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Πολυµέσα – ∆ίκτυα Γ΄ Γενικού Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) 

Λαµβάνοντας υπόψη το Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ) του µαθήµατος, καθώς και των άλλων µαθη-
µάτων Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου η διδασκαλία του µαθήµατος θα οργανωθεί σύµφωνα 
µε τα διαλαµβανόµενα στον ακόλουθο πίνακα. 

Ενότητα του 

ΠΣ 
Περιεχόµενο 

Βιβλίο Μα-

θητή 

Προτεινό-

µενες δι-

δακτικές 

ώρες 

Παρατηρήσεις 

Ο Κόσµος των πολυ-

µέσων  
   

Εισαγωγή στα πολυµέσα 
 

Κεφ. 1 4  

Τα δοµικά στοιχεία των 
πολυµέσων 
 

Κεφ. 2 2  

Λογισµικό συγγραφής 
πολυµέσων 

Κεφ. 3 2  

Ανάλυση - Σχεδίαση 

εφαρµογής πολυµέσων 
   

Μεθοδολογία σχεδίασης 
εφαρµογών πολυµέσων 

Κεφ. 4 18  

Σχεδιασµός του περιβάλ-
λοντος διεπαφής 

Κεφ. 5 4  

Υλοποίηση εφαρµογής 

πολυµέσων  
Κεφ. 6 16  

1. Πολυµέσα 

Οι εφαρµογές πολυµέ-

σων στη ζωή µας  
Κεφ. 7 4  

2. ∆ίκτυα  Κεφ. 8-13 
∆εν θα δι-
δαχθεί 

Υπάρχει αλληλοεπικά-
λυψη ύλης µε το µάθη-
µα επιλογής «Εφαρµο-
γές Υπολογιστών»  
 

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούµε-
νες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι µαθητές στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας, της κρι-
τικής σκέψης και δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα. Να δοθεί έµφαση σε διαχρονικές γνώσεις 
και δεξιότητες και όχι σε τεχνικές λεπτοµέρειες που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο.  

∆ιδακτικές προσεγγίσεις 

Το µάθηµα είναι εργαστηριακό και πρέπει να διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Η προτει-
νόµενη 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 χαρα-
κτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των µαθητών της τάξης του. Προτείνεται, σε όλες τις 
ενότητες, η ένταξη συνθετικών εργασιών που θα εκπονηθούν από τους µαθητές, τόσο ατοµικά όσο 
και οµαδοσυνεργατικά. Η θεµατολογία τους µπορεί να αντλείται από το γνωστικό πεδίο της Πλη-
ροφορικής 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, της µε-
θοδολογίας σχεδιασµού και του προγραµµατισµού δραστηριοτήτων, της υλοποίησης και της αξιο-
λόγησης των πολυµεσικών εργασιών.  
Για την υλοποίηση των συνθετικών εργασιών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερο λογισµικό. Στη 
διδακτική υποστήριξη του µαθήµατος και του έργου του εκπαιδευτικού µπορούν να συµβάλλουν  

• το διδακτικό πακέτο «Πολυµέσα», το οποίο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου Πλειά-

δες/Νηριήδες του ΥΠ∆ΒΜΘ . 

• το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου επιµόρφωσης εκπαιδευ-

τικών ΠΕ19 (ΕΑΙΤΥ, 2008). 


