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Γενικόσ Σκοπόσ κατά τάξη/ςυνδυαςμό τάξεων 

Ο ςχεδιαςμόσ του Προγράμματοσ Σπουδϊν για το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ και Επιςτιμθσ 

των Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν βαςίςτθκε ςτθν ανάγκθ απόκτθςθσ των απαραίτθτων 

γνϊςεων και ςτθν καλλιζργεια των ικανοτιτων και δεξιοτιτων, που απαιτοφνται από τουσ 

πολίτεσ, ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά, δθμιουργικά και υπεφκυνα ςτθν κοινωνία του 21ου 

αιϊνα. 

Α’, Β’, Γ’ Γυμναςίου και Α’ Λυκείου 

Το Πρόγραμμα Σπουδϊν εςτιάηει ςτθν απόκτθςθ ενόσ επαρκοφσ και ςυνεκτικοφ ςϊματοσ 

γνϊςεων τθσ Πλθροφορικισ και τθσ Επιςτιμθσ των Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν. Με τθ 

διδαςκαλία του μακιματοσ επιδιϊκεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να: 

 Γνωρίςουν με τι αςχολείται θ Πλθροφορικι και θ Επιςτιμθ των Ηλεκτρονικϊν 

Υπολογιςτϊν, πϊσ αυτι επθρεάηει τθ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου, κακϊσ και τισ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ επιςτιμθσ αυτισ. 

 Γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ Υπολογιςτϊν και το ρόλο και τα 

χαρακτθριςτικά των περιφερειακϊν ςυςκευϊν και να τα χρθςιμοποιοφν ςε ηθτιματα τθσ 

κακθμερινότθτασ.  

 Γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια ςφγχρονα λειτουργικά ςυςτιματα και 

αναγνωρίηουν και τροποποιοφν βαςικζσ τουσ ρυκμίςεισ. 

 Αναγνωρίηουν τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν τα ςφγχρονα λειτουργικά ςυςτιματα και να 

είναι ςε κζςθ να ςυγκρίνουν και επιλζγουν κατάλλθλο λειτουργικό ςφςτθμα για 

εγκατάςταςθ ςε ζνα υπολογιςτι. 

 Γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια ςφγχρονο λογιςμικό εφαρμογϊν για τθν 

επεξεργαςία και αποκικευςθ διαφόρων τφπων πλθροφορίασ. 

 Είναι ςε κζςθ να επιλζγουν τθν κατάλλθλθ εφαρμογι για επεξεργαςία κάποιου τφπου 

πλθροφορίασ και τθ διαλειτουργικι χριςθ των εφαρμογϊν για μετατροπι πλθροφοριϊν 

από μια μορφι ςε άλλθ για κάποια ανάγκθ του χριςτθ. 

 Κατανοοφν το ςυςχετιςμό μεταξφ υλικοφ, λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, λογιςμικοφ 

εφαρμογϊν και χριςτθ, αναγνωρίηουν παράγοντεσ κινδφνου για κακζνα από αυτά και 

λαμβάνουν μζτρα προςταςίασ και αντιμετϊπιςθσ.  

 Γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια ςφγχρονεσ υπθρεςίεσ δικτφων και του 

Διαδικτφου για τθν αναηιτθςθ και μετάδοςθ πλθροφοριϊν. 



2 
 

 Γνωρίηουν τα δομικά και λειτουργικά ςτοιχεία ενόσ δικτφου υπολογιςτϊν και του 

Διαδικτφου και είναι ςε κζςθ να ςυνδζςουν και ρυκμίηουν ςυςκευζσ ςε ζνα δίκτυο και να 

εντοπίηουν απλά προβλιματα ςε πραγματικά δίκτυα. 

 Αναγνωρίηουν τουσ κινδφνουσ για το χριςτθ που προκφπτουν από τθ χριςθ του 

υπολογιςτι, των δικτφων και του Διαδικτφου (π.χ. απϊλεια/κλοπι δεδομζνων και 

ταυτότθτασ, πλαςτοπροςωπία, εξαπάτθςθ, παρενόχλθςθ, διάκεςθ προςωπικϊν 

δεδομζνων, κλπ.) και λαμβάνουν κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ.   

 Γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά μιασ βάςθσ δεδομζνων και ενόσ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων και είναι ςε κζςθ να ςχεδιάηουν και υλοποιοφν βάςεισ 

δεδομζνων.    

 Γνωρίηουν τα ςτάδια ανάπτυξθσ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και τα εφαρμόηουν ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων με ανάπτυξθ κατάλλθλου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (βάςθσ 

δεδομζνων/προγράμματοσ εφαρμογισ). 

 Καλλιεργιςουν τθν αλγορικμικι ςκζψθ ωσ μεκοδικι προςζγγιςθ τθσ επίλυςθσ 

προβλθμάτων (τθσ κακθμερινότθτασ, τθσ οργάνωςθσ/διοίκθςθσ και των επιςτθμϊν), αλλά 

και ςυςτθματικοφ τρόπου περιγραφισ τθσ λφςθσ τουσ. 

 Περιγράφουν ζνα αλγόρικμο με ςυςτθματικό τρόπο (Λογικό Διάγραμμα ι Ψευδοκϊδικα) 

και να αναγνωρίηουν ςχεδιαςτικά πρότυπα ςε ζνα αλγόρικμο. 

 Γνωρίηουν τι είναι οι γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, και τι θ μεταγλϊττιςθ και να αναφζρουν 

και αναγνωρίςουν γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ και εφαρμογζσ τουσ.  

 Να αποκτιςουν εμπειρία ςτθ μετατροπι αλγόρικμου ςε πρόγραμμα, ςτθν κατανόθςθ και 

ανάλυςθ προγραμμάτων και ςτθν αναγνϊριςθ ςχεδιαςτικϊν προτφπων ςε ζνα 

πρόγραμμα.  

Πληροφορική και Επιςτήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιςτών Β’ & Γ’ Λυκείου 

Κφριοσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ τθσ αλγορικμικισ ςκζψθσ, δθλαδι του 

ςυςτθματικοφ τρόπου αντιμετϊπιςθσ τθσ επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ, με τθ χριςθ εργαλείων 

προγραμματιςμοφ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και θ καλλιζργεια των γνϊςεων και 

δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων (ςυμπεριλαμβανόμενων και 

θλεκτρονικϊν παιγνιδιϊν και εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ)., αλλά και ολοκλθρωμζνων 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ιδιαίτερα βάςεων δεδομζνων.  

Το μάκθμα απευκφνεται ςε μακθτζσ και μακιτριεσ με προςανατολιςμό ςτον κλάδο τθσ 

Πλθροφορικισ και ςυναφείσ κλάδουσ (π.χ. μθχανικι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, θλεκτρονικι 

μθχανικι, τθλεπικοινωνίεσ, μθχανικι ιατρικϊν οργάνων) αλλά και ςε όςουσ/όςεσ 



3 
 

προςανατολίηονται προσ τισ κετικζσ επιςτιμεσ, τθ μθχανικι τισ οικονομικζσ επιςτιμεσ, τθ 

διοίκθςθ επιχειριςεων, τισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ και τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ, αφοφ θ 

επίλυςθ προβλθμάτων με ςυςτθματικό/αλγορικμικό τρόπο και θ αυτοματοποίθςθ τθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων είναι αναπόςπαςτο μζροσ των κλάδων αυτϊν.   

Με τθ διδαςκαλία του μακιματοσ επιδιϊκεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να: 

 λφνουν προβλιματα με αλγορικμικό τρόπο, 

 ακολουκοφν τα βιματα του κφκλου ανάπτυξθσ, ϊςτε να δθμιουργοφν μια 

ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι, 

 ςχεδιάηουν βάςεισ δεδομζνων και άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα, 

 εξθγοφν και χρθςιμοποιοφν βαςικά δομικά ςτοιχεία του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, 

 χρθςιμοποιοφν ςφγχρονα εργαλεία για να δθμιουργοφν θλεκτρονικά παιχνίδια 

(computer games) και εφαρμογζσ για κινθτά τθλζφωνα/φορθτζσ ςυςκευζσ (mobile 

applications). 

 

Δίκτυα Β’ & Γ’ Λυκείου 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να εφοδιάςει τουσ μακθτζσ με τισ τεχνικζσ δεξιότθτεσ και το 

κεωρθτικό υπόβακρο που κα τουσ επιτρζψει να υλοποιοφν οποιοδιποτε δίκτυο θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν. Με τθ διδαςκαλία του μακιματοσ επιδιϊκεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να: 

 Σχεδιάηουν, 

 Οργανϊνουν, 

 Εγκακιςτοφν, 

 Λειτουργοφν, 

 Αξιολογοφν, 

 ςυντθροφν  

δίκτυα μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων κακϊσ και δίκτυα μεγάλων εταιριϊν ι εταιριϊν 

παροχισ υπθρεςιϊν με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. 

Εφαρμογζσ Πληροφορικήσ Β’ & Γ’ Λυκείου 

Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να βοθκιςει τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να ςυμπλθρϊςουν 

και να εμβακφνουν τισ γνϊςεισ/δεξιότθτεσ/ςτάςεισ τουσ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ Πλθροφορικισ 

ωσ εργαλείο μάκθςθσ, ςκζψθσ, ζκφραςθσ, επικοινωνίασ, εργαςίασ και ςυνεργαςίασ τόςο δια 

ηϊςθσ όςο και από απόςταςθ. Το μάκθμα αυτό προςφζρει τα αναγκαία εφόδια για τθν 

επιτυχι ανάπτυξθ και εφαρμογι τεχνικϊν που προωκοφν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του 

ατόμου και τθσ μθχανισ.  Αυτι θ ςυνζργεια προςφζρει τθν καλφτερθ ελπίδα για τθν εξεφρεςθ 
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λφςεων ςτα πιεςτικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ και απαιτοφν 

τθν ανάλυςθ τεράςτιων ποςοτιτων δεδομζνων. 

Με τθ διδαςκαλία του μακιματοσ επιδιϊκεται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να: 

 Γνωρίςουν με τι αςχολείται θ Πλθροφορικι και θ Επιςτιμθ των Ηλεκτρονικϊν 

Υπολογιςτϊν, πϊσ αυτι επθρεάηει τθ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου, κακϊσ και τισ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ επιςτιμθσ αυτισ. 

 Γνωρίηουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ αρχιτεκτονικισ Υπολογιςτϊν και να τα 

χρθςιμοποιοφν ςε ηθτιματα τθσ κακθμερινότθτασ (π.χ. επιλογι κατάλλθλου υπολογιςτι, 

ςφγκριςθ υπολογιςτϊν, πρόβλεψθ εξελίξεων). 

 Γνωρίηουν το ρόλο των περιφερειακϊν ςυςκευϊν και τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ, και 

τα χρθςιμοποιοφν ςε ηθτιματα τθσ κακθμερινότθτασ (π.χ. ςφγκριςθ και επιλογι 

κατάλλθλων περιφερειακϊν ςυςκευϊν, πρόβλεψθ εξελίξεων). 

 Γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια ςφγχρονα λειτουργικά ςυςτιματα και 

αναγνωρίηουν και τροποποιοφν βαςικζσ τουσ ρυκμίςεισ. 

 Γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια ςφγχρονο λογιςμικό εφαρμογϊν για τθν 

επεξεργαςία και αποκικευςθ διαφόρων τφπων πλθροφορίασ. 

 Γνωρίηουν και χρθςιμοποιοφν με ευχζρεια ςφγχρονεσ υπθρεςίεσ δικτφων και του 

Διαδικτφου για τθν αναηιτθςθ μετάδοςθ και αποκικευςθ πλθροφοριϊν. 

 

 

 


