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ΘΔΜΑ : Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηων Θεηικών Μαθημάηων ηων Α΄, Β΄ και Γ΄ ηάξεων 

Ημεπήζιος και Δζπεπινού Γςμναζίος για ηο ζσ. έηορ 2011-2012. 

 
Μεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγωγηθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ (πξάμε 09/2011) ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάηω νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ 

Θεηηθώλ Μαζεκάηωλ ηεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Ηκεξεζίωλ θαη Δζπεξηλώλ Γπκλαζίωλ.   

... 

 
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η  

 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Γςμναζίος 

 
 
Σν βηβιίν καζεηή «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’ Β’ Γ’ Γπκλαζίνπ» θαιύπηεη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηνπο 
γεληθνύο θαη ηνπο εηδηθνύο ζθνπνύο ηνπ ΓΔΠΠ (Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάηωλ 
πνπδώλ) θαη ηνπ ΑΠ (Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ) Πιεξνθνξηθήο. Γηα ην ιόγν απηό 
δελ πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο ζηελ έθηαζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο. Οη πξνηάζεηο αθνξνύλ ηηο 
αθνινπζνύκελεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ζρνιηθή πξαθηηθή θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ εκπινθή 
ηωλ καζεηώλ ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο πνπ πινπνηνύληαη ζην 
εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπκβνπιεύνληαη ην ΓΔΠ θαη ην 
ΑΠ Πιεξνθνξηθήο (δηαηίζεηαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Ι. http://www.pi-
schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=59), θαζώο θαη ην βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ πνπ ηνπο 
έρεη δηαλεκεζεί.  
 

Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ 
 

ύκθωλα κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Πιεξνθνξηθήο, ην κάζεκα 
ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην έρεη ζαθή εξγαζηεξηαθό πξνγξακκαηηζκό. ην ζρνιηθό 
εξγαζηήξην θαη ζην πιαίζην πνηθίιωλ δξαζηεξηνηήηωλ, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο 

Να δηαηεξεζεί κέρξη ................ 

Βαζκόο Αζθαιείαο ................... 
 
Μαπούζι       02-09-2011          
Απιθ. Ππωη                 98600/Γ2     

Βαθ. Πποηεπ. ........................... 

 Γ/νζειρ και Γπαθεία Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

 Γπαθεία σολικών ςμβούλων 

 Γςμνάζια (μέζω ηων Γ/νζεων και 

ηων Γπαθείων 

ΠΡΟ : 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 
  ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
ΣΜΗΜΑ Α΄  

 
 
 

----- 
Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε: 15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα: www.minedu.gov.gr  
Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παζραιίδνπ 
Σειέθωλν:   210-3442238 

ΚΟΙΝ: 
 Πεπιθεπειακέρ Γ/νζειρ Δκπ/ζηρ  

 Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο 

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=59
http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=1&ep=59
http://www.minedu.gov.gr/
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ρξεζηκνπνηώληαο ππνινγηζηηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο, λα δξαζηεξηνπνηνύληαη, λα πεηξακαηίδνληαη, 
λα δεκηνπξγνύλ θαη λα αλαθαιύπηνπλ ηε γλώζε.   
 
Η δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο δεν ππέπει να έσει γνωζιοκενηπικό ή βιβλιοκενηπικό 
σαπακηήπα. ε θακία πεξίπηωζε δε ζα πξέπεη λα δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα απνζηεζίζνπλ 
ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, θαζώο θαη ηζηνξηθέο ή άιινπ ηύπνπ πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 
ζρνιηθό εγρεηξίδην. Όια ηα θεθάιαηα θαη νη ελόηεηεο ηνπ βηβιίνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ πινπνίεζε 
ζπλζεηηθώλ θαη νκαδνζπλεξγαηηθώλ εξγαζηώλ, κέζα από ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ νη 
ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο, ώζηε νη καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ λέεο γλώζεηο θαη λα αλαπηύμνπλ 
δεμηόηεηεο ζηελ Πιεξνθνξηθή.  
 
Η δηδαθηηθή πνξεία ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηελ έκθπηε πεξηέξγεηα θαη ηελ απηελέξγεηα ηωλ 
καζεηώλ. Να ζπλδπάδεη ηε ζεωξία µε ηελ πξάμε κέζα από κηα εληαία θαη ζπλερή δεκηνπξγηθή 
δηαδηθαζία, ε νπνία ζα ελζαξξύλεη θαη ζα βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, λα 
αλαπηύζζνπλ πξωηνβνπιίεο, λα αλαθαιύπηνπλ ηε γλώζε, λα εθθξάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνύλ.  

Οη άμνλεο-ελόηεηεο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ δελ είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνύλ 
ζεηξηαθά. Η πξνηεηλόκελε θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ είλαη ελδεηθηηθή. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα 
πξέπεη λα θάλεη ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκό θαη ην ζρεδηαζκό ηεο δηάξζξωζεο ηεο ύιεο κε βάζε ηα 
καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην ππόβαζξν ηωλ καζεηώλ ηεο ηάμεο ηνπ.  

Η ρξήζε ηωλ ΣΠΔ ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο πξνζδίδεη κηα 
ηδηαηηεξόηεηα ζηα κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζήο ηνπ µε όια 
ζρεδόλ ηα γλωζηηθά αληηθείκελα ηνπ γπκλαζίνπ. Πξνζθέξεηαη ζπλεπώο γηα ηελ ππνζηήξημε 
δηαζεκαηηθώλ θαη δηεπηζηεκνληθώλ δξαζηεξηνηήηωλ, κέζα από ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε νιηζηηθή 
πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη ε έληαμε ηωλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή δωή (π.ρ. δεκηνπξγία ζρνιηθήο 
εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνύ, δεκηνπξγία αθίζαο, θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο, αλάπηπμε ηζηνζειίδαο ηεο 
ηάμεο θιπ.). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεωλ θαη ηωλ ζπλζεηηθώλ εξγαζηώλ κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα εξγαιεία όπωο:  

 εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία έρνπλ απνζηαιεί ζηα 

ζρνιεία από ην Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην (κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ από http://www.pi-

schools.gr/software/gymnasio/ ελώ δηαηίζεληαη θαη γηα πεξηβάιινλ Ubuntu), θαζώο θαη 

ππνζηεξηθηηθό πιηθό πνπ δηαηίζεηαη από ηελ Δθπαηδεπηηθή Πύιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ (http://www.e-yliko.gr/default.aspx)   

 ινγηζκηθά γεληθήο ρξήζεο 

 ειεύζεξα ινγηζκηθά (open office, gimp γηα ηελ επεμεξγαζία εηθόλαο, audacity γηα ηελ 

επεμεξγαζία ήρνπ θ.α.) 

 πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα Logo-like 

 ινγηζκηθά πνπ έρνπλ παξαρζεί ζην πιαίζην ηωλ έξγωλ Πιεηάδεο θαη Νεξείδεο ηνπ 

ΤΠΓΒΜΘ (π.ρ. «Σαμίδη ζε έλα Γίθηπν») θαη εμππεξεηνύλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ ΓΔΠΠ θαη ηωλ 

ΑΠ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηωλ ζηόρωλ ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο «Γλωξίδω ηνλ ππνινγηζηή ωο εληαίν 
ζύζηεκα», όπωο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην ΑΠ Πιεξνθνξηθήο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ππνζηεξίδνληαη 
από ην βηβιίν: Πιεξνθνξηθή Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ (ζει. 176 έωο 202), ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε Logo like πεξηβάιινλ, ειεύζεξεο δηαλνκήο, πνπ εθείλνο θξίλεη 
θαηάιιειν. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ‘Υειωλόθνζκνο’ πνπ πεξηέρεηαη ζην 
εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ‘Αβάθην’. 
Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε, από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, 
πιεξνθνξηαθώλ δεμηνηήηωλ (αλαδήηεζε, εύξεζε, θξηηηθή αμηνιόγεζε, εγθπξόηεηα, απνηειεζκαηηθή 
αμηνπνίεζε θαη ζύλζεζε ηωλ πιεξνθνξηώλ) θαη ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ (ζρεηηθά ζην 
http://www.saferinternet.gr/)  

 

Οι διδάζκονηερ να ενημεπωθούν ενςπόγπαθα 

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.saferinternet.gr/
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Δζωη. Γιανομή 

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

 Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα 

 Γ/λζε πνπδώλ Γ.Δ.,  Σκήκα Α΄ 

 Γ/λζε Δθθιεζηαζηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Ιδηωηηθήο Δθπ/ζεο 

 Γ/λζε Π.Ο.Γ.Δ. 

 Γ/λζε Ξέλωλ θαη Μεηνλνηηθώλ ρνιείωλ 

 Γ/λζε Δηδηθήο Αγωγήο 

 ΔΠΔΓ 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 


