Περιεχόμενο
Οι κφριεσ κεματικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα βαςίηονται ςτουσ
βαςικοφσ άξονεσ τθσ Πλθροφορικισ και τθσ Επιςτιμθσ των Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν και
είναι οι ακόλουκεσ:
1.

Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Πλθροφορικισ και τθσ Επιςτιμθσ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν

2.

Τλικό / Αρχιτεκτονικι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι

3.

Λειτουργικά υςτιματα

4.

Λογιςμικό Εφαρμογϊν

5.

Δίκτυα Τπολογιςτϊν και Διαδίκτυο

6.

Βάςεισ δεδομζνων και ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων

7.

Αλγορικμικι ςκζψθ, προγραμματιςμόσ και ςφγχρονεσ εφαρμογζσ

το κείμενο που ακολουκεί γίνεται αναφορά ςτισ επτά κεματικζσ ενότθτεσ και πωσ αυτζσ
καλφπτονται ςτο Γυμνάςιο και ςτθν Α’ Λυκείου, κακϊσ επίςθσ και ςτα μακιματα
Πλθροφορικισ και Επιςτιμθσ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ και
Δίκτυα των Β’ και Γ’ Λυκείου.

Α’, Β’, Γ’ Γυμναςίου και Α’ Λυκείου
Σόςο ςτο Γυμνάςιο όςο και ςτθν Α’ Λυκείου το μάκθμα καλφπτει και τισ 7 κεματικζσ ενότθτεσ
του αναλυτικοφ προγράμματοσ.
Η ανάπτυξι των ενοτιτων αυτϊν βαςίηεται ςτθ γενικι αρχι τθσ ςταδιακισ εμβάκυνςθσ, που
παρζχει επιπρόςκετεσ ευκαιρίεσ ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ που δεν μπόρεςαν να
κατακτιςουν τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ ςε μία τάξθ, να το πράξουν ςε επόμενθ, παράλλθλα
με τθν εμβάκυνςθ.
Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςτο Γυμνάςιο δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να
παρακακίςουν τθν εξζταςθ ECDL (European Computer Driving License) ςτισ ενότθτεσ
«Επεξεργαςία Κειμζνου», «Τπολογιςτικά Φφλλα», «Επεξεργαςία Παρουςιάςεων» και «Βάςεισ
Δεδομζνων». Λόγω αυτισ τθσ εξζλιξθσ το περιεχόμενο του αναλυτικοφ προγράμματοσ του
Γυμναςίου και τθσ Α’ Λυκείου ζχει αλλάξει λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εξεταςτζα φλθ των ECDL,
τθρϊντασ όμωσ τθ ςυνζχεια των κεματικϊν ενοτιτων από τθ μια τάξθ ςτθν άλλθ.
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Πληροφορική και Επιςτήμη Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν Β’ & Γ’ Λυκείου
Σο μάκθμα απευκφνεται ςε μακθτζσ και μακιτριεσ με προςανατολιςμό ςτον κλάδο τθσ
Πλθροφορικισ και ςυναφείσ κλάδουσ όπωσ π.χ. μθχανικι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
θλεκτρονικι μθχανικι, τθλεπικοινωνίεσ, μθχανικι ιατρικϊν οργάνων κ.λπ., ζτςι κρίνεται
αναγκαία θ εμβάκυνςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ.
τθ Β’ Λυκείου αναπτφςςονται οι Ενότθτεσ «Βαςικζσ Ζννοιεσ Πλθροφορικισ και Επιςτιμθσ
Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν», «Λειτουργικά υςτιματα», «Βάςεισ δεδομζνων και ανάπτυξθ
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων» και «Αλγορικμικι ςκζψθ, προγραμματιςμόσ και ςφγχρονεσ
εφαρμογζσ». Πιο κάτω παρουςιάηεται το περίγραμμα του μακιματοσ.
Ενότητα 1: Βαςικζσ ζννοιεσ τησ Πληροφορικήσ και τησ Επιςτήμησ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν


Αναπαράςταςθ δεδομζνων

Ενότητα 6: Βάςεισ Δεδομζνων / Ανάπτυξη Πληροφοριακϊν Συςτημάτων


Η διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ
υςτιματοσ.



Σρόποι ανάλυςθσ, ςχεδίαςθσ, δθμιουργίασ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ
πραγματικϊν Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων.



Ανάπτυξθ Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ, βαςιςμζνου ςε ςφγχρονεσ
προςεγγίςεισ βάςεων δεδομζνων (π.χ. ταυτόχρονθ πρόςβαςθ από
πολλοφσ χριςτεσ, πρόςβαςθ από τον Παγκόςμιο Iςτο – Web-based
database).

Ενότητα 7: Αλγοριθμική Σκζψη, Προγραμματιςμόσ και Σφγχρονεσ Εφαρμογζσ Πληροφορικήσ


Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων εφαρμογϊν για επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων
ακολουκϊντασ τα βιματα του κφκλου ανάπτυξθσ.



Επίλυςθ προβλθμάτων που απαιτοφν τθ χριςθ ακολουκιακισ δομισ,
δομισ διακλάδωςθσ και δομισ επανάλθψθσ.



Επίλυςθ προβλθμάτων που απαιτοφν τθ χριςθ μονοδιάςτατων πινάκων.



Δθμιουργία θλεκτρονικϊν παιγνιδιϊν (computer games) και εφαρμογϊν
για κινθτά τθλζφωνα και φορθτζσ ςυςκευζσ (mobile applications).
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τθ Γ’ Λυκείου αναπτφςςονται οι Ενότθτεσ «Βαςικζσ Ζννοιεσ Πλθροφορικισ και Επιςτιμθσ
Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν», «Τλικό / Αρχιτεκτονικι θλεκτρονικοφ υπολογιςτι», και
«Αλγορικμικι ςκζψθ, προγραμματιςμόσ και ςφγχρονεσ εφαρμογζσ». Πιο κάτω παρουςιάηεται
το περίγραμμα του μακιματοσ.
Ενότητα 1: Βαςικζσ ζννοιεσ τησ Πληροφορικήσ και τησ Επιςτήμησ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν


Σο Δυαδικό φςτθμα

Ενότητα 2: Το Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν


Δομικά ςτοιχεία και αρχζσ λειτουργίασ λογικϊν κυκλωμάτων και του
Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι, π.χ. πίνακεσ αλθκείασ (true tables), πίνακεσ
Karnaugh (K-maps) και λογικζσ πφλεσ.

Ενότητα 7: Αλγοριθμική Σκζψη, Προγραμματιςμόσ και Σφγχρονεσ Εφαρμογζσ Πληροφορικήσ


Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων εφαρμογϊν για επίλυςθ ςφνκετων
προβλθμάτων ακολουκϊντασ τα βιματα του κφκλου ανάπτυξθσ.



Επίλυςθ προβλθμάτων που απαιτοφν τθ χριςθ διςδιάςτατων πινάκων και
δομϊν δεδομζνων.



Μελζτθ δομϊν δεδομζνων ψθλοφ επιπζδου π.χ. ςτοίβεσ (stacks) και ουρζσ
(queues), και χριςθ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.



Μελζτθ γνωςτϊν αλγόρικμων αναηιτθςθσ (π.χ. Serial και Binary Search)
και ταξινόμθςθσ (π.χ. Bubble και Insertion Sort).



Xριςθ αρχείων (files) για είςοδο δεδομζνων και ζξοδο πλθροφοριϊν.



Η ζννοια τθσ πολυπλοκότθτασ ςε ζναν αλγόρικμο/ζνα πρόγραμμα.

Δίκτυα Υπολογιςτϊν Β’ & Γ’ Λυκείου
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ καλφπτει διεξοδικά τα πλζον απαραίτθτα κζματα Δικτφων Η/Τ,
από ειςαγωγικζσ ζννοιεσ ζωσ και ςφνκετεσ εφαρμογζσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν πρακτικι
κατάρτιςθ. Ξεκινά από βαςικζσ ζννοιεσ δρομολόγθςθσ (routing) και μεταγωγισ (switching) και
καταλιγει ςε υψθλοφ επιπζδου τεχνολογίεσ διαςφνδεςθσ. Ακόμα περιλαμβάνει ειςαγωγι ςε
τεχνολογίεσ ενςφρματων και αςφρματων δικτφων, ρφκμιςθ ενςφρματων και αςφρματων
τοπικϊν δικτφων, πρωτόκολλα και κζματα αςφάλειασ δικτφων.
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Οι βαςικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ, το οποίο ακολουκεί το πρόγραμμα CCNA Routing and
Switching τθσ Ακαδθμίασ Δικτφων Cisco, είναι οι ακόλουκεσ:
B’ Λυκείου – Ενότητα: Ειςαγωγή ςτα Δίκτυα (Introduction to Networks)


Εξερευνϊντασ το Δίκτυο (Exploring the Network)



Ρφκμιςθ ενόσ Λειτουργικοφ υςτιματοσ Δικτφου (Configuring a Network
Operating System)



Network Protocols
Επικοινωνιϊν)



Network Access (Πρόςβαςθ ςτο Δίκτυο)



Πρότυπο δικτφου Ethernet (Ethernet)



Επίπεδο Δικτφου (Network Layer)



Επίπεδο Μεταφοράσ (Transport Layer)



Διευκφνςεισ IP (IP Addressing)



Τποδικτφωςθ Δικτφων IP (Subnetting IP Networks)



Επίπεδο Εφαρμογϊν (Application Layer)



φνοψθ δικτφων (It’s a Network)

and

Communications

(Πρωτόκολλα

Δικτφων

και

Γ’ Λυκείου – Ενότητα: Βαςικζσ ζννοιεσ Δρομολόγηςησ και Μεταγωγήσ (Routing and Switching
Essentials)


Ειςαγωγι ςτα Δίκτυα Μεταγωγισ (Introduction to Switched Networks)



Βαςικζσ ζννοιεσ και Ρυκμίςεισ Μεταγωγισ (Basic Switching Concepts and
Configuration)



Τλοποίθςθ Εικονικϊν Σοπικϊν Δικτφων (Implementing VLANs)



Ζννοιεσ Δρομολόγθςθσ (Routing Concepts)



Δρομολόγθςθ Μεταξφ VLAN (Inter-VLAN Routing)



τατικι Δρομολόγθςθ (Static Routing)



Δυναμικι Δρομολόγθςθ (Routing Dynamically)
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Πρωτόκολλο δρομολόγθςθσ OSPF (Single-Area OSPF)



Λίςτεσ Ελζγχου Πρόςβαςθσ (Access Control Lists)



Πρωτόκολλο DHCP (DHCP)



Μεκοδολογία NAT για Διευκφνςεισ IPv4 (Network Address Translation for IPv4)

Εφαρμογζσ Πληροφορικήσ Β’ & Γ’ Λυκείου
Επειδι ο τομζασ τθσ Πλθροφορικισ χαρακτθρίηεται από ςυνεχείσ αλλαγζσ και καινοτομίεσ, οι
οποίεσ με τθ ςειρά τουσ επθρεάηουν καταλυτικά ολόκλθρο το φάςμα τθσ ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ, το περιεχόμενο του μακιματοσ κα βρίςκεται υπό ςυνεχι ανακεϊρθςθ,
αναβάκμιςθ και εμπλουτιςμό. τισ ενότθτεσ του μακιματοσ ςυμπεριλαμβάνονται τα
ακόλουκα:
Ενότητα 1: Βαςικζσ ζννοιεσ τησ Πληροφορικήσ και τησ Επιςτήμησ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν
 Η προςτικζμενθ αξία τθσ Πλθροφορικισ ςτισ επιςτιμεσ και ςτουσ διάφορουσ
επαγγελματικοφσ τομείσ. Π.χ. θλεκτρονικι εκπαίδευςθ (e-learning),
τθλεϊατρικι (telemedicine), θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (e-government),
θλεκτρονικά μζςα (e-media).
 Ηκικζσ, κοινωνικζσ και νομικζσ επιπτϊςεισ που προκφπτουν από τθν
αυξανόμενθ χριςθ τθσ Πλθροφορικισ. Π.χ. Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο (Internet
safety), κζματα πνευματικϊν δικαιωμάτων (copyright issues), ψθφιακι
υπογραφι/πιςτοποίθςθ (digital signature/authentication), ψθφιακό χάςμα,
ανεργία και εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν.
 Αλλθλεξάρτθςθ χριςτθ, λογιςμικοφ εφαρμογϊν, λειτουργικοφ ςυςτιματοσ
και υλικοφ.
 Επιλογι κατάλλθλου υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ για τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν
ςε διαφορετικά εργαςιακά παραδείγματα.
Ενότητα 3: Λειτουργικά Συςτήματα
 Χριςθ και διαχείριςθ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων (π.χ. Windows, Linux,
Android, iOS).
 Εγκατάςταςθ και ρφκμιςθ εφαρμογϊν.
 Διαχείριςθ αρχείων μεγάλου μεγζκουσ. Π.χ. μετατροπι δεδομζνων (data
conversion), ςυμπίεςθ (zipping).
Ενότητα 4: Λογιςμικό Εφαρμογϊν
 Εφαρμογζσ γραφείου για τθν επίλυςθ επαγγελματικϊν
ςεναρίων/
προβλθμάτων (π.χ. επεξεργαςτισ κειμζνου, επεξεργαςτισ παρουςιάςεων,
υπολογιςτικά φφλλα, εκδοτικά προγράμματα/προγράμματα ςελίδωςθσ).
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Εφαρμογζσ επεξεργαςίασ εικόνασ, ιχου και βίντεο.
φγχρονεσ εφαρμογζσ Πλθροφορικισ (π.χ. για ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ).

Ενότητα 5: Δίκτυα Υπολογιςτϊν και Διαδίκτυο
 Εφαρμογζσ νζφουσ (cloud services) για αποκικευςθ και αποςτολι αρχείων
(π.χ. Google Drive, Onedrive, Dropbox, weTransfer).
 Εφαρμογζσ ςφγχρονθσ επικοινωνίασ (π.χ. Skype, Google Hangouts).
 Κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, Linkedln) για προϊκθςθ προϊόντων και
υπθρεςιϊν και ωσ εργαλείου παρουςίαςθσ επαγγελματικοφ προφίλ.
 Διαδικτυακζσ εφαρμογζσ χαρτογράφθςθσ (π.χ. Google Maps, Google Earth).
 Ιςτότοποι ςυνεργατικισ επεξεργαςίασ (Wiki).
 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ.
 Εφαρμογζσ διαδικτυακοφ θμερολογίου.
 Πλατφόρμεσ κοινοποίθςθσ, αναπαραγωγισ και διαμοιραςμοφ βίντεο (π.χ.
Youtube).
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