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Εφαρµογές Υπολογιστών Β΄ ή Γ΄ Γενικού Λυκείου 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ) του µαθήµατος, το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
Σπουδών Πληροφορικής του Γυµνασίου αλλά και τις ταχύτατες αλλαγές στο χώρο των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και µε στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των δε-
ξιοτήτων Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί στο Γυµνάσιο, καθώς και να βοηθηθούν ουσιαστικά 
οι µαθητές και οι µαθήτριες στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 
µεθοδολογικού χαρακτήρα, η διδασκαλία του µαθήµατος θα οργανωθεί σύµφωνα µε τα διαλαµβα-
νόµενα στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Ενότητα του ΠΣ Περιεχόµενο 

Βιβλίο Μα-

θητή 

Προτεινόµενες 

διδακτικές 

ώρες 

Παρατηρήσεις 

Εστιασµένη επισκόπη-
ση των εφαρµογών της 
Πληροφορικής 

Κεφ10 3  

Πολυµέσα Κεφ11 ∆εν θα διδαχθεί 

Υπάρχει αλληλοε-
πικάλυψη ύλης µε 
το µάθηµα «Πολυ-
µέσα-∆ίκτυα» της 
Γ΄ Λυκείου 

Ο Κόσµος της 

Πληροφορικής 

Επικοινωνίες και ∆ίκτυα Κεφ12 8  

∆ιερευνώ - ∆η-

µιουργώ - Ανα-

καλύπτω 

Συνθετικές εργασίες µε 
λογισµικό εφαρµογών 
γενικής χρήσης, λογι-
σµικό ανάπτυξης πολυ-
µέσων, λογισµικό δι-
κτύων, εκπαιδευτικό 
λογισµικό και προγραµ-
µατιστικά περιβάλλοντα 
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Πληροφορική 

και Σύγχρονος 

Κόσµος 

Το µέλλον ... Κεφ13 2  

 

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από 
τις προηγούµενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι µαθητές και οι µαθήτριες στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα. Να δοθεί έµφαση 
στη διασύνδεση των διαφόρων εννοιών µε την καθηµερινότητα των µαθητών και όχι σε τεχνικά θέ-
µατα που αναφέρονται στο βιβλίο. Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις υπηρεσίες αναζήτησης 
στον Παγκόσµιο Ιστό, στην ανάπτυξη, από τους µαθητές και τις µαθήτριες, πληροφοριακών δεξιο-
τήτων (αναζήτηση, εύρεση, κριτική αξιολόγηση, εγκυρότητα, αποτελεσµατική αξιοποίηση και σύν-
θεση των πληροφοριών) και την ασφαλή χρήση του ∆ιαδικτύου (σχετικά στο 
http://www.saferinternet.gr/), στην ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων, στην ασφαλή διαχείρι-
ση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στα πνευµατικά δικαιώµατα, καθώς και στη χρησιµότητα του 
ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισµικού. Τέλος, θα πρέπει να συµπεριληφθούν σύγχρονες έν-
νοιες και εφαρµογές, όπως είναι ο Web 2.0 και οι υπηρεσίες του (π.χ. blogs, wikis, εργαλεία δια-
µοίρασης περιεχοµένου, κοινωνική δικτύωση και ασφαλείς κανόνες κοινωνικής δικτύωσης), οι δι-
κτυακές εφαρµογές για την κινητή τηλεφωνία (mobile internet applications) κ.ά.  

∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και πρέπει να διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Οι τρεις 
ενότητες του Π.Σ. δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν σειριακά ενώ η προτεινόµενη κατανοµή του 
διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραµµατισµό 
και το σχεδιασµό της διάρθρωσης της ύλης µε βάση τα µαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέρο-
ντα και το υπόβαθρο των µαθητών της τάξης του. Προτείνεται να εντάξει, σε όλες τις ενότητες, 



 23 

συνθετικές εργασίες που θα εκπονηθούν από τους µαθητές, τόσο ατοµικά όσο και οµαδοσυνεργα-
τικά.  
Η θεµατολογία των συνθετικών εργασιών µπορεί να αντλείται από το γνωστικό πεδίο της Πληρο-
φορικής ή/και να είναι διαθεµατικές - διεπιστηµονικές, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς άλ-
λων γνωστικών αντικειµένων. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας τη µέθοδο project θα πρέπει να κα-
θοδηγεί τους µαθητές και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια της διερεύνησης θέµατος, του 
προγραµµατισµού δραστηριοτήτων, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του αποτελέσµατος. Εν-
δεικτικά παραδείγµατα συνθετικών εργασιών είναι η δηµιουργία και ανάπτυξη ιστολογίου της τά-
ξης, ιστοσελίδων γενικού περιεχοµένου που θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο του σχολείου, ηλε-
κτρονικών εφηµερίδων και περιοδικών, ηλεκτρονικών forum κ.ά. 
Για την υλοποίηση των συνθετικών εργασιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερο λογισµικό. Εν-
δεικτικά προτείνεται λογισµικό γενικής χρήσης (open office, gimp, audacity κ.ά.), λογισµικό δηµι-
ουργίας ιστοσελίδων (KompoZer, NVU, Joomla κ.ά.), δηµιουργίας forum (SMF, Simple Machines 
Forum) κ.λπ. Η υλοποίηση των συνθετικών εργασιών µπορεί να υποστηριχθεί και από διαδικτυακά 
εργαλεία διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχοµένου (Learning Management Systems), όπως το η-
Ταξη του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (http://eclass.sch.gr), το Moodle (ελεύθερο λογισµικό α-
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης) κ.α. Τέλος, το διδακτικό πακέτο το «Ταξίδι σε ένα δίκτυο» που έχει 
αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου Πλειάδες του ΥΠ∆ΒΜΘ µπορεί να βοηθήσει στη θεωρητική υ-
ποστήριξη του µαθήµατος. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


