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• Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να βοθκιςει τουσ 
μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν και να εμβακφνουν τισ 
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ τουσ ςτθν 
αξιοποίθςθ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, 
Διαδικτυακϊν τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν τθσ 
Πλθροφορικισ ςτο ςφγχρονο κόςμο ωσ εργαλείων 
μάκθςθσ, ςκζψθσ, ζκφραςθσ, επικοινωνίασ, εργαςίασ 
και ςυνεργαςίασ δια ηϊςθσ και από απόςταςθ.



Στόχοι

Οι μακθτζσ να μποροφν να:

 περιγράφουν κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν και να απαρικμοφν εφαρμογζσ τθσ 
Πλθροφορικισ,

 διακρίνουν τθν αξία τθσ Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν και τθσ Πλθροφορικισ ωσ βαςικισ ςυνιςτϊςασ 
ςχεδόν ςτο ςφνολο των επιςτθμϊν,

 δημιουργοφν και επεξεργάηονται δεδομζνα οποιαςδιποτε ψθφιακισ μορφισ,

 αναγνωρίζουν και να απαρικμοφν ειδικζσ − ανά τομζα − Εφαρμογζσ τθσ Πλθροφορικισ ςτο 
ςφγχρονο κόςμο,

 αναλφουν προβλιματα, να ςχεδιάηουν και να αναπτφςςουν μικροεφαρμογζσ των θλεκτρονικϊν 
υπολογιςτϊν, “ζξυπνων” κινθτϊν ςυςκευϊν,

 παράγουν ψθφιακό υλικό και απλζσ Διαδικτυακζσ εφαρμογζσ με χριςθ εμπορικοφ λογιςμικοφ αλλά 
και ελεφκερου λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα.

 αξιοποιοφν τισ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ του Πανελλθνίου Σχολικοφ Δικτφου,

 ευαιςιητοποιηιοφν και να αναπτφξουν προβλθματιςμό και κριτικι ςκζψθ για τα κοινωνικά, θκικά, 
πολιτιςμικά ηθτιματα που τίκενται με τθν ενςωμάτωςθ των υπολογιςτικϊν και Διαδικτυακϊν 
τεχνολογιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματοσ
«Εφαρμογέσ Πληροφορικήσ» ΦΕΚ 932/14 Απριλίου 2014



ΣΟΥΟΙ/ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

Ο καζεηήο/ηξηα πξέπεη λα 

είλαη ηθαλόο/ή 

 
- λα πεξηγξάθεη ηηο εθαξκνγέο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην ζύγρξνλν 

θόζκν θαη λα αλαγλσξίδεη ηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 

εμειίμεηο ζην πιηθό θαη ην 

ινγηζκηθό 

 
- λα αμηνινγεί ην πιηθό κε βάζε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ 

θαη ηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθώλ 

ζπζηεκάησλ 

 
- λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνύ θαη λα επηιέγεη ηελ 

θαηάιιειε εθαξκνγή αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο  

 
- λα αληηπαξαβάιεη εκπνξηθό θαη 

ειεύζεξν ινγηζκηθό θαη λα 

επηιέγεη απηό πνπ ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο 

 
- λα πεξηγξάθεη ηε δπλακηθή ηνπ 

Δηαδηθηύνπ θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

Δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο ζην 

ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ 

 
- λα δηαθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ θνηλσλία ηνπ 

ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη λα 

αλαθέξεη αζθαιείο ηξόπνπο 

ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ 
 
- λα απαξηζκεί ηηο ζύγρξνλεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη 

εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο  

 
- λα αλαθέξεη ηε ζεκαζία ησλ 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ 
 

 

1. ΤΛΙΚΟ-ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΔΦΑΡΜΟΓΈ 

 

1.1. Τλικό  

1.1.1 Σν ππνινγηζηηθό ζύζηεκα  

1.1.2 Σερλνινγηθέο εμειίμεηο 

πιηθνύ  
 

1.2. Λογισμικό 

1.2.1 Λνγηζκηθό πζηήκαηνο 

θαη Λνγηζκηθό Εθαξκνγώλ 

1.2.2 Σαμηλόκεζε Λνγηζκηθνύ 

Εθαξκνγώλ 

1.2.3 Ειεύζεξν Λνγηζκηθό - 

Λνγηζκηθό Αλνηρηνύ Κώδηθα 

(ΕΛ/ΛΑΚ) 
 

1.3 Δυαρμογές Τπολογιστών 

και ο Άνθρωπος 

1.3.1 Δηαρείξηζε ςεθηαθνύ 

πιηθνύ θαη πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο 

1.3.2 Ηιεθηξνληθό εκπόξην, 

δεκνπξαζίεο. Αλαδήηεζε, 

πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ζην 

Δηαδίθηπν   

1.3.3 Εθαξκνγέο Ρνκπνηηθήο 

 

1.4 Κοινωνικές Δπιπτώσεις  

1.4.1 Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 

θαη Άδεηεο Υξήζεο  

1.4.2 Κνηλσληθέο επηπηώζεηο 

από ηηο εμειίμεηο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο 

  
ώρες: 14 

  
- Αλαδήηεζε εμειίμεσλ 

Πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο σο 

πξνο ην πιηθό (π.ρ. αηζζεηήξεο 

ζε αληηθείκελα, έμππλα γπαιηά, 

έμππλεο αίζνπζεο, 3D 

εθηύπσζε, αλαγλώξηζε 

ηαπηόηεηαο). 

 
- Αμηνιόγεζε ραξαθηεξηζηηθώλ 

θηλεηώλ ζπζθεπώλ (π.ρ. 

tablets).  
 
- Αλαδήηεζε ππαξρόλησλ 

ινγηζκηθώλ κηαο θαηεγνξίαο 

(π.ρ. δεκηνπξγίαο comic - 

animation, επεμεξγαζίαο 

εηθόλσλ, παξνπζηάζεσλ). 

 
- Αμηνιόγεζε εθαξκνγώλ 

ινγηζκηθνύ κε δηεξεύλεζε 

θξηηηθώλ θαη Tutorials γηα 

ρξήζε αλά πεξίπησζε. 

 
- Σύιιεςε θαη παξαγσγή, 

επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 

πξσηνγελνύο πνιπκεζηθνύ 

πιηθνύ. 

 
- Ηιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο 

θαη ζεκείν ηζνξξνπίαο.  
 
- Δηαθεκίζεηο αλάινγα κε ην 

πξνθίι ηνπ ρξήζηε ζην 

Δηαδίθηπν. 

 
- Αλαδήηεζε παξαδεηγκάησλ 

ξνκπνηηθώλ εθαξκνγώλ (π.ρ. 

βηνκεραλία, ηαηξηθή, γεσξγία). 
 
- Αλαγλώξηζε ηεο άδεηαο 

ρξήζεο ελόο πόξνπ ζην 

Δηαδίθηπν. 

 



ΣΟΧΟΙ/ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 
- λα πεξηγξάθεη πώο από ην 

πξόβιεκα θηάλνπκε ζηελ 

εθαξκνγή 

 
- λα αλαγλσξίδεη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα 
 
- λα επηιέγεη πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ζρεδηαζκνύ θάζε 

εθαξκνγήο 
 
- λα δηαθξίλεη ιεηηνπξγίεο θαη 

απαηηήζεηο κηαο εθαξκνγήο 
 
- λα αλαπηύζζεη κηθξνεθαξκνγέο 

κε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΑ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ - 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ  
 

2.1. Κύθινο Αλάπηπμεο Ζσήο 

Εθαξκνγώλ (Αλάιπζε, 

Σρεδίαζε, Υινπνίεζε, 

Λεηηνπξγία θαη Σπληήξεζε 

Εθαξκνγήο)  
 

2.2. Πεξηβάιινληα Αλάπηπμεο 

Εθαξκνγώλ 

 

2.3. Τινπνίεζε εθαξκνγήο ζε 

πξνγξακκαηηζηηθά 

πεξηβάιινληα 

 

ώρες: 12 

 

- Σύγθξηζε εθπαηδεπηηθώλ 

θαη επαγγεικαηηθώλ 

πξνγξακκαηηζηηθώλ 

πεξηβαιιόλησλ. 
 

- Υινπνίεζε ή ηξνπνπνίεζε 

κηθξνεθαξκνγήο. (π.ρ. κε 

ρξήζε App Inventor, Game 

maker, Alice θ.α.). 
 

Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ 

όπσο ρξνλόκεηξν, 

ιαβύξηλζνο παηρλίδηα θιπ 

 
 

 



ΣΟΧΟΙ/ΠΡΟΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

- λα θαηνλνκάδεη ηα είδε δηθηύσλ 

- λα αλαθέξεη ππεξεζίεο ηνπ Δηαδηθηύνπ

- λα θξίλεη ηηο πξνζθεξόκελεο 

Δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη λα ζπγθξίλεη 

εθαξκνγέο Web 2.0 

- λα δεκηνπξγεί  blog θαη ηζηνζειίδεο ζην 

Παλειιήλην ρνιηθό Δίθηπν

- λα ελζσκαηώλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη 

θώδηθα HTML ζε Δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο

- λα ρξεζηκνπνηεί ην Δηαδίθηπν γηα λα 

καζαίλεη

3: ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

3.1 Δίθηπα ππνινγηζηώλ

3.2 Δηαδίθηπν, Web 2.0 θαη Web X.0

3.3 Τπεξεζίεο θαη εθαξκνγέο 

Δηαδηθηύνπ

3.4 Εηζαγσγή ζηελ HTML

3.5 Η κάζεζε ζην Δηαδίθηπν (LCMS, 

LMS, MOOCs)

ώρες: 14

- Δεκηνπξγία on-line εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα θαηαγξαθή απόςεσλ καζεηώλ.

- Δεκηνπξγία ηεζη γλώζεσλ (π.ρ. κε 

Hot Potatoes).

- Δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε εξγαζίαο 

ζε Blog, wiki, ζην Παλειιήλην Σρνιηθό 

Δίθηπν θαη αιινύ.

- Ελζσκάησζε HTML θώδηθα θαη 

επεμεξγαζία ηνπ.

- Δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ 

θηλνύκελνπ ζρεδίνπ (animated

tutorial) π.ρ. κε wink.

- Αλαδήηεζε θαη ρξήζε on line

καζεκάησλ - ηειεθπαίδεπζε.



ΣΟΥΟΙ/ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 
- λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

εθαξκνγέο λέθνπο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην Δηαδίθηπν 
 
- λα δεκηνπξγεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη έγγξαθα 

εξγαδόκελνο ζπλεξγαηηθά κε 

εθαξκνγέο λέθνπο 
 
- λα δηαθξίλεη ηα θπξηόηεξα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη ηηο 

επηπηώζεηο από ηε ρξήζε ηνπο 

 
- λα δηαθξίλεη ηηο απαξαίηεηεο 

εθαξκνγέο γηα ηελ πξνζηαζία - 

αζθάιεηα ελόο ππνινγηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο 
 
- λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

θαηνλνκάδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

πεηξαηείαο ηνπ ινγηζκηθνύ 

 
- λα εληνπίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

ζην Δηαδίθηπν 
 

4. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

4.1 Εθαξκνγέο λέθνπο 

4.2 Σειεξγαζία - αζύγρξνλε 

θαη ζύγρξνλε ζπλεξγαζία από 

απόζηαζε  

4.3 Κνηλσληθά δίθηπα 

4.4 Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία 

ζην Δηαδίθηπν 

 

ώρες: 14 

 

- Άλνηγκα ινγαξηαζκνύ ζε 

ππεξεζία cloud γηα απνζήθεπζε 

αξρείσλ.  
-  Δηακνηξαζκόο αξρείνπ κε 

θίινπο (ζπκκαζεηέο). 
- Σπλεξγαηηθή ζπγγξαθή ζε 

Δηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη 

ππνινγηζηηθνύ θύιινπ. 
 
- Δεκηνπξγία ελόο θιεηζηνύ 

θνηλσληθνύ δηθηύνπ ζε επίπεδν 

ηάμεο κε ρξήζε κηαο 

εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο (ι.ρ. 

Edmodo, Schoology). 

 
- Σπδήηεζε θαη πξαθηηθή γηα 

ζέκαηα θαιήο ζπκπεξηθνξάο 

(netiquettes) ζην Δηαδίθηπν. 
 
- Σπδήηεζε γηα ζέκαηα 

πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη 

ηε δηαρείξηζή ηνπο ζην 

Δηαδίθηπν. 
 
- Αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ από 

ην Δηαδίθηπν, σο πξνο ηελ 

εγθπξόηεηά ηνπο. 

 



Διδακτική μεθοδολογία

• Η διδαςκαλία του μακιματοσ γίνεται ςτο εργαςτθριο 
Πληροφορικθσ που είναι ζνασ χϊροσ ςυνεργαςίασ και 
ζρευνασ ακολουκϊντασ μεκόδουσ αναηιτθςθσ και 
ανακάλυψθσ.

• Η διδακτικι του μακιματοσ βαςίηεται ςτον κοινωνικό 
εποικοδομιςμό και τισ ςφγχρονεσ κεωριςεισ για τθν 
«επεξεργαςία των πλθροφοριϊν».

• Στο πλαίςιο του μακιματοσ ενιςχφεται θ διερευνθτικι 
προςζγγιςθ, θ αυτενζργεια και θ ςυνεργατικι μάκθςθ.

• Προτείνονται να ακολουκοφνται ενεργθτικζσ εκπαιδευτικζσ 
τεχνικζσ  και να χρθςιμοποιοφνται αυκεντικά παραδείγματα 
από τον πραγματικό κόςμο.



 Μακροπρόκεςμοσ και μεςοπρόκεςμοσ 
χρονοπρογραμματιςμόσ με βάςθ τα μακθςιακά 
χαρακτθριςτικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα και το 
υπόβακρο των μακθτϊν τθσ τάξθσ.

 Προετοιμαςία κατάλλθλων ςεναρίων τα οποία να 
εξειδικεφουν τισ γενικζσ αρχζσ του ΠΣ και να οργανωκεί θ 
διδαςκαλία κυρίωσ με δραςτηριότητεσ των μακθτϊν. 

 Προτεινόμενεσ ενδεικτικζσ δραςτηριότητεσ του ΠΣ ι 
επινόθςθ άλλων.



Διδακτικέσ τεχνικέσ

 Ειςιγθςθ ι Διάλεξθ

 Συηιτθςθ ι Διάλογοσ

 Ερωτοαποκρίςεισ

 Χιονοςτιβάδα

 Καταιγιςμόσ ιδεϊν

 Επίδειξθ

 Πρακτικι άςκθςθ

 Ομάδεσ εργαςίασ

 Συνκετικζσ εργαςίεσ

 Παιχνίδι ρόλων

 Μελζτθ περίπτωςθσ

 Εννοιολογικι 
χαρτογράφθςθ

 Διερεφνθςθ

 «Μαφρο Κουτί»

 Ιςτοεξερεφνθςθ


