραμματιςμό μζςα από 
τθν αξιοποίθςθ διακζςιμων εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ. 
Ο εκπαιδευτικόσ, μζςα από τθν παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ 
ζτοιμων  προγραμμάτων, προκαλεί το ενδιαφζρον των 
μακθτϊν και διαμορφϊνει ζνα πλαίςιο ενεργθτικισ 
ςυμμετοχισ. Οι μακθτζσ ειςάγονται ςε εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ και εξοικειϊνονται με τισ 
βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τουσ μζςα από κατάλλθλεσ 
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ ςτόχο τθ διερευνθτικι 
προςζγγιςθ τθσ γνϊςθσ, τθν αλλθλεπίδραςθ με τον 
υπολογιςτι, τθ ςυνεργαςία, τθν αυτενζργεια, τθ 
δθμιουργικότθτα και τθν ενεργοποίθςθ τθσ φανταςίασ των 
μακθτϊν. 
 
Οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθν ζννοια του αλγορίκμου, ζχοντασ 
ωσ γενικό προςανατολιςμό τθ μετάβαςθ από τθν ψθφιακι 
ηωγραφικι ςτα προγραμματιηόμενα πολυμζςα. τόχοσ είναι 
θ δθμιουργία μικρϊν εφαρμογϊν, ςτισ οποίεσ κα 
προκαλείται θ δράςθ αντικειμζνων ςτθ ςκθνι ι ςτο χϊρο 
επιςκόπθςθσ με χριςθ χειριςτθρίων (πλθκτρολόγιο, ποντίκι). 
Ενδεικτικά παραδείγματα ζργων είναι ο προγραμματιςμόσ 
τθσ κίνθςθσ ενόσ αντικειμζνου (π.χ. μπάλα, ηωάκι, 
αερόςτατο) ςτο χϊρο ι ςε λαβφρινκο. 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Scratch 
 
BYOB 
 
Microworld pro 
 
Starlogo TNG 
 
Turtle Art 
 
Kodu 
 
Storytelling Alice, Mama 
 
gameMaker 
 
GreenFoot 
 
e-toys 
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με ςυγκεκριμζνο τρόπο 

 να αναπτφςςει μικρζσ 
εφαρμογζσ χρθςιμοποιϊντασ 
ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να υλοποιεί λειτουργίεσ και 
ςενάρια με βάςθ 
προκακοριςμζνα γεγονότα 
χρθςιμοποιϊντασ περιβάλλον 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ 

 να ςυςχετίηει γεγονότα με τισ 
αντίςτοιχεσ εντολζσ 

 να επιλζγει αντικείμενα από το 
προγραμματιςτικό περιβάλλον 
και να ορίηει τισ ιδιότθτεσ και τθ 
ςυμπεριφορά τουσ  

 να αναπτφςςει απλζσ 
εφαρμογζσ ςε περιβάλλον 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ ελζγχου 
και διόρκωςθσ ςφαλμάτων ςτα 
προγράμματα που δθμιουργεί 

φνταξθ εντολϊν 
ελζγχου 
αντικειμζνων  
 
Προγραμματιςμόσ 
απλϊν 
πολυμεςικϊν 
εφαρμογϊν 
(πλοιγθςθ, 
αλλθλεπίδραςθ) 
 
Σεχνικζσ ελζγχου 
και διόρκωςθσ 
προγραμμάτων 

Με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, οι μακθτζσ 
ςυνεργάηονται και προγραμματίηουν/επεκτείνουν απλζσ 
εφαρμογζσ ςε εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ. 
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι θ δθμιουργία 

 πολυμεςικϊν καρτϊν με ςφνκεςθ ςτοιχείων που 
αντιδροφν ςε ενζργειεσ του χριςτθ. 

 απλϊν ψθφιακϊν διαδραςτικϊν αφθγιςεων ι ιςτοριϊν 
που χρθςιμοποιοφν πλαίςια διαλόγου για τουσ 
χαρακτιρεσ. 

Οι μακθτζσ παρουςιάηουν τα ζργα τουσ ςτθν τάξθ και 
ακολουκεί ςυηιτθςθ με ςτόχο τθ βελτίωςι τουσ. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Scratch 
 
BYOB 
 
Starlogo TNG 
 
Turtle Art 
 
Kodu 
 
Story telling Alice, Mama 
 
gameMaker 
 
GreenFoot 
 
e-toys 
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 Υλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ με ΤΠΕ 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναλφει ςφνκετεσ εργαςίεσ 
ςε επιμζρουσ απλοφςτερα ζργα  

 να επιλζγει τα κατάλλθλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να χρθςιμοποιεί 
αποτελεςματικά ποικίλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν 
ολοκλιρωςθ πλθροφοριϊν  
διαφορετικϊν μορφϊν ςτα ζργα 
του 

 να εφαρμόηει κριτιρια 
αξιολόγθςθσ των πθγϊν και των 
πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιεί  

 να ολοκλθρϊςει τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει 
από τισ άλλεσ κεματικζσ 
ενότθτεσ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και 
μεκόδουσ οργάνωςθσ και 
χρονοπρογραμματιςμοφ των 
εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα 
και με αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 

Πλθροφορικισ και 
ΣΠΕ 
 
Μακιματα του 
Π.. 
 
χολικι και 
κοινωνικι ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολυμζςα 
 
Παρουςιάςεισ 
 
 
 
 
 
 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ  και υλοποιοφν 
ςχζδια ζρευνασ μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, τα οποία 
απαιτοφν τθ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και 
υλικοφ, τθ χριςθ ποικίλων εργαλείων των ΣΠΕ, ψθφιακϊν 
και ζντυπων πθγϊν. Δθμιουργοφν ολοκλθρωμζνα ζργα και 
τα παρουςιάηουν ςτθν τάξθ. 
Θ κεματολογία των ςχεδίων εργαςίασ εντάςςεται ςε ζνα 
νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ 
και τθσ κοινωνικισ ηωισ. Προτείνεται δε θ υλοποίθςθ 
διακεματικϊν εργαςιϊν ςε ςυνεργαςία με άλλα μακιματα 
του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, ιςτορία, φυςικζσ 
επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, κοινωνικζσ επιςτιμεσ 
κ.λπ.). 
Ενδεικτικζσ προτάςεισ ςχεδίων ζρευνασ: 
 
1. Διαγωνιςμόσ ψθφιακισ ιςτορίασ ι κόμικ 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ ψθφιακισ ιςτορίασ ι κόμικ. Σο κζμα μπορεί να 
αντλθκεί από τα μακιματα του Π.., το διακεματικό πεδίο, 
τθ ςχολικι και τθν κοινωνικι ηωι (π.χ. θ ανακφκλωςθ, θ 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ πόλθ χωρίσ αυτοκίνθτο, τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα, μια ιςτορικι επζτειοσ κ.λπ.). 
Ειδικότερα, με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, οι 
μακθτζσ/τριεσ  

 ςχεδιάηουν το ςενάριο και δθμιουργοφν τουσ ιρωεσ 

 ςυντάςςουν διαλόγουσ χρθςιμοποιϊντασ λογιςμικό 

χολικό εγχειρίδιο 
  
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
Λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 
 
Λογιςμικό παρουςιάςεων 
 
Λογιςμικά πολυμζςων 
 
Λογιςμικό ςχεδίαςθσ 
 
υςκευζσ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ 
 
Παγκόςμιοσ Λςτόσ  
 
Μθχανζσ αναηιτθςθσ  
 
Τπθρεςίεσ Πανελλθνίου 
χολικοφ Δικτφου 
 
Λςτότοποι για δθμιουργία 
κόμικ 
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εργαςίεσ που αναλαμβάνει  

 να εφαρμόηει κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ των 
ζργων που δθμιουργεί 

 να αξιοποιεί προθγοφμενα ζργα 
και τισ γνϊςεισ του για να 
βελτιϊςει τισ δθμιουργίεσ του 

 να παρουςιάηει και να 
επικοινωνεί τισ ιδζεσ του 

 να ενιςχφςει τθν αυτοεκτίμθςι 
του και τθν εμπιςτοςφνθ ςτον 
εαυτό του ωσ ενεργό 
υποκείμενο τθσ μάκθςθσ  

 να ακολουκεί τουσ 
κακιερωμζνουσ κανόνεσ 
δεοντολογίασ (ςεβαςμόσ 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, 
αναφορά χρθςιμοποιοφμενων 
πθγϊν κλπ.) 

 να ςυνεργάηεται και να 
προςφζρει τισ γνϊςεισ και τισ 
ικανότθτζσ του ςτθν ομάδα για 
τθν υλοποίθςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ-εργαςίασ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παγκόςμιοσ Λςτόσ 
 
Μθχανζσ 
αναηιτθςθσ και 
αξιολόγθςθ πθγϊν  
 
 
 
 
 
 
 
 

επεξεργαςίασ κειμζνου 

 δθμιουργοφν παραλλαγζσ ιςτοριϊν και γεγονότων 

 αναηθτοφν και αποκθκεφουν κατάλλθλεσ εικόνεσ από το 

Διαδίκτυο 

 ςχεδιάηουν και δθμιουργοφν εικόνεσ και γραφικά με 

κατάλλθλο λογιςμικό 

 ειςάγουν ςτθν εφαρμογι το υλικό, μουςικι, εφζ κ.λπ., 

χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλο λογιςμικό (παρουςιάςεων, 

πολυμζςων, ανάπτυξθσ κόμικ) 

 διαμορφϊνουν και ολοκλθρϊνουν το ψθφιακό τουσ ζργο 

  
2. Ιςτοεξερεφνθςθ 
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε μικρζσ ομάδεσ και 
αναλαμβάνουν ρόλουσ-διακεματικζσ προςεγγίςεισ, με ςτόχο 
να υλοποιιςουν ζνα ςχζδιο ζρευνασ με τθ μορφι 
ιςτοεξερεφνθςθσ (WebQuest).  Σο κζμα διερεφνθςθσ και 
μελζτθσ μπορεί να αντλθκεί από τον Πλθροφορικό 
Γραμματιςμό, τα άλλα μακιματα του Π.., το διακεματικό 
πεδίο, τθ ςχολικι ι τθν κοινωνικι ηωι.  
Ενδεικτικά κζματα που προτείνονται 

 Περιβαλλοντικόσ χάρτθσ του νομοφ μασ 

 Θ ιςτορία του τόπου μασ 

 Τγροβιότοποι τθσ χϊρασ ςε κίνδυνο 

 Οι κλιματικζσ αλλαγζσ 

 Οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ ςτθ αρχαιότθτα 

 Ναι ςτθν πυρθνικι ενζργεια; 

 Διατροφικζσ ςυνικειεσ και υγεία 

 
Εργαλεία Web 2.0 
 
Λςτολόγια/Wiki 
 
Εκπαιδευτικά tutorials 
 
Περιβάλλοντα οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ  
 
 
 
 
 
 
 
Χϊροι ανάρτθςθσ και 
διαμοίραςθσ 
ιςτοεξερευνιςεων 
http://www.zunal.com 
http://questgarden.com  
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Προγραμματιςμόσ 
 
Εκπαιδευτικι 
ρομποτικι 

 Θ ιςτορία και θ ςθμαςία τθσ παραγωγισ του λαδιοφ. 

Οι μακθτζσ/τριεσ αξιοποιοφν τισ προτεινόμενεσ από τον 
εκπαιδευτικό (αλλά και άλλεσ) πθγζσ για να ςυλλζξουν 
πλθροφορίεσ και υλικό και να διαπραγματευτοφν 
ςυγκεκριμζνα ηθτιματα-προβλιματα που τουσ ανατίκενται. 
Σο παραδοτζο κάκε ομάδασ μπορεί να είναι μια 
παρουςίαςθ, ζνα πόςτερ, θ ανάπτυξθ ενόσ ιςτολογίου κ.λπ. 
 
 
3. Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ των 3-4 ατόμων ςχεδιάηουν και 
οργανϊνουν τθν εργαςία τουσ, διακρίνουν τα μζςα και τα 
εργαλεία του περιβάλλοντοσ τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ, 
αναλαμβάνουν ρόλουσ. 
υναρμολογοφν το ρομπότ και εξοικειϊνονται με το 
περιβάλλον προγραμματιςμοφ και κακοδιγθςθσ του ρομπότ 
(εντολζσ κίνθςθσ, εντολζσ ελζγχου, εντολζσ ελζγχου 
αιςκθτιρων κ.λπ. χεδιάηουν, υλοποιοφν, ελζγχουν και 
βελτιϊνουν απλοφσ και ςφνκετουσ αλγόρικμουσ 
κακοδιγθςθσ του ρομπότ. Ενδεικτικά προτείνονται ενζργειεσ 
του ρομπότ, όπωσ 

 να διαγράψει ζνα τετράγωνο 

 να ακολουκιςει μια μαφρθ γραμμι 

 να βγει από ζναν λαβφρινκο 

 να παίξει μουςικι 

 να βρει και να ςυλλζξει αντικείμενα. 
 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 14 ώρες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
 
 
Περιβάλλοντα οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ  
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2. Πλθροφορικι Β’ Γυμναςίου 

 
Ενδεικτικι κατανομι διδακτικϊν ωρϊν ανά ενότθτα 

Άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων 
Προτεινόμενεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ 

Χειρίηομαι και δθμιουργϊ με τα εργαλεία των ΤΠΕ 

 Βαςικζσ ζννοιεσ ΣΠΕ 

 Λειτουργικά περιβάλλοντα 

 Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο 

10 

Αναηθτϊ πλθροφορίεσ, επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι με ΤΠΕ 

 Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με πολυμζςα και παρουςιάςεισ 

 Διερευνϊ και ςυνεργάηομαι μζςω του Διαδικτφου 

12 

Διερευνϊ, ανακαλφπτω και λφνω προβλιματα με ΤΠΕ 

 Λφνω προβλιματα με υπολογιςτικά φφλλα 

 Προγραμματίηω τον υπολογιςτι 

 Τλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ 

32 
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Βαςικζσ ζννοιεσ ΤΠΕ 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναγνωρίηει τα βαςικά μζρθ 
ςτο εςωτερικό του υπολογιςτι 
(επεξεργαςτισ, μνιμθ, κφρεσ 
επζκταςθσ) 

 να αντιλαμβάνεται και να 
περιγράφει τθ λειτουργία τθσ 
μνιμθσ ςτο υπολογιςτικό 
ςφςτθμα ωσ μζςο προςωρινισ 
αποκικευςθσ 

 να αντιλαμβάνεται και να 
περιγράφει το ρόλο του 
επεξεργαςτι ςτο υπολογιςτικό 
ςφςτθμα 

 να διακρίνει και να αξιολογεί τα 
χαρακτθριςτικά των τμθμάτων 
ςτο εςωτερικό του υπολογιςτι 

 να προςδιορίηει τθν ζννοια του 
δυαδικοφ ψθφίου (bit) 

 να προςδιορίηει τθν ζννοια του 
Byte 

 να κατονομάηει τα είδθ των 
δεδομζνων που αποκθκεφονται 
ςε ψθφιακά μζςα 

 να αναγνωρίηει τθν ανάγκθ 

Σο εςωτερικό του 
υπολογιςτι 
 
Επεξεργαςτισ 
 
Κφρια μνιμθ 
 
Μθτρικι πλακζτα 
 
Κφρεσ επζκταςθσ 
 
Ψθφιακι 
αναπαράςταςθ 
δεδομζνων 
 
Δυαδικό ψθφίο 
 
Μονάδεσ μζτρθςθσ 
πλθροφορίασ 

Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί ζνα μθ ενεργό υπολογιςτικό 
ςφςτθμα που υπάρχει ςτο εργαςτιριο και παρουςιάηει 
αναλυτικά το εςωτερικό μζροσ και τισ μονάδεσ του 
υπολογιςτι. τθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε 
δραςτθριότθτεσ εξερεφνθςθσ του εςωτερικοφ του 
υπολογιςτι, τθσ λειτουργίασ του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ, 
τθσ διαςφνδεςθσ και επικοινωνίασ περιφερειακϊν 
ςυςκευϊν, του ρόλου του λογιςμικοφ κ.λπ., 
χρθςιμοποιϊντασ εκπαιδευτικό λογιςμικό ι/και ςχετικά 
εκπαιδευτικά βίντεο. 

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ, που υλοποιοφν οι μακθτζσ ςτο 
εργαςτιριο Θ/Τ, αφοροφν  

 ςτθ διερεφνθςθ τθσ κωδικοποίθςθσ πλθροφοριϊν και 
του δυαδικοφ ςυςτιματοσ με χριςθ εκπαιδευτικοφ 
λογιςμικοφ 

 ςτθ μοντελοποίθςθ του υπολογιςτι ωσ ενιαίου 
ςυςτιματοσ υλικοφ-λογιςμικοφ με χριςθ εκπαιδευτικοφ 
λογιςμικοφ ι εκπαιδευτικοφ βίντεο 

 ςτθν ζρευνα αγοράσ μζςω επίςκεψθσ ςε θλεκτρονικά 
καταςτιματα υπολογιςτϊν (π.χ. οι μακθτζσ καλοφνται 
να διαχειριςτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό για 
απαιτοφμενο εξοπλιςμό που κα πλθροί ςυγκεκριμζνεσ 
προδιαγραφζσ) 

 τθν επίλυςθ ςταυρολζξου ςχετικϊν εννοιϊν. 
 

χολικό εγχειρίδιο  
 
Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
ΔΕΛΤ  
 
Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
«Δθμιουργόσ Μοντζλων 2» 
(ενάριο Πλθροφορικισ) 
 
Θλεκτρονικά καταςτιματα 
πϊλθςθσ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ 
 
Βίντεο από εκπαιδευτικι 
τθλεόραςθ 
http://www.edutv.gr  
 
Λογιςμικό δθμιουργίασ 
ςταυρολζξων 
http://www.eclipsecrosswor
d.com 
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ψθφιακισ αναπαράςταςθσ των 
δεδομζνων  

 να προςδιορίηει και να 
περιγράφει τισ μονάδεσ 
μζτρθςθσ πλθροφορίασ 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναγνωρίηει τισ ςυςκευζσ 
ενόσ τοπικοφ δικτφου 
υπολογιςτϊν  

 να περιγράφει τθ λειτουργία του 
δικτφου 

 να διακρίνει τα είδθ των δικτφων 
με βάςθ τθ γεωγραφικι τουσ 
εμβζλεια 

 να περιγράφει τα πλεονεκτιματα 
τθσ χριςθσ δικτφων ςτθν 
κακθμερινι ηωι 

 να ςυνδζει προςωπικό 
υπολογιςτι και άλλεσ ψθφιακζσ 
ςυςκευζσ ςε τοπικό δίκτυο 
υπολογιςτϊν 

Δίκτυο 
 
Σοπικό δίκτυο 
Μθτροπολιτικό 
Δίκτυο 
Δίκτυο ευρείασ 
περιοχισ 
 
Διαδίκτυο 
 
υςκευζσ δικτφου 

Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ, που υλοποιοφν οι μακθτζσ ςτο 
εργαςτιριο Θ/Τ, αφοροφν  

 ςτθ διερεφνθςθ και μελζτθ τθσ λειτουργίασ τοπικϊν 
δικτφων με χριςθ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
προςομοίωςθσ ι εκπαιδευτικοφ βίντεο 

 ςτθ ςφνδεςθ προςωπικοφ υπολογιςτι ι εκτυπωτι 
δικτφου ςτο ςχολικό εργαςτιριο (επίδειξθ από το 
διδάςκοντα ι με χριςθ περιβάλλοντοσ προςομοίωςθσ) 

 ςυηιτθςθ για τα δθμόςια (δωρεάν) ι ιδιωτικά αςφρματα 
δίκτυα και τισ πικανζσ εμπειρίεσ μακθτϊν από τθ 
ςφνδεςθ φορθτϊν ςυςκευϊν (π.χ. τα κινθτά τουσ) ςε 
αυτά, με αναφορά ςε ηθτιματα αςφάλειασ. 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

χολικό διδακτικό πακζτο 
 
Σοπικό δίκτυο εργαςτθρίου 
υπολογιςτϊν 
 
Λογιςμικό «Σαξίδι ςε ζνα 
δίκτυο» 
 
Εκπαιδευτικά βίντεο 
(tutorials)  
 
Οδθγόσ αρχιτεκτονικισ 
ςχολικοφ εργαςτθρίου Θ/Τ 
(http://ts.sch.gr) 
 
Applets με δραςτθριότθτεσ 
χριςθσ δικτφου 

 
Λειτουργικά περιβάλλοντα 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να διακρίνει και να αναφζρει τα 

Πίνακασ ελζγχου 
 
Ζλεγχοσ υλικοφ 

τόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι θ ενίςχυςθ των τεχνικϊν 
γνϊςεων και δεξιοτιτων των μακθτϊν ςχετικά με τισ 
ρυκμίςεισ του υπολογιςτικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ. Αφοφ 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Εργαλεία Λειτουργικοφ 
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χαρακτθριςτικά του υλικοφ του 
υπολογιςτι 

 να υλοποιεί ρυκμίςεισ ςτο υλικό 
του υπολογιςτι (π.χ. οκόνθ, 
εκτυπωτισ, ςαρωτισ, ςυςκευζσ 
ιχου, πλθκτρολόγιο, ποντίκι) 

 να επιλφει απλά προβλιματα 
ςχετικά με το υλικό του 
υπολογιςτι 

 να ςυνδζει υλικό ςτο 
υπολογιςτικό ςφςτθμα 
εγκακιςτϊντασ τουσ 
κατάλλθλουσ οδθγοφσ (π.χ. 
εκτυπωτι, ςαρωτι) 

 
Ρυκμίςεισ υλικοφ 
 
Εγκατάςταςθ 
υλικοφ 

προθγθκεί ειςιγθςθ-επίδειξθ από τον/τθν εκπαιδευτικό, οι 
μακθτζσ/τριεσ εκτελοφν μικρζσ αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ 
ςτον υπολογιςτι τουσ ι/και ςε περιβάλλον προςομοίωςθσ, 
όπωσ 

 αναηθτοφν τισ ρυκμίςεισ υλικοφ του υπολογιςτι τουσ 

 τροποποιοφν τθν ανάλυςθ οκόνθσ  

 ρυκμίηουν τισ προτιμιςεισ εκτφπωςθσ 

 ρυκμίηουν τισ προτιμιςεισ ςάρωςθσ 

 ελζγχουν και ρυκμίηουν τα θχεία 

 τροποποιοφν τισ επιλογζσ ποντικιοφ και πλθκτρολογίου 

 εγκακιςτοφν εκτυπωτι ι/και άλλεσ ςυςκευζσ. 
 
Θ εγκατάςταςθ ςυςκευϊν μπορεί να ςυνδυαςτεί με 
αναηιτθςθ και λιψθ των αντίςτοιχων οδθγϊν από το 
Διαδίκτυο. ε κάκε περίπτωςθ, ο εκπαιδευτικόσ αξιοποιεί τισ 
εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/τριϊν για να 
επεκτακεί και να εμβακφνει ςτα ςχετικά αντικείμενα. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

υςτιματοσ 
 
Λογιςμικό προςομοίωςθσ 
 
Εκπαιδευτικό βίντεο 
 
Οδθγοί υλικοφ (π.χ. 
εκτυπωτι, ςαρωτι) 

 
Δθμιουργϊ με τον κειμενογράφο 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να διαμορφϊνει ζνα ζγγραφο 
(περιγράμματα, πλικοσ λζξεων, 
υποςθμειϊςεισ, αλλαγι ςελίδασ 
κ.λπ.) 

Διαμόρφωςθ 
ςελίδασ/κειμζνου 
 
Παράμετροι 
εκτφπωςθσ 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ αςκοφνται ατομικά και ςε ομάδεσ εργαςίασ 
και εμπλουτίηουν τισ τεχνικζσ ικανότθτζσ τουσ ςτθν 
επεξεργαςία κειμζνου δθμιουργϊντασ ζγγραφα διαφόρων 
τφπων και μορφϊν.  
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ανακζτει κατάλλθλεσ αςκιςεισ, εργαςίεσ 
ι/και ςχζδια ζρευνασ που εντάςςονται ςε ζνα 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
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 να ειςάγει ςφμβολα και 
υπερςυνδζςμουσ ςε ζνα ζγγραφο 

 να ειςάγει μακθματικοφσ τφπουσ 
ςε ζνα ζγγραφο 

 να ειςάγει και να επεξεργάηεται 
απλοφσ πίνακεσ ςε ζνα ζγγραφο 

 να ορίηει τισ ρυκμίςεισ 
εκτφπωςθσ ςε ζνα ζγγραφο 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα 
και με τεχνικι αρτιότθτα τισ 
ςχετικζσ εργαςίεσ  που του 
ανατίκενται 

Δθμιουργία και 
τροποποίθςθ 
πίνακα 
 
Πίνακασ ωσ 
δομθμζνθ 
παρουςίαςθ 
πλθροφοριϊν  

νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ 
και τθσ κοινωνικισ ηωισ. Προτείνεται δε θ υλοποίθςθ 
ςχετικϊν εργαςιϊν ςε ςυνεργαςία με άλλα μακιματα του 
Π.. 
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 ερωτθματολόγιο 

 ζκκεςθ αποτελεςμάτων μακθτικισ ζρευνασ 

 τυπολόγιο ενότθτασ μακθματικϊν, φυςικισ κ.λπ. 

 το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ τάξθσ 

 πλάνο τθσ τάξθσ/εργαςτθρίου 

 βιογραφικό ςθμείωμα 

 αίτθςθ. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

 
Δθμιουργϊ και εκφράηομαι με πολυμζςα και παρουςιάςεισ 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να περιγράφει τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά τθσ 

κωδικοποίθςθσ δεδομζνων 

(χαρακτιρασ, εικόνα, ιχοσ) 

 να αναγνωρίηει τθν ανάγκθ 

ςυμπίεςθσ αρχείων 

πολυμεςικϊν πλθροφοριϊν 

Κωδικοποίθςθ 
  
Χαρακτθριςτικά 
εικόνασ 
 
Πρότυπα 
ςυμπίεςθσ εικόνασ 
και ιχου 
 
Επεξεργαςία 

Ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει μικρζσ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ. Οι 
μακθτζσ/τριεσ δθμιουργοφν πολυμεςικό λεφκωμα για 
κζματα όπωσ θ τάξθ μου, το ςχολείο μου, θ πόλθ μου κλπ. Σα 
προτεινόμενα κζματα εργαςίασ μποροφν εναλλακτικά να 
αντλοφνται από τα μακιματα του Π.. (φυςικζσ επιςτιμεσ, 
μακθματικά, γλϊςςα, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), το 
διακεματικό πεδίο ι τθ ςχολικι και κοινωνικι ηωι. 
Ειδικότερα, αξιοποιοφν το ςχετικό εξοπλιςμό του ςχολικοφ 
εργαςτθρίου (βιντεοκάμερα, φωτογραφικι μθχανι, ςαρωτι) 
και κατάλλθλο λογιςμικό για να ςυλλζξουν και να 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
εικόνασ, ιχου και βίντεο 
 
Εκπαιδευτικό λογιςμικό 
πολυμζςων 
 
Λογιςμικό παρουςιάςεων 
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(εικόνα, ιχοσ, βίντεο) 

 να αναγνωρίηει διαφορετικοφσ 

τφπουσ εικόνων, ιχου και βίντεο 

 να μετατρζπει εικόνεσ ςε 

διαφορετικζσ μορφζσ ανάλυςθσ, 

βάκουσ χρϊματοσ κ.λπ. 

 να μετατρζπει αρχεία εικόνων 

ςε διαφορετικζσ μορφζσ (π.χ. 

bmp, jpg, gif) 

 να μετατρζπει αρχεία ιχου ςε 
διαφορετικζσ μορφζσ (mp3, wav 
κ.λπ.) 

 να δθμιουργεί ψθφιακό βίντεο 
μικρισ διάρκειασ 

 να υλοποιεί ςτοιχειϊδεισ 
επεξεργαςίεσ ςε αρχεία 
πολυμζςων (πχ. περικοπι, 
κολάη, μοντάη κ.λπ.) 

αρχείων 
πολυμζςων 
 
Δθμιουργία 
κινουμζνου 
ςχεδίου/βίντεο 
 
Λογιςμικό 
παρουςιάςεων 

επεξεργαςτοφν πολυμεςικό υλικό. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

Εργαλεία Web 2.0 
 
Εκπαιδευτικά tutorials 
 
Λςτότοποι για δθμιουργία 
κόμικ 
http://www.comicstripcreato
r.org 
http://www.toondoo.com 
http://www.pixton.com 
http://goanimate.com 
 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να κακορίηει τισ παραμζτρουσ 

προβολισ και εφζ μιασ 

παρουςίαςθσ 

 να κακορίηει τισ παραμζτρουσ 

εκτφπωςθσ μιασ παρουςίαςθσ 

 να ειςάγει ςτισ παρουςιάςεισ 

του ςυνδζςμουσ ςε πθγζσ ςτον 

Εφζ παρουςιάςεων 
(αντικείμενα, 
διαφάνειεσ) 
 
Ειςαγωγι 
ςυνδζςμων ςε 
διαφάνειεσ 

Οι μακθτζσ/τριεσ ακολουκοφν ζνα ςενάριο ι ζνα μικρό 
ςχζδιο ζρευνασ, βάςει του οποίου δθμιουργοφν μια 
ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ. Αξιοποιοφν τον εξοπλιςμό του 
ςχολικοφ εργαςτθρίου, επεξεργάηονται το πρωτογενζσ υλικό 
το οποίο ενςωματϊνουν ςτθν παρουςίαςθ, ενϊ ειςάγουν 
εφζ και ςυνδζςμουσ. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό δθμιουργίασ 
παρουςιάςεων 

ΑΔΑ: 45Ο09-1ΙΕ



Παγκόςμιο Λςτό 

 να ειςάγει ςτισ παρουςιάςεισ 

που δθμιουργεί πολυμεςικό 

υλικό  

 να διαςυνδζει διαφάνειεσ με 

διαφορετικοφσ τρόπουσ 

(ςυνδζςμουσ, κουμπιά) 

 
Διερευνϊ και ςυνεργάηομαι μζςω του Διαδικτφου 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά Θζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό Υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 

ικανόσ/ι 

 να αξιολογεί τθν αςφάλεια και 

τθν ποιότθτα των ιςτοτόπων 

που χρθςιμοποιεί 

 να διαπιςτϊνει και να 

αναγνωρίηει τθν προζλευςθ μιασ 

πλθροφορίασ από πθγζσ ςτον 

Παγκόςμιο Λςτό (ςυντάκτθσ, 

φορζασ, θμερομθνία τελευταίασ 

τροποποίθςθσ κ.λπ.) 

 να αξιολογεί τισ πλθροφορίεσ 

που εντοπίηει ςε θλεκτρονικζσ 

πθγζσ χρθςιμοποιϊντασ 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

Αξιολόγθςθ 

πλθροφοριϊν από 

τον Παγκόςμιο Λςτό 

 

Πνευματικι 

ιδιοκτθςία 

λογιςμικοφ και 

περιεχομζνου 

 

Δθμοςίευςθ 

πλθροφοριϊν ςτο 

Διαδίκτυο 

 

Λςτολόγια 

 

Οι μακθτζσ/τριεσ με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ 

ςυηθτοφν για τα κριτιρια με τα οποία κα ελζγχουν τθν 

εγκυρότθτα και αξιοπιςτία πλθροφοριϊν από πθγζσ  ςτον 

Παγκόςμιο Λςτό. τθ ςυνζχεια, δίνεται ςτουσ/ςτισ 

μακθτζσ/τριεσ κζμα διερεφνθςθσ από το διακεματικό πεδίο 

(π.χ. μεταλλαγμζνα τρόφιμα, κατανάλωςθ εμφιαλωμζνου 

νεροφ, κάπνιςμα, ακτινοβολία ψθφιακϊν ςυςκευϊν, τόποι 

προοριςμοφ για τθ ςχολικι εκδρομι) μαηί με προτεινόμενεσ 

πθγζσ και αναλαμβάνουν να αξιολογιςουν κάκε πθγι 

ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα κριτιρια και κατάλλθλο φφλλο 

εργαςίασ. Οι προτεινόμενεσ πθγζσ μποροφν να προζρχονται 

από επιςτθμονικζσ ενϊςεισ, κρατικοφσ φορείσ και υπθρεςίεσ, 

μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, ιδιϊτεσ κ.λπ. 

 

Εναλλακτικά θ δραςτθριότθτα μπορεί να είναι 

χολικό εγχειρίδιο 
 

Πλατφόρμα ψθφιακοφ 

ςχολείου 

 

Τπθρεςίεσ Πανελλθνίου 

χολικοφ Δικτφου 

 

Εκπαιδευτικά ιςτολόγια  

 

Οργανιςμόσ για τθ 

λογοκλοπι 

http://plagiarism.org 

 

Aξιολόγθςθ Διαδικτυακϊν 
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(εγκυρότθτα, πλθρότθτα, 

ακρίβεια κ.λπ.) 

 να χρθςιμοποιεί τεχνικζσ και 

κριτιρια αξιολόγθςθσ των 

πλθροφοριϊν που αναηθτά ςε 

θλεκτρονικζσ πθγζσ (ςυνάφεια, 

αξία και χρθςιμότθτα των 

πλθροφοριϊν για το 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό) 

 να ςζβεται και να αναφζρει τα 

πνευματικά δικαιϊματα ςε 

πλθροφορίεσ και λογιςμικό που 

αντλεί από  πθγζσ  ςτον 

Παγκόςμιο Λςτό 

 να αναπτφξει ικανότθτεσ 

ςτοχοκεςίασ και αυτορρφκμιςθσ 

κατά τθν πλοιγθςθ ςε πθγζσ 

ςτον Παγκόςμιο Λςτό 

 να αναγνωρίηει τισ άδειεσ 

χριςθσ περιεχομζνου και 

λογιςμικοφ που αντλεί από 

πθγζσ ςτον Παγκόςμιο Λςτό 

 να επιχειρθματολογεί για τισ 

ςυνζπειεσ τθσ πειρατείασ 

λογιςμικοφ και προϊόντων 

πνευματικισ δθμιουργίασ 

Wiki 

 

Εργαλεία Web 2.0 

κακοδθγοφμενθ, π.χ. μία ιςτοεξερεφνθςθ. Ερωτιματα που 

κα μποροφςαν να τεκοφν για διερεφνθςθ και απάντθςθ από 

τουσ μακθτζσ είναι:  

 Ποιοσ είναι δθμιουργόσ τθσ ςελίδασ; 

 Θ επικυμθτι πλθροφορία μπορεί να εντοπιςτεί εφκολα; 

 Πότε δθμιουργικθκε και πότε ενθμερϊκθκε ο ιςτότοποσ; 

 Τπάρχουν εναλλακτικζσ πθγζσ για τισ διακζςιμεσ 

πλθροφορίεσ; 

 Ποια είναι θ προςτικζμενθ αξία του ςυγκεκριμζνου 

ιςτότοπου;  

Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ, ο εκπαιδευτικόσ μαηί με 

τουσ μακθτζσ ςυηθτοφν και καταγράφουν ςυγκεκριμζνα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ ιςτότοπων και πθγϊν ςτο Διαδίκτυο. 

 

Παιγνίδι ρόλων ι δθμιουργία κόμικ (με χριςθ κατάλλθλων 

εργαλείων Web 2.0) για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν 

ςε κζματα πειρατείασ λογιςμικοφ - πνευματικϊν αγακϊν και 

τθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ αναγκαιότθτασ 

αναγνϊριςθσ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  

 

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ δθμιουργεί θλεκτρονικι ςυηιτθςθ ςτο 

Διαδίκτυο (ςτθν πλατφόρμα του ψθφιακοφ ςχολείου, ςτισ 

υπθρεςίεσ του ΠΔ ι αλλοφ), όπου οι μακθτζσ κατακζτουν 

απόψεισ και επιχειριματα για ςυγκεκριμζνα κζματα, π.χ.  

χριςθ των greeklish ςτθν κακθμερινι γραφι των νζων, 

κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, το Διαδίκτυο ωσ εργαλείο 

πθγϊν 

http://www.brookes.ac.uk/lib

rary/webeval.html 

 

Friends of Active Copyright 

Education 

http://www.copyrightkids.org 

 

Λςτότοποι για δθμιουργία 
κόμικ 
http://www.comicstripcreato
r.org 
http://www.toondoo.com 
http://www.pixton.com 
http://goanimate.com 
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 να επικοινωνεί μζςω ομάδων 

ςυηθτιςεων εφαρμόηοντασ 

υπεφκυνα και με ςυνζπεια τουσ 

κανόνεσ θλεκτρονικισ 

επικοινωνίασ 

 να αναρτά και να δθμοςιεφει 

πλθροφορίεσ ςε ιςτολόγια και 

wiki 

 να αναγνωρίηει εφαρμογζσ Web 

2.0 και να διακρίνει τα 

χαρακτθριςτικά τουσ 

ενθμζρωςθσ και κοινωνικότθτασ, προτάςεισ για τθ 

διακόςμθςθ του ςχολείου κ.ά. 

 

Οι μακθτζσ ςυνειςφζρουν με υλικό ςτο ιςτολόγιο τθσ τάξθσ ι 

του ςχολείου ι ςχολιάηουν άρκρα ςε επιλεγμζνα ιςτολόγια 

(π.χ. ςτο ιςτολόγιο ςυνεργαηόμενου ςχολείου, ιςτολόγια που 

φιλοξενοφνται ςτο ΠΔ). 

 

Οι μακθτζσ με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ 

ςυνεργάηονται και αναπτφςςουν ςτο wiki του μακιματοσ 

υλικό ςχετικό με αντικείμενα Πλθροφορικισ. 

Εναλλακτικά μποροφν να εμπλουτίςουν λιμματα τθσ 

Wikipedia, για παράδειγμα ςε κζματα τοπικοφ 

ενδιαφζροντοσ, τοπικισ ιςτορίασ, πολιτιςμοφ κ.λπ. 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 

 
Λφνω προβλιματα με Υπολογιςτικά Φφλλα 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να δθμιουργεί και να τροποποιεί 
απλά υπολογιςτικά φφλλα 

 να προςανατολίηεται ςτο πλζγμα 
ενόσ φφλλου εργαςίασ και να 
διακρίνει το ενεργό κελί 

Λογιςμικό 
υπολογιςτικϊν 
φφλλων 
 
Θ ζννοια του 
υπολογιςτικοφ 
φφλλου 

Ο εκπαιδευτικόσ μζςα από ςχετικά παραδείγματα  προκαλεί 
το ενδιαφζρον των μακθτϊν για τα υπολογιςτικά φφλλα. Οι 
μακθτζσ εξοικειϊνονται με το περιβάλλον του λογιςμικοφ 
αξιοποιϊντασ τθν αναπαράςταςθ του πίνακα που είναι 
οικεία από τον επεξεργαςτι κειμζνου. Ο εκπαιδευτικόσ 
ανακζτει κατάλλθλεσ αςκιςεισ ι μικρζσ εργαςίεσ που 
απαιτοφν τθ δθμιουργία υπολογιςτικϊν φφλλων διαφόρων 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό υπολογιςτικϊν 
φφλλων 
 
Εκπαιδευτικό βίντεο 
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 να προςδιορίηει τθ διεφκυνςθ 
ενόσ κελιοφ ςτο φφλλο εργαςίασ  

 να επιλζγει ςυγκεκριμζνα κελιά 

 να διακρίνει τφπουσ δεδομζνων 
(αρικμθτικά, αλφαρικμθτικά 
δεδομζνα, θμερομθνίεσ κ.α.) ςε 
ζνα υπολογιςτικό φφλλο 

 να ειςάγει δεδομζνα και να 
τροποποιεί το περιεχόμενο ςε 
κελιά του υπολογιςτικοφ φφλλου 

 να ειςάγει απλζσ και ςφνκετεσ 
ςχζςεισ υπολογιςμοφ ςε ζνα 
υπολογιςτικό φφλλο 

 να χρθςιμοποιεί τεχνικζσ 
αντιγραφισ δεδομζνων και 
μακθματικϊν υπολογιςμϊν ςε 
ζνα υπολογιςτικό φφλλο 

 να μορφοποιεί τα περιεχόμενα 
ενόσ κελιοφ 

 
Θ ζννοια του 
κελιοφ 
 
Διεφκυνςθ, τφποσ 
και περιεχόμενο 
κελιοφ 
 
Επεξεργαςία 
αρικμθτικϊν 
δεδομζνων 
 
Μορφοποίθςθ 
κελιϊν 
 
Θ ζννοια του 
βιβλίου εργαςίασ 

τφπων και μορφϊν, όπωσ: 

 ο προχπολογιςμόσ τθσ ςχολικισ εκδρομισ 

 το ταμείο τθσ τάξθσ (καταγραφι εςόδων/εξόδων) 

 θ βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ 

 υπολογιςμόσ του μζςου όρου βακμολογίασ μακθμάτων 

 ςφνκεςθ ενόσ υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ και 
υπολογιςμόσ τουσ κόςτουσ αγοράσ του. 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί απλζσ 
ςυναρτιςεισ του υπολογιςτικοφ 
φφλλου (π.χ. SUM, AVERAGE, 
MAX,MIN) για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων 

 να κατανοεί τθ ςπουδαιότθτα 
των ςυναρτιςεων του 
υπολογιςτικοφ φφλλου 

 να δθμιουργεί απλά γραφιματα 

Διαχείριςθ κελιϊν 
ςτο πλζγμα 
 
Χριςθ 
ςυναρτιςεων 
 
Δθμιουργία απλϊν 
γραφθμάτων 

Ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει κατάλλθλεσ αςκιςεισ και εργαςίεσ 
που απαιτοφν τθ δθμιουργία υπολογιςτικϊν φφλλων με 
ςκοπό τθν επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν ςτθν 
καταγραφι, ταξινόμθςθ, επεξεργαςία και αναπαράςταςθ 
δεδομζνων. Θ κεματολογία κα πρζπει να εντάςςεται ςτο 
πλαίςιο δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ και τθσ κοινωνικισ 
ηωισ. Προτείνεται δε θ υλοποίθςθ ςχετικϊν εργαςιϊν ςε 
ςυνεργαςία με τα άλλα μακιματα του Π.. (μακθματικά, 
φυςικζσ επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.). 
Ενδεικτικζσ αςκιςεισ-προβλιματα που επιλφουν οι 
μακθτζσ/τριεσ: 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό υπολογιςτικϊν 
φφλλων 
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(ιςτόγραμμα, πίτασ κ.λπ.), 
χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα ενόσ 
υπολογιςτικοφ φφλλου 

 να ςυνεργάηεται και να 
προςφζρει τισ γνϊςεισ και τισ 
ικανότθτζσ του ςτθν ομάδα για 
τθν υλοποίθςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ-εργαςίασ 

 καταγραφι και επεξεργαςία των μετεωρολογικϊν 
δεδομζνων τθσ περιοχισ 

 ςτατιςτικά των παικτϊν τθσ αγαπθμζνθσ ομάδασ 
μπάςκετ 

 δθμιουργία γραφικϊν παραςτάςεων (π.χ. νόμοι 
ταχφτθτασ και διαςτιματοσ ςτθν ευκφγραμμθ ομαλι 
κίνθςθ). 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 

 
Προγραμματίηω τον υπολογιςτι  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να περιγράφει ζναν αλγόρικμο 
με φυςικι γλϊςςα κατά βιματα 

 να κωδικοποιεί ζναν αλγόρικμο 
ςε προγραμματιςτικό 
περιβάλλον 

 να αναλφει ζνα πρόβλθμα ςε 
επιμζρουσ απλοφςτερα 

 να κατανοεί το ρόλο τθσ 
διαδικαςίασ ςε ζνα πρόγραμμα 

 να δθμιουργεί διαδικαςίεσ ςτα 
ζργα του 

 να κατανοεί τα πλεονεκτιματα 
από τθ χριςθ παραμζτρων ςε 
διαδικαςίεσ 

Κατανόθςθ και 
ανάλυςθ 
προβλιματοσ  
 
Θ ζννοια του 
αλγορίκμου 
 
Θ ζννοια του 
προγράμματοσ 
 
Θ ζννοια τθσ 
διαδικαςίασ 
(υποπρόγραμμα) 
 
Θ ζννοια τθσ 
μεταβλθτισ ωσ 

Ο εκπαιδευτικόσ αναφζρει παραδείγματα αλγορίκμων από 
τθν κακθμερινι ηωι, όπωσ είναι οι ςυνταγζσ μαγειρικισ, το 
μενοφ χειριςμοφ μιασ ψθφιακισ ςυςκευισ (π.χ. κινθτό, 
ψθφιακι κάμερα, GPS). Οι μακθτζσ περιγράφουν τθ 
διαδικαςία επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ (ςφλλθψθ, 
διερεφνθςθ, ςχεδιαςμόσ, επίλυςθ, αποτζλεςμα) και 
ειςάγονται ςτθν ζννοια του αλγορίκμου και ςτον 
προγραμματιςμό. Καλοφνται να μελετιςουν προβλιματα 
των οποίων θ λφςθ είναι μια ακολουκία βθμάτων. Ενδεικτικά 
παραδείγματα αλγορίκμων 

 Επιςτροφι από το ςχολείο ςτο ςπίτι 

 Εφρεςθ τθσ εξόδου από ζναν λαβφρινκο 

 χεδίαςθ τθσ ελλθνικισ ςθμαίασ 

 Αλφαβθτικι ταξινόμθςθ καρτϊν με ονόματα μακθτϊν 

 Μζτρθςθ 4 λίτρων νεροφ με χριςθ δφο δοχείων των 3 
και 5 λίτρων 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Προςομοιϊςεισ 
αλγορίκμων 
 
Applets και προςομοιϊςεισ 
ςτον Παγκόςμιο Λςτό 
 
Scratch 
 
BYOB 
 
K-turtle 
 
msw logo 
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 να ορίηει τισ κατάλλθλεσ 
παραμζτρουσ ςτισ διαδικαςίεσ 
που αναπτφςςει 

 να κατανοεί και να εξθγεί τθ 
λειτουργία ολοκλθρωμζνων 
προγραμμάτων 

παραμζτρου ςε 
διαδικαςία 

 Σο πρόβλθμα των πφργων του Ανόι 

 Σο παιχνίδι τθσ τρίλιηασ. 
 
Σα προβλιματα αυτά μποροφν να προςεγγιςτοφν με παιχνίδι 
ρόλων ι/και με χριςθ προςομοιϊςεων (java applets, flash 
animations). τόχοσ είναι οι μακθτζσ να προβλθματιςτοφν 
για το πϊσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τον υπολογιςτι ωσ 
εργαλείο επίλυςθσ προβλθμάτων. Διαπιςτϊνουν τθν 
αναγκαιότθτα μιασ γλϊςςασ επικοινωνίασ με τον 
υπολογιςτι.  
 
τθ ςυνζχεια εξοικειϊνονται με το προγραμματιςτικό 
περιβάλλον που κα χρθςιμοποιιςουν. Περιγράφουν ςε 
φυςικι γλϊςςα με βιματα αλγορίκμουσ ςχεδίαςθσ απλϊν 
ςχθμάτων. Σζλοσ, κωδικοποιοφν τουσ αλγορίκμουσ ςτο 
προγραμματιςτικό περιβάλλον. Ενδεικτικά παραδείγματα 
δραςτθριοτιτων που ανακζτει ο εκπαιδευτικόσ είναι θ 
ςχεδίαςθ απλϊν ςχθμάτων (π.χ. τετράγωνο, ορκογϊνιο, 
ςκάλα) ι/και γραμμάτων (π.χ. Λ, Γ, Π, Σ, Θ, Ε, Ξ). Ακολοφκωσ, 
οι μακθτζσ τροποποιοφν τα προγράμματά τουσ ςχεδιάηοντασ 
τα παραπάνω ςχιματα με διαφορετικά χαρακτθριςτικά 
(πάχοσ, χρϊμα γραμμισ και χρϊμα γεμίςματοσ), ϊςτε να 
προκφψει θ αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ παραμζτρων ςτισ 
διαδικαςίεσ. 
τθ ςυνζχεια, οι μακθτζσ καλοφνται να ςχεδιάςουν κανονικά 
πολφγωνα (τετράγωνο, εξάγωνο, οκτάγωνο) ςυνδυάηοντασ 
μεμονωμζνεσ εντολζσ. Ο εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ 
μακθτζσ να εντοπίςουν επαναλαμβανόμενεσ ομάδεσ 
εντολϊν ςτθν κωδικοποίθςθ που ζχουν αναπτφξει (π.χ. ςτον 
αλγόρικμο ςχεδίαςθσ του οκταγϊνου). 

Microworld pro 
 
Starlogo TNG 
 
Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
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Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αντιλαμβάνεται τθν 
αναγκαιότθτα και τθ 
χρθςιμότθτα των δομϊν 
επανάλθψθσ και επιλογισ 

 να χρθςιμοποιεί εντολζσ 
επανάλθψθσ και επιλογισ ςτα 
προγράμματα που αναπτφςςει 

 να οικοδομεί ςφνκετεσ 
διαδικαςίεσ βαςιηόμενοσ ςε 
προχπάρχουςεσ 

 να κατανοεί το μθχανιςμό 
μεταβίβαςθσ ελζγχου από μια 
διαδικαςία ςε άλλθ, κατά τθν 
κλιςθ τθσ 

 να δθμιουργεί διαδικαςίεσ που 
καλοφν άλλεσ διαδικαςίεσ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ ελζγχου 
και διόρκωςθσ ςφαλμάτων ςτα 
προγράμματα που δθμιουργεί 

 να κατανοεί τθ λειτουργία 
ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων 

Θ δομι 
επανάλθψθσ 
 
Εντολζσ ειςόδου 
και εξόδου 
 
Κλιςθ διαδικαςιϊν 
από διαδικαςίεσ 
 
φνκετεσ 
διαδικαςίεσ  
 
τρατθγικζσ 
ανάπτυξθσ και 
διόρκωςθσ 
προγραμμάτων 

ε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ, οι μακθτζσ 
τροποποιοφν τθν κωδικοποίθςθ των διαδικαςιϊν ςχεδίαςθσ 
ςχθμάτων χρθςιμοποιϊντασ επαναλθπτικι δομι. 
Κακοδθγοφνται ϊςτε να φτάςουν ςτθ γενίκευςθ 
δθμιουργϊντασ διαδικαςία που ςχεδιάηει κανονικά 
πολφγωνα με χριςθ παραμζτρου (το πλικοσ των γωνιϊν). Ο 
κακοριςμόσ των τιμϊν των παραμζτρων μπορεί να γίνεται 
από το χριςτθ τθσ εφαρμογισ με εντολι ειςόδου. 
Οι μακθτζσ πειραματίηονται εκτελϊντασ το πρόγραμμα 
πολλζσ φορζσ και μεταβάλλοντασ κάκε φορά το πλικοσ των 
γωνιϊν. Θ δραςτθριότθτα ολοκλθρϊνεται με τθ ςχεδίαςθ 
του κφκλου και τθ ςυςχζτιςθ γνϊςεων που ζχουν από τα 
μακθματικά. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 2 ώρες 
 
τθν ενότθτα αυτι οι μακθτζσ αναπτφςςουν ςφνκετα ζργα 
με ιεραρχικι χριςθ διαδικαςιϊν. Οι μακθτζσ καλοφνται να 
υλοποιιςουν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ ςπιτιοφ που κα 
χρθςιμοποιεί τθ διαδικαςία πολφγωνο για να ςχεδιάςει το 
τετράγωνο (κφριο κτίριο) και το τρίγωνο (ςκεπι). 
Αναδεικνφεται με τον τρόπο αυτό θ ςθμαςία τθσ κλιςθσ 
διαδικαςίασ από διαδικαςία και αναλφονται οι ζννοιεσ του 
ιεραρχικοφ ςχεδιαςμοφ και του τμθματικοφ 
προγραμματιςμοφ. Εναλλακτικό παράδειγμα μπορεί να είναι 
θ ςχεδίαςθ τραίνου ι το πλάνο τθσ τάξθσ. 
 
Πρόςκετεσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να υλοποιθκοφν 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Scratch 
 
BYOB 
 
K-turtle 
 
msw logo 
 
Microworld pro 
 
Starlogo TNG 
 
Turtle Art 
 
Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
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από τουσ μακθτζσ είναι ο ςχεδιαςμόσ ςφνκετων ςχθμάτων, 
όπωσ κάςτρο, δζνδρο, λουλοφδι, αυτοκίνθτο, ρολόι με 
δείκτεσ, θλιακό ςφςτθμα κ.λπ. Οι μακθτζσ κακοδθγοφνται να 
αναλφςουν τα ςχιματα ςε απλοφςτερα, να προτείνουν 
κωδικοποιιςεισ, να εντοπίςουν και να διορκϊςουν λάκθ ςτο 
πρόγραμμά τουσ χρθςιμοποιϊντασ το προγραμματιςτικό 
περιβάλλον. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 4 ώρες 

 
Υλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ με ΤΠΕ  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναλφει ςφνκετεσ εργαςίεσ 
ςε επιμζρουσ απλοφςτερα ζργα  

 να ςχεδιάηει και να 
μοντελοποιεί 

 να επιλζγει τα κατάλλθλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να χρθςιμοποιεί 
αποτελεςματικά ποικίλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν 
ολοκλιρωςθ πλθροφοριϊν  
διαφορετικϊν μορφϊν ςτα ζργα 
του 

 να εφαρμόηει κριτιρια 

Πλθροφορικι και 
ΣΠΕ 
 
Μακιματα του 
Π.. 
 
χολικι και 
κοινωνικι ηωι 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ  και υλοποιοφν 
ςχζδια ζρευνασ μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, τα οποία 
απαιτοφν τθ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και 
υλικοφ, τθ χριςθ ποικίλων εργαλείων των ΣΠΕ, ψθφιακϊν 
και ζντυπων πθγϊν. Δθμιουργοφν ολοκλθρωμζνα ζργα και 
τα παρουςιάηουν ςτθν τάξθ. 
Θ κεματολογία των ςχεδίων εργαςίασ εντάςςεται ςε ζνα 
νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ 
και τθσ κοινωνικισ ηωισ. Προτείνεται δε θ υλοποίθςθ 
διακεματικϊν εργαςιϊν ςε ςυνεργαςία με άλλα μακιματα 
του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, ιςτορία, φυςικζσ 
επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, κοινωνικζσ επιςτιμεσ 
κ.λπ.).  
 
Ενδεικτικζσ προτάςεισ ςχεδίων ζρευνασ: 
 

Ποικίλα λογιςμικά και 
εφαρμογζσ 
 
Λογιςμικά πολυμζςων 
 
Λςτολόγια/Wiki 
 
Περιβάλλοντα 
προγραμματιςμοφ και 
ρομποτικισ 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 45Ο09-1ΙΕ



αξιολόγθςθσ των πθγϊν και των 
πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιεί  

 να ολοκλθρϊςει τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει 
από τισ άλλεσ κεματικζσ 
ενότθτεσ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και 
μεκόδουσ οργάνωςθσ και 
χρονοπρογραμματιςμοφ των 
εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα 
και με αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 
εργαςίεσ που αναλαμβάνει  

 να εφαρμόηει κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ των 
ζργων που δθμιουργεί 

 να αξιοποιεί προθγοφμενα ζργα 
και τισ γνϊςεισ του για να 
βελτιϊςει τισ δθμιουργίεσ του 

 να παρουςιάηει και να 
επικοινωνεί τισ ιδζεσ του 

 να ακολουκεί τουσ 
κακιερωμζνουσ κανόνεσ 
δεοντολογίασ (ςεβαςμόσ 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, 
αναφορά χρθςιμοποιοφμενων 
πθγϊν κλπ.) 

 να ενιςχφςει τθν αυτοεκτίμθςι 
του και τθν εμπιςτοςφνθ ςτον 
εαυτό του ωσ ενεργό 

 
Παγκόςμιοσ Λςτόσ 
 
Web 2.0 
 
Μθχανζσ 
αναηιτθςθσ 
 
Αναηιτθςθ και 
αξιολόγθςθ 
πλθροφοριϊν  
 
Wiki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκπαιδευτικι 
ρομποτικι 
 

1. Δθμιουργία Wiki 
Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων. Με 
τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιάηουν και 
αναπτφςςουν ςυνεργατικά υλικό ςτο wiki τθσ τάξθσ, π.χ. 
ςχετικά με τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ. 
Αξιοποιοφν ποικίλεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, όπωσ το ςχολικό 
εγχειρίδιο, πθγζσ ςτο Διαδίκτυο κ.α..  
υνεργάηονται και οργανϊνουν το κζμα ςε υποενότθτεσ και 
να αναηθτοφν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και πολυμεςικό 
υλικό (εικόνεσ, βίντεο, προςομοιϊςεισ κ.λπ.). Για τισ ανάγκεσ 
ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ του ζργου τουσ δθμιουργοφν 
ςχετικό εννοιολογικό χάρτθ. υηθτοφν και ανταλλάςουν ιδζεσ 
τόςο ςτθν τάξθ όςο και θλεκτρονικά, μζςω του εργαλείου 
ςυηιτθςθσ του περιβάλλοντοσ wiki ςτθν ψθφιακι 
πλατφόρμα τθσ τάξθσ ι ςε άλλο δικτυακό τόπο. 
Αναπτφςςουν ςυνεργατικά το περιεχόμενο του wiki από τθν 
τάξθ αλλά και από το ςπίτι. Ολοκλθρϊνουν και 
παρουςιάηουν τθν εργαςία τουσ ςτθν τάξθ, αξιολογοφν τθν 
εργαςία τθσ ομάδασ τουσ και των άλλων ομάδων, 
ανταλλάςςουν ιδζεσ, ςυμπλθρϊνουν και βελτιϊνουν το 
υλικό. Θ δραςτθριότθτα μπορεί να υλοποιθκεί και ςε 
ςυνεργαςία με το μάκθμα των φυςικϊν επιςτθμϊν.  
 
 
2. Εκπαιδευτικι ρομποτικι 
Οι μακθτζσ ςε ομάδεσ των 3-4 ατόμων ςχεδιάηουν και 
οργανϊνουν τθν εργαςία τουσ, διακρίνουν τα μζςα και τα 
εργαλεία του περιβάλλοντοσ τθσ εκπαιδευτικισ ρομποτικισ. 
υναρμολογοφν το ρομπότ, ςχεδιάηουν, υλοποιοφν, 
ελζγχουν και βελτιϊνουν απλοφσ και ςφνκετουσ 

 
χολικό εγχειρίδιο 
 
Διαδίκτυο 
 
χολικι Βιβλιοκικθ 
 
Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν 
και Μουςείο Σεχνολογίασ 
http://www.tmth.edu.gr  
 
Wiki 
 
Λογιςμικό εννοιολογικισ 
χαρτογράφθςθσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lego Mindstorms NXT 
http://issuu.com/mestika/do
cs/lego_mindstorms_nxt 
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υποκείμενο τθσ μάκθςθσ  

 να ςυνεργάηεται και να 
προςφζρει τισ γνϊςεισ και τισ 
ικανότθτζσ του ςτθν ομάδα για 
τθν υλοποίθςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ-εργαςίασ 

Μακθματικά 
 
Φυςικι 
 
Μθχανικι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προγραμματιςμόσ 
 
Αναδρομι 

αλγόρικμουσ κακοδιγθςθσ του ρομπότ. Ενδεικτικά 
παραδείγματα, ςε ςυνεργαςία και με άλλα μακιματα, όπωσ 
θ φυςικι και τα μακθματικά: 

 μελζτθ τθσ ευκφγραμμθσ ομαλισ κίνθςθσ 

 μζτρθςθ απόςταςθσ με βάςθ τθν περίμετρο τθσ ρόδασ 
του ρομπότ. 

  
 
3. Προγραμματιςμόσ - αναδρομι 
Οι μακθτζσ καλοφνται να υλοποιιςουν αλγορίκμουσ που κα 
ςχεδιάηουν ςχιματα χρθςιμοποιϊντασ αναδρομικζσ 
διαδικαςίεσ. Αρχικά, χρθςιμοποιοφνται οι επαναλθπτικζσ 
διαδικαςίεσ και ςτθ ςυνζχεια, με τθν κακοδιγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ, παρουςιάηονται οι αναδρομικζσ. Οι μακθτζσ 
ςχολιάηουν και ςυγκρίνουν τισ δυο μεκόδουσ. Ακολοφκωσ, 
αναφζρονται πρόςκετα προβλιματα με αναδρομικι δομι, 
τα οποία παρουςιάηουν ομοιότθτα, όπωσ ο ςχεδιαςμόσ 
τετραγϊνων ι κφκλων αυξανόμενου μεγζκουσ με το ίδιο 
κζντρο. Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να εντοπίςουν για κάκε 
ςχιμα το αναδρομικό βιμα που το παράγει. τθ ςυνζχεια οι 
μακθτζσ τροποποιοφν τθν αναδρομικι διαδικαςία ϊςτε να 
τερματίηει και ειςάγεται ζτςι θ αναγκαιότθτα τθσ ςυνκικθσ 
διακοπισ. 
 
Ενδεικτικά παραδείγματα 
α) ςχεδιαςμόσ ςπειροειδοφσ ςχιματοσ (spiral) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scratch 
 
BYOB 
 
K-turtle 
 
msw logo 
 
Microworlds Pro 
 
Starlogo TNG 
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β) ςχεδιαςμό απλϊν μορφοκλαςματικϊν ςυνόλων όπωσ  
 
το τρίγωνο Sierpinski  
 

 
 
θ νιφάδα Koch  

 
Ο εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί τουσ μακθτζσ να ξεκινιςουν από 
ζνα ιςόπλευρο τρίγωνο και να εκτελζςουν ςυνεχείσ 

ΑΔΑ: 45Ο09-1ΙΕ



υποδιαιρζςεισ του.  Προτείνεται  οι μακθτζσ να ςχεδιάςουν 
πρϊτα ςτο χαρτί και ςτθ ςυνζχεια να εντοπίςουν το 
αναδρομικό βιμα. τθ ςυνζχεια μποροφν να ςχεδιάςουν ζνα 
χιονιςμζνο τοπίο ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον, 
χρθςιμοποιϊντασ νιφάδεσ χιονιοφ διαφορετικϊν 
διαςτάςεων και ςχθμάτων. 
 
 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος:  16  ώρες 

 

3. Πλθροφορικι Γ’ Γυμναςίου 

 
Ενδεικτικι κατανομι διδακτικϊν ωρϊν ανά ενότθτα 

Άξονεσ μακθςιακϊν ςτόχων 
Προτεινόμενεσ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ 

Δθμιουργϊ, επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι με ΤΠΕ 

 Δθμιουργϊ παρουςιάςεισ 

 Δθμιουργϊ ςε ςυνεργατικά περιβάλλοντα 

 Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι ςε διαδικτυακά περιβάλλοντα 

18 

Διερευνϊ, ςχεδιάηω και λφνω προβλιματα με ΤΠΕ 

 Λφνω προβλιματα με υπολογιςτικά φφλλα 

 Προγραμματίηω τον υπολογιςτι  

 Τλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ  

36 
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Δθμιουργϊ ζγγραφα  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να δθμιουργεί και να 
διαμορφϊνει ζνα κείμενο 
ςφμφωνα με δοςμζνα 
χαρακτθριςτικά 

 να δθμιουργεί κείμενα 
χρθςιμοποιϊντασ ςυνεργατικά 
εργαλεία 

 να διακρίνει τα διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά τθσ επεξεργαςίασ 
κειμζνου μζςω ςυνεργατικϊν 
εργαλείων 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα 
και με αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 
εργαςίεσ που τοφ/τθσ 
ανατίκενται 

Δθμιουργία και 
διαμόρφωςθ 
κειμζνου ςε τοπικό 
υπολογιςτι 
 
Δθμιουργία και 
διαμόρφωςθ 
κειμζνου ςε 
ςυνεργατικό 
περιβάλλον 

Με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, οι μακθτζσ/τριεσ 
αςκοφνται ςτθ ςυνεργατικι επεξεργαςία κειμζνων μζςω 
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. Δθμιουργοφν ςυνεργατικά 
κείμενα ςτο πλαίςιο μακθμάτων του Π.. και 
δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ ηωισ. Αρχικά πλθκτρολογοφν 
το ζγγραφο ςε τοπικό υπολογιςτι. τθ ςυνζχεια, 
μεταφζρουν ζγγραφο ςε ςυνεργατικό περιβάλλον Web 2.0 
(ψθφιακι πλατφόρμα τάξθσ, Wiki, Google docs). Σζλοσ, 
ςυνδθμιουργοφν και επεξεργάηονται το ζγγραφο ςτο 
ςυνεργατικό περιβάλλον. 
 
Ενδεικτικά ζργα που δθμιουργοφν οι μακθτζσ/τριεσ: 

 λεξικό όρων π.χ. για το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ 

 οδθγίεσ καλισ χριςθσ ι ςυντιρθςθσ υπολογιςτι 

 κανονιςμόσ ςχολικοφ εργαςτθρίου 

 εργαςία για τθν τοπικι ιςτορία  

 εργαςία για ζνα ιςτορικό πρόςωπο  

 δθμιουργία και εμπλουτιςμόσ λθμμάτων τθσ Wikipedia 
(π.χ. αρχαιολογικοί χϊροι και αξιοκζατα τθσ περιοχισ) 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου 
 
υνεργατικά εργαλεία Web 
2.0 (π.χ. περιβάλλον τφπου 
wiki, Google docs ζγγραφα, 
ψθφιακι πλατφόρμα τθσ 
τάξθσ) 
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Δθμιουργϊ παρουςιάςεισ 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να διαμορφϊνει και να 

επεξεργάηεται τθν κεφαλίδα και 

το υποςζλιδο μιασ παρουςίαςθσ 

 να χρθςιμοποιεί τα εργαλεία 

ςχεδίαςθσ του λογιςμικοφ 

παρουςιάςεων 

 να αλλάηει τισ παραμζτρουσ 

εκτφπωςθσ ςε μια παρουςίαςθ 

με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

(προεπιςκόπθςθ, μορφι, τμιμα 

παρουςίαςθσ, ςθμειϊςεισ για το 

ακροατιριο) 

 να ειςάγει διαγράμματα και 

γραφιματα ςτισ παρουςιάςεισ 

του και να τα μορφοποιεί 

κατάλλθλα 

 να τροποποιεί το υπόδειγμα 

διαφανειϊν 

Λογιςμικό 
παρουςιάςεων 
 
Κεφαλίδα/Τποςζλι
δο διαφανειϊν 
 
Ρυκμίςεισ 
εκτυπϊςεων 
 
Εργαλεία 
ςχεδίαςθσ 
 
Ειςαγωγι 
ςχθμάτων 
 
Τπόδειγμα 
διαφανειϊν 
 
Γραφιματα/Διαγρά
μματα 
 
Δθμιουργία 
παρουςιάςεων ςε 

Ο ςτόχοσ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι οι μακθτζσ/τριεσ να 
ενιςχφςουν και να αναπτφξουν περιςςότερο τισ δεξιότθτεσ 
που απζκτθςαν ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ. Ο εκπαιδευτικόσ 
ανακζτει εργαςίεσ που αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ 
ολοκλθρωμζνων παρουςιάςεων που αξιοποιοφν ζνα ευρφ 
φάςμα δυνατοτιτων και εργαλείων του λογιςμικοφ 
παρουςιάςεων (εργαλεία ςχεδίαςθσ, ειςαγωγι γραφθμάτων 
και ςυνδζςμων, εφζ παρουςίαςθσ κ.λπ.). 
 
Οι μακθτζσ δθμιουργοφν ςυνεργατικά παρουςίαςθ ςε 
δικτυακό περιβάλλον διαμοίραςθσ περιεχομζνου. 
Σα προτεινόμενα κζματα εργαςίασ μποροφν να αντλοφνται 
από τα μακιματα του Π.. (φυςικζσ επιςτιμεσ, μακθματικά, 
γλϊςςα, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), το διακεματικό πεδίο, 
τθ ςχολικι ι τθν κοινωνικι ηωι. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό παρουςιάςεων 
 
Λςτότοποι διαμοίραςθσ 
περιεχομζνου 
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 να δθμιουργεί παρουςιάςεισ 

χρθςιμοποιϊντασ ςυνεργατικά 

εργαλεία 

 να διακρίνει τα διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά τθσ δθμιουργίασ 

παρουςιάςεων μζςω 

ςυνεργατικϊν εργαλείων 

 να εφαρμόηει κριτιρια και 

τεχνικζσ παρουςίαςθσ 

πλθροφοριϊν ςτα ζργα του 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα 

και με αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 

εργαςίεσ  που του ανατίκενται 

ςε όλα τα μακιματα του Π.. 

ςυνεργατικό 
περιβάλλον 

 
 
Επικοινωνϊ και ςυνεργάηομαι ςε διαδικτυακά περιβάλλοντα  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά Θζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό Υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 

ικανόσ/ι 

 να ςχεδιάηει και να δθμιουργεί 

απλζσ ιςτοςελίδεσ ι/και χϊρουσ 

επικοινωνίασ/ςυνεργαςίασ (π.χ. 

ιςτολόγια, wiki) ςτα πλαίςια των 

μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων 

Δθμοςίευςθ 

πλθροφοριϊν ςτο 

Διαδίκτυο 

 

Αςφγχρονεσ 

ςυηθτιςεισ 

 

Οι μακθτζσ δθμιουργοφν ατομικι ιςτοςελίδα ι ιςτολόγιο 

χρθςιμοποιϊντασ απλά εργαλεία (π.χ. κειμενογράφο, 

λογιςμικό επεξεργαςίασ ιςτοςελίδων ανοικτοφ κϊδικα, 

εργαλεία ιςτολογίων, ψθφιακι πλατφόρμα). 

 

Δθμιουργία φυλλαδίου με άρκρα και αφίςεσ μακθτϊν που 

να αφοροφν κζματα αςφάλειασ ςτο Διαδίκτυο. 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Πλατφόρμα ψθφιακοφ 
ςχολείου 
 
Λογιςμικό επεξεργαςίασ 
ιςτοςελίδων 
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του 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και 

κανόνεσ αςφάλειασ και 

προςταςίασ από κακόβουλο 

λογιςμικό 

 να χρθςιμοποιεί τισ δυνατότθτεσ 

αςφαλοφσ πλοιγθςθσ του 

φυλλομετρθτι 

 να προβλθματίηεται για τθ 

δθμοςιοποίθςθ προςωπικϊν 

του/τθσ δεδομζνων και να 

λαμβάνει κατάλλθλα μζτρα 

προςταςίασ  

 να ςζβεται τον ιδιωτικό χϊρο 

και τα προςωπικά δεδομζνα των 

άλλων 

 να αναγνωρίηει τουσ κινδφνουσ 

από τθ χριςθ διαδραςτικοφ 

λογιςμικοφ επικοινωνίασ 

(messenger, skype), τθ 

ςυμμετοχι ςε κοινωνικά δίκτυα 

(facebook, twitter), τθν εγγραφι 

ςε δικτυακοφσ τόπουσ που 

ηθτοφν προςωπικά ςτοιχεία 

 να εφαρμόηει κανόνεσ 

αςφάλειασ και προςταςίασ από 

Εφαρμογζσ Web 

2.0 

 

Αςφάλεια ςτο 

Διαδίκτυο 

 

Κακόβουλο 

λογιςμικό 

 

Αςφαλισ πλοιγθςθ 

 

Προςωπικά 

Δεδομζνα 

 

Κοινωνικά Δίκτυα 

 

Θλεκτρονικοί 

κίνδυνοι 

  

Οι μακθτζσ παρατθροφν και μελετοφν καλά παραδείγματα 

δθμόςιων ςυηθτιςεων (π.χ. ςυηθτιςεισ που υποςτθρίηονται 

ςτο Πανελλινιο χολικό Δίκτυο ι ςε άλλεσ εκπαιδευτικζσ 

πφλεσ ι ςυηθτιςεισ που ζγιναν από τουσ μακθτζσ κατά τθν 

περςινι χρονιά ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου). 

Προβλθματίηονται και ςυηθτοφν ςτθν τάξθ για τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά των διαδικτυακϊν ςυηθτιςεων (π.χ. 

ανωνυμία, αςφγχρονοσ τρόποσ επικοινωνίασ, κζματα 

ςυνομιλιϊν, αςφάλεια δεδομζνων ταυτοποίθςθσ, κ.α.). 

 

υμμετζχουν ςε θλεκτρονικι ςυηιτθςθ τθσ τάξθσ (π.χ. ςτθν 

Ψθφιακι πλατφόρμα) από το ςχολικό εργαςτιριο και από το 

ςπίτι τουσ. Ενδεικτικά κζματα ςυηιτθςθσ: προτάςεισ 

παρεμβάςεων για τθ διακόςμθςθ/λειτουργία του ςχολείου, 

μια πόλθ χωρίσ αυτοκίνθτο, αςφάλεια δεδομζνων, 

θλεκτρονικι παρενόχλθςθ, ςχολικι βία, αειφορία και 

ανάπτυξθ, εξοικονόμθςθ ενζργειασ, επαγγζλματα που 

χάνονται, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ κ.λπ. Αφοφ 

ολοκλθρωκεί θ αςφγχρονθ ςυηιτθςθ, οι μακθτζσ/τριεσ 

αναλαμβάνουν να ομαδοποιιςουν και να παρουςιάςουν τισ 

βαςικζσ ιδζεσ και επιχειριματα τθσ ςυηιτθςθσ. Επιςθμαίνουν 

και ςυηθτοφν για καλζσ και κακζσ πρακτικζσ ςτθν αςφγχρονθ 

ςυηιτθςθ. 

 

Οι μακθτζσ/τριεσ επιςκζπτονται δθμοφιλι διαδικτυακά 

Τπθρεςίεσ ΠΔ 
 
Λςτολόγιο 
 
Wiki 
 
Αςφγχρονθ θλεκτρονικι 
ςυηιτθςθ 
 
Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ 

Δικτφου 

http://www.saferinternet.gr 

 

Θ Ελλθνικι Aνοικτι Γραμμι 

για το παράνομο 

περιεχόμενο ςτο Διαδίκτυο 

http://www.safeline.gr 

 
Χϊροι κοινωνικισ δικτφωςθσ 
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θλεκτρονικοφσ κινδφνουσ 

 να γνωρίηει τουσ φορείσ που 

αςχολοφνται με τθν αςφάλεια 

ςτο Διαδίκτυο και τθν 

προςταςία των πολιτϊν από 

θλεκτρονικά εγκλιματα 

εργαλεία (π.χ. youtube, facebook) για να εντοπίςουν 

αναρτιςεισ ςχετικά με τθν πόλθ, ςχολεία τθσ περιοχισ τουσ 

κ.λπ. Ακολουκεί ςυηιτθςθ για τθν ευκολία με τθν οποία 

μπορεί να οικειοποιθκεί τα ςτοιχεία αυτά (προςωπικζσ 

πλθροφορίεσ, εικόνεσ, βίντεο) οποιοςδιποτε χριςτθσ του 

Διαδικτφου. 

 

Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 6 ώρες 

 
Λφνω προβλιματα με Υπολογιςτικά Φφλλα 
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να χρθςιμοποιεί ςχετικζσ και 
απόλυτεσ αναφορζσ κελιϊν ςε 
υπολογιςμοφσ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων 

 να διακρίνει τθ διαφορά μεταξφ 
ςχετικϊν και απόλυτων 
αναφορϊν και τθ χρθςιμότθτά 
τουσ ςτουσ υπολογιςμοφσ 

 να χρθςιμοποιεί απλζσ 
ςυναρτιςεισ (π.χ. COUNT, IF, 
COUNTIF, SUMIF) 

 να κατανοεί τθ ςπουδαιότθτα 
των ςυναρτιςεων του 
υπολογιςτικοφ φφλλου 

Απόλυτεσ και 
ςχετικζσ αναφορζσ 
 
Διαχείριςθ κελιϊν 
ςτο πλζγμα 
 
Χριςθ 
ςυναρτιςεων και 
ςφνκετων 
υπολογιςμϊν 
 
Σαξινόμθςθ και 
επεξεργαςία 
δεδομζνων 
 
Δθμιουργία 

Οι μακθτζσ υλοποιοφν ςφνκετεσ εργαςίεσ και ςχζδια 
ζρευνασ που απαιτοφν τθ δθμιουργία υπολογιςτικϊν 
φφλλων με ςκοπό τθ μοντελοποίθςθ και επίλυςθ 
προβλθμάτων, τα οποία αφοροφν ςτθν καταγραφι, 
ταξινόμθςθ, επεξεργαςία και αναπαράςταςθ δεδομζνων 
διαφόρων τφπων. Οι εργαςίεσ που ανατίκενται κα πρζπει να 
αντλοφν κζματα από τα μακιματα του Π.. (μακθματικά, 
φυςικζσ επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), κακϊσ και 
από τθν ευρφτερθ ςχολικι και κοινωνικι ηωι.  
 
Οι μακθτζσ κωδικοποιοφν και καταγράφουν πλθροφορίεσ, 
ςχεδιάηουν επεξεργαςίεσ και μεταςχθματιςμοφσ, εξάγουν 
αποτελζςματα ςε κατάλλθλθ μορφι, δθμιουργοφν 
γραφιματα αναπαράςταςθσ πλθροφοριϊν. τα πλαίςια τθσ 
υλοποίθςθσ ςχεδίων ζρευνασ, είναι επικυμθτι και κα πρζπει 
να επιδιϊκεται θ ςυνζργεια και θ χριςθ διαφόρων 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό υπολογιςτικϊν 
φφλλων 
 
Εκπαιδευτικό βίντεο 
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 να ταξινομεί τα δεδομζνα μιασ 
περιοχισ κελιϊν με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

 να δθμιουργεί γραφιματα 
(ιςτόγραμμα, πίτασ κ.λπ.), 
χρθςιμοποιϊντασ τα δεδομζνα 
ενόσ υπολογιςτικοφ φφλλου 

 να μορφοποιεί τα κελιά ενόσ 
υπολογιςτικοφ φφλλου με βάςθ 
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά 
(γραμματοςειρά, χρϊμα 
φόντου, περιγράμματα) 

 να κακορίηει τισ παραμζτρουσ 
εκτφπωςθσ ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια (προεπιςκόπθςθ, 
μορφι, τμιμα εγγράφου) 

 να εφαρμόηει φίλτρα ςε πίνακα 

 να χρθςιμοποιεί 
αποτελεςματικά το 
υπολογιςτικό φφλλο για τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων και τθν 
υλοποίθςθ ςχεδίων ζρευνασ 

γραφθμάτων 
 
Μορφοποίθςθ 
φφλλου εργαςίασ 
 
Εκτφπωςθ φφλλου 
εργαςίασ 
 
Φίλτρο 

υπολογιςτικϊν εργαλείων (π.χ. επεξεργαςίασ κειμζνου, 
παρουςιάςεων, εννοιολογικισ χαρτογράφθςθσ κ.λπ.). 
 
Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να υλοποιθκοφν 
με χριςθ υπολογιςτικϊν φφλλων είναι: 

 Επεξεργαςία δεδομζνων δθμογραφικισ μελζτθσ για τθν 
πόλθ μασ (π.χ. τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ) 

 Μελζτθ τθσ κατανομισ των μορφϊν παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ε.Ε. 

 Μελζτθ απλϊν ςυναρτιςεων ςτα μακθματικά  

 Μοντελοποίθςθ και μελζτθ νόμων ςτθ φυςικι 

 χεδιαςμόσ και οργάνωςθ μουςικισ ςυλλογισ  

 χεδιαςμόσ και οργάνωςθ ςχολικισ βιβλιοκικθσ. 
 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να δθμιουργεί ςυνεργατικά ζνα 
θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο 

 να επεξεργάηεται ςυνεργατικά 
τα δεδομζνα που προκφπτουν 
από ερωτθματολόγιο/ζρευνα ςε 
υπολογιςτικό φφλλο 

Δθμιουργία και 
διαμόρφωςθ 
θλεκτρονικοφ 
ερωτθματολογίου 
 
Τπολογιςτικό 
φφλλο ςε 
ςυνεργατικό 

Οι μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιοφν ςυνεργατικά εργαλεία και 
αςκοφνται ςτθ ςυνεργατικι επεξεργαςία υπολογιςτικϊν 
φφλλων μζςω διαδικτυακϊν εφαρμογϊν με ςτόχο τθν 
επίλυςθ προβλθμάτων. Οι δραςτθριότθτεσ που ανατίκενται 
αντλοφν κζματα από τα μακιματα του Π.. (μακθματικά, 
φυςικζσ επιςτιμεσ, κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.), κακϊσ και 
από τθν ευρφτερθ ςχολικι και κοινωνικι ηωι (π.χ. ζρευνα 
για ζνα τοπικό ι κοινωνικό ηιτθμα, ζρευνα για τισ 

χολικό εγχειρίδιο 
 
Λογιςμικό υπολογιςτικϊν 
φφλλων 
 
υνεργατικά εργαλεία 
(πλατφόρμα ψθφιακοφ 
ςχολείου, Google docs) 
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 να διακρίνει τισ διαφορζσ τθσ 
επεξεργαςίασ δεδομζνων ςε 
υπολογιςτικό φφλλο μζςω 
ςυνεργατικϊν εργαλείων 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα 
και με αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 
εργαςίεσ που τοφ/τθσ 
ανατίκενται 

περιβάλλον διατροφικζσ ςυνικειεσ των μακθτϊν του ςχολείου κ.λπ.). 
Δθμιουργοφν αρχικά θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο ςε 
ςυνεργατικό περιβάλλον Web 2.0 (ψθφιακι πλατφόρμα, 
Google docs) και καλοφν του ςυμμακθτζσ τουσ ι άλλουσ 
ενδιαφερόμενουσ να τα ςυμπλθρϊςουν μζςω του 
Διαδικτφου. τθ ςυνζχεια μεταφζρουν τα δεδομζνα από τα 
ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια ςτο ςυνεργατικό 
περιβάλλον του υπολογιςτικοφ φφλλου και τα 
επεξεργάηονται. 
 
Ενδεικτικός χρόνος ενότητας: 4 ώρες 

 
Προγραμματίηω τον υπολογιςτι  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να διακρίνει και να κατονομάηει 
τισ ζννοιεσ δεδομζνα και 
πλθροφορία ςτο πλαίςιο 
πραγματικϊν προβλθμάτων 

 να περιγράφει τον κφκλο 
επεξεργαςίασ δεδομζνων 

 να αναγνωρίηει τον υπολογιςτι 
ωσ μθχανι επεξεργαςίασ που 
δζχεται δεδομζνα και παράγει 
πλθροφορίεσ 

 να διακρίνει τουσ 
διαφορετικοφσ τφπουσ 

Δεδομζνα 
 
Πλθροφορία 
 
Κφκλοσ 
επεξεργαςίασ 
δεδομζνων 
 
Πρόγραμμα  
 
Σφποι δεδομζνων -  
Μεταβλθτζσ 
 
Απόδοςθ τιμισ ςε 

Ο εκπαιδευτικόσ ςυνδζει τθν ενότθτα αυτι με τθν αντίςτοιχθ 
ενότθτα τθσ προθγοφμενθ τάξθσ. Αναδεικνφεται θ ανάγκθ 
υλοποίθςθσ αλγορίκμων που κα επιτελοφν αρικμθτικζσ και 
λογικζσ πράξεισ. Παρατίκενται προβλιματα που απαιτοφν 
τθν πραγματοποίθςθ υπολογιςμϊν και ςυςχετίηεται θ 
ςφνταξθ αρικμθτικϊν εκφράςεων με τον αντίςτοιχο τρόπο 
ςφνταξθσ ςτα υπολογιςτικά φφλλα. 
 
Ενδεικτικά υπολογιςτικά προβλιματα που επιλφουν οι 
μακθτζσ ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον είναι: 

 Διενζργεια απλϊν υπολογιςμϊν (π.χ. μζςοσ όροσ 
βακμολογίασ, περίμετροσ και εμβαδό τετραγϊνου) 

 Τλοποίθςθ αρικμομθχανισ με μνιμθ 

 Τπολογιςμόσ τθσ τιμισ μιασ ςυνάρτθςθσ 

Αλγορικμικι 
 
ΓΛΩΟΜΑΚΕΛΑ 
 
Scratch 
 
BYOB 
 
K-turtle 
 
Starlogo TNG 
 
Turtle Art 
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δεδομζνων (αρικμθτικά, 
αλφαρικμθτικά) 

 να ορίηει τισ μεταβλθτζσ που 
απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ 
των προγραμμάτων που 
ςχεδιάηει 

 να χρθςιμοποιεί εντολζσ 
ειςόδου/εξόδου ςτα 
προγράμματα που αναπτφςςει 

 να ςυντάςςει αρικμθτικζσ και 
λογικζσ εκφράςεισ 

 να αντιλαμβάνεται τθν 
αναγκαιότθτα και τθ 
χρθςιμότθτα τθσ δομισ 
επιλογισ 

 να χρθςιμοποιεί ςφνκετεσ 
εντολζσ επιλογισ (εμφωλευμζνα 
ΑΝ) ςτα προγράμματα που 
αναπτφςςει 

 να χρθςιμοποιεί ςφνκετεσ 
εντολζσ επανάλθψθσ ςτα 
προγράμματα που αναπτφςςει 
(εμφωλευμζνθ επανάλθψθ) 

 να ελζγχει τθν ορκότθτα των 
προγραμμάτων του εκτελϊντασ 
τα με διαφορετικά δεδομζνα 
ειςόδου 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ ελζγχου 
και διόρκωςθσ ςφαλμάτων ςτα 
προγράμματα που δθμιουργεί 

μεταβλθτι 
 
Σελεςτζσ 
 
φνταξθ 
εκφράςεων 
 
Εντολζσ ειςόδου 
εξόδου 
 
Δομι επιλογισ 

 Αντιμετάκεςθ περιεχομζνων δφο μεταβλθτϊν. 
Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν τον αλγόρικμο ςτο χαρτί και 
περιγράφουν τα δεδομζνα, τθν επεξεργαςία που πρζπει να 
υλοποιθκεί και τθν πλθροφορία που προκφπτει από τθ 
ςυγκεκριμζνθ επεξεργαςία. Σζλοσ, υλοποιοφν πρόγραμμα ςε 
προγραμματιςτικό περιβάλλον.  
 
Οι μακθτζσ ςχεδιάηουν και υλοποιοφν προγράμματα που 
απαιτοφν χριςθ δομισ επιλογισ. Ενδεικτικά παραδείγματα 
προβλθμάτων είναι τα εξισ: 

 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενόσ γφρου παιχνιδιοφ (π.χ. 
Πζτρα - Ψαλίδι - Χαρτί, Κορϊνα - Γράμματα, Βρεσ τον 
αρικμό, Κρεμάλα) 

 Εφρεςθ του μεγίςτου/ελαχίςτου τριϊν αρικμϊν 

 Ενθμζρωςθ υπολοίπου χρόνου ομιλίασ καρτοκινθτοφ με 
αποςτολι μθνφματοσ 

 Προςομοίωςθ λειτουργίασ ΑΣΜ κατά τθν ανάλθψθ 
χρθμάτων. 

 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 8 ώρες 

Story telling Alice, Mama 
 
gameMaker 
 
Kodu 
 
GreenFoot 
 
e-toys 
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Υλοποιϊ ςχζδια ζρευνασ με ΤΠΕ  
 

Προςδοκϊμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ο μακθτισ/τρια πρζπει να είναι 
ικανόσ/ι 

 να αναλφει ςφνκετεσ εργαςίεσ 
ςε επιμζρουσ απλοφςτερα ζργα  

 να ςχεδιάηει και να 
μοντελοποιεί 

 να επιλζγει τα κατάλλθλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν υλοποίθςθ 
των εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να χρθςιμοποιεί 
αποτελεςματικά ποικίλα 
εργαλεία ΣΠΕ για τθν 
ολοκλιρωςθ πλθροφοριϊν  
διαφορετικϊν μορφϊν ςτα ζργα 
του 

 να εφαρμόηει κριτιρια 
αξιολόγθςθσ των πθγϊν και των 
πλθροφοριϊν που χρθςιμοποιεί  

 να ολοκλθρϊςει τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που ζχει αναπτφξει 
από τισ άλλεσ κεματικζσ 
ενότθτεσ 

 να εφαρμόηει τεχνικζσ και 
μεκόδουσ οργάνωςθσ και 
χρονοπρογραμματιςμοφ των 
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Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ  και υλοποιοφν 
ςχζδια ζρευνασ μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, τα οποία 
απαιτοφν τθ ςυλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και 
υλικοφ, τθ χριςθ ποικίλων εργαλείων των ΣΠΕ, ψθφιακϊν 
και ζντυπων πθγϊν. Δθμιουργοφν ολοκλθρωμζνα ζργα και 
τα παρουςιάηουν ςτθν τάξθ. 
Θ κεματολογία των ςχεδίων εργαςίασ εντάςςεται ςε ζνα 
νοθματοδοτοφμενο πλαίςιο διακεματικϊν δραςτθριοτιτων 
τθσ ςχολικισ και τθσ κοινωνικισ ηωισ, ςε ςυνεργαςία και με 
άλλα μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν (γλϊςςα, 
ιςτορία, φυςικζσ επιςτιμεσ, περιβάλλον, μακθματικά, 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ κ.λπ.).  
 
Ενδεικτικζσ προτάςεισ ςχεδίων ζρευνασ: 
 
1. Το ιςτολόγιο τθσ τάξθσ 
Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθν κακοδιγθςθ του εκπαιδευτικοφ, 
ςχεδιάηουν και αναπτφςςουν το ιςτολόγιο τθσ τάξθσ ςτο 
Πανελλινιο χολικό Δίκτυο ι ςτθν πλατφόρμα του ςχολείου.  
Αναηθτοφν κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ και πολυμεςικό υλικό 
(εικόνεσ, βίντεο, προςομοιϊςεισ κ.λπ.). υνεργάηονται και 
εμπλουτίηουν το ιςτολόγιο με άρκρα, πολυμεςικό υλικό και 
πθγζσ ςτον Παγκόςμιο Λςτό. υμμετζχουν ενεργά τόςο από 
τθν τάξθ όςο και από το ςπίτι. Αναπτφςςουν ςυηθτιςεισ και 
ςχολιάηουν τα ςχετικά άρκρα του ιςτολογίου. Ηθτοφν τθ 
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εργαςιϊν που αναλαμβάνει 

 να αναπτφςςει ολοκλθρωμζνα 
και με αρτιότθτα τισ ςχετικζσ 
εργαςίεσ που αναλαμβάνει  

 να εφαρμόηει κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και βελτίωςθσ των 
ζργων που δθμιουργεί 

 να αξιοποιεί προθγοφμενα ζργα 
και τισ γνϊςεισ του για να 
βελτιϊςει τισ δθμιουργίεσ του 

 να παρουςιάηει και να 
επικοινωνεί τισ ιδζεσ του 

 να χρθςιμοποιεί 
αποτελεςματικά εργαλεία 2θσ 
γενιάσ για επικοινωνία, 
διαμοίραςθ και ςυνδθμιουργία 
εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου με 
τουσ ςυμμακθτζσ του  

 να ακολουκεί τουσ 
κακιερωμζνουσ κανόνεσ 
δεοντολογίασ (ςεβαςμόσ 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, 
αναφορά χρθςιμοποιοφμενων 
πθγϊν κλπ.) 

 να ενιςχφςει τθν αυτοεκτίμθςι 
του και τθν εμπιςτοςφνθ ςτον 
εαυτό του ωσ ενεργό 
υποκείμενο τθσ μάκθςθσ  

 να ςυνεργάηεται και να 
προςφζρει τισ γνϊςεισ και τισ 

ςυηιτθςθσ 
 
Λςτολόγια 
 
 
 
 

ςυμμετοχι και το ςχολιαςμό των ςυμμακθτϊν τουσ από 
άλλεσ τάξεισ και τμιματα, κακϊσ και των κακθγθτϊν. 
Με πρωτοβουλία του εκπαιδευτικοφ μπορεί να αναπτυχκεί 
ςυνεργαςία με άλλα ςχολεία και να δθμιουργθκοφν δίκτυα 
ανταλλαγισ απόψεων και προβλθματιςμοφ, γφρω από κοινά 
κζματα.  
 
Ανάλογα με τθ κεματολογία του ιςτολογίου, μπορεί να 
προςκλθκεί θ ςυμμετοχι ενόσ τρίτου προςϊπου με γνϊςθ 
και εμπειρία γφρω από ειδικά κζματα ιδιαίτερου 
ενδιαφζροντοσ (ειδικοί επιςτιμονεσ, γιατροί, 
περιβαλλοντολόγοι, ςυγγραφείσ, δθμοςιογράφοι, ο 
διμαρχοσ τθσ πόλθσ κ.α.) 
 
Οι μακθτζσ εργάηονται ςε ομάδεσ και αποδελτιϊνουν τα 
βαςικά ςθμεία και τισ ιδζεσ που κατατζκθκαν ςτο ιςτολόγιο. 
Επεξεργάηονται το υλικό και δθμιουργοφν παρουςιάςεισ. 
Δθμοςιοποιοφν τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματά 
τουσ, οργανϊνοντασ ςχετικι εκδιλωςθ ςτο ςχολείο. 
Εναλλακτικά και λαμβάνοντασ υπόψθ το ςχζδιο ζρευνασ  
που υλοποίθςαν οι μακθτζσ ςτθ Β’ Σάξθ, κα μποροφςαν να 
υλοποιιςουν ζνα wiki. Σο υλικό του wiki μπορεί να 
αναφζρεται ςε κζματα ΣΠΕ (π.χ. ςυνεργατικι υλοποίθςθ 
ενόσ λεξικοφ όρων πλθροφορικισ και ψθφιακϊν 
τεχνολογιϊν), να περιλαμβάνει προβλιματα και λφςεισ 
αυτϊν ςε μορφι αλγορίκμων, παιχνίδια που ζχουν 
αναπτφξει οι μακθτζσ με περιβάλλοντα οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ, μοντελοποιιςεισ φυςικϊν/μακθματικϊν 
προβλθμάτων, κ.λπ. 
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ικανότθτζσ του ςτθν ομάδα για 
τθν υλοποίθςθ μιασ 
δραςτθριότθτασ-εργαςίασ 

 
 
 
2. Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζρευνασ  
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και πραγματοποιοφν 
ζρευνα ςχετικά με κάποιο κζμα τθσ ςχολικισ ι κοινωνικισ 
ηωισ. Ενδεικτικά παραδείγματα μελετϊν που μποροφν να 
ανατεκοφν, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα ενδιαφζροντα των 
μακθτϊν, είναι  

 διατροφικζσ ςυνικειεσ των μακθτϊν του ςχολείου μασ 

 ςχζςθ μακθτϊν (γονζων) με τουσ υπολογιςτζσ και το 
Διαδίκτυο 

 το κυκλοφοριακό πρόβλθμα ςτθν πόλθ μασ 

 προτάςεισ των πολιτϊν προσ το Διμο για τθν επίλυςθ 
τοπικϊν προβλθμάτων 

Οι μακθτζσ 

 ςχεδιάηουν ερωτθματολόγιο (με λογιςμικό επεξεργαςίασ 
κειμζνου ι ςε διαδικτυακό εργαλείο) 

 καλοφν τουσ μακθτζσ του ςχολείου τουσ ι/και άλλων 
ςχολείων να ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο 

 επεξεργάηονται το υλικό με χριςθ λογιςμικοφ 
υπολογιςτικϊν φφλλων 

 δθμιουργοφν γραφιματα 

 αναλφουν τα ςυμπεράςματα ςε φυλλάδιο ι/και ςε 
παρουςίαςθ 

 δθμοςιοποιοφν τα αποτελζςματα ςτο ιςτολόγιο τθσ 
τάξθσ ι ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου. 

Εναλλακτικά, θ ςυλλογι ςτοιχείων για τθν ζρευνα μπορεί να 
πραγματοποιθκεί μζςω ςυνεντεφξεων. 
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3. Σχεδιαςμόσ και ανάπτυξθ βάςθσ δεδομζνων  
Οι μακθτζσ/τριεσ εργάηονται ςε ομάδεσ  και υλοποιοφν 
ςχζδια ζρευνασ μικρισ και μεγάλθσ διάρκειασ, τα οποία 
απαιτοφν τθ ςυλλογι, οργάνωςθ και επεξεργαςία 
πλθροφοριϊν μζςω βάςεων δεδομζνων. Ενδεικτικά 
παραδείγματα μελετϊν που μποροφν να ανατεκοφν, 
λαμβάνοντασ υπόψθ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, 
είναι  

 Μουςικι ςυλλογι Mp3 

 Οργάνωςθ τθσ χολικισ Βιβλιοκικθσ 

 Γεωγραφικά δεδομζνα τθσ Ευρϊπθσ 

 Δθμογραφικά δεδομζνα του νομοφ μασ 

 Ο Περιοδικόσ Πίνακασ τοιχείων 

 Βάςθ ιςτορικϊν δεδομζνων 

 Κατάςτθμα ειδϊν πλθροφορικισ τεχνολογίασ 
Ενδεικτικός διδακτικός χρόνος: 16  ώρες 

Η ιζτύς ηης παρούζης αρτίζει από ηο Στολικό Έηος 2011-2012. 

Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως. 

 

 

 

 
Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ  
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