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Τν παξειζόλ 



Μαθήματα 

 

 

• Α Λυκείου * Γενικισ Παιδείασ 

 Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ  

*2 ϊρεσ+ 

• Β Λυκείου * Γενικισ Παιδείασ 

Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Η/Τ  

*2 ϊρεσ+ 

• Γ Λυκείου * Προςανατολιςμοφ 

Πλθροφορικι 

*6 ϊρεσ+ 

 



Α Λυκείου 
Γενικισ Παιδείασ 

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ  
*2 ϊρεσ+ 

  

 

Πρόγραμμα ςπουδϊν *2014+ & οδθγίεσ ΙΕΠ 2021-22 : 

• ΘΕ1: Τλικό – Λογιςμικό και Εφαρμογζσ Εκτόσ διδακτζασ φλθσ 

• ΘΕ2: Προγραμματιςτικά Περιβάλλοντα – Δθμιουργία Εφαρμογϊν 
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ μικροεφαρμογϊν: App Inventor, Alice, Snap!, 

Blockly, Greenfoot, Arduino.  

• ΘΕ3: Επικοινωνία και Διαδίκτυο 
υπθρεςίεσ Διαδικτφου και Web 2.0 εφαρμογζσ, HTML, CSS 

• ΘΕ4: υνεργαςία και Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο 
χριςθ των εφαρμογϊν Νζφουσ. Από ΠΔ  Grafis, Myfiles 

 

Πξόγξακκα ζπνπδώλ 

[2014] & νδεγίεο ΙΕΠ 2021-

22 : 



Α Λυκείου 
Γενικισ Παιδείασ 

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ  
*2 ϊρεσ+ 

  

 

Αξιολόγθςθ μακθτϊν: 

• Ανικει ςτθν ΟΜΑΔΑ Β: ςτα μακιματα που δεν εξετάηονται ςτισ προαγωγικζσ 

και δεν ζχει τράπεηα κεμάτων. 

 

• το μάκθμα των Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ και ςτο μάκθμα τθσ Ειςαγωγισ 

ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν διενεργείται μία (1) 

ωριαία γραπτι δοκιμαςία ςτο πρϊτο τετράμθνο, ενϊ ςτο δεφτερο τετράμθνο 

οι μακθτζσ εκπονοφν μία (1) ερευνθτικι εργαςία, θ βακμολογία τθσ οποίασ 

αποτελεί το 50% του βακμοφ του τετραμινου αυτοφ.». 

Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ A 111 - 12.06.2020) Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις 



Β Λυκείου 
Γενικισ Παιδείασ 

Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ 
Επιςτιμθσ των Η/Τ  

*2 ϊρεσ+ 

  

 

Πρόγραμμα ςπουδϊν *2014+ & οδθγίεσ ΙΕΠ 2021-22 : 

• ΘΕ1: Βαςικζσ ζννοιεσ 
Επιςτιμθ των Τπολογιςτϊν 

 

• ΘΕ2: Πρόβλθμα * Αλγόρικμοι * Προγραμματιςμόσ 
Δομι ακολουκίασ, επιλογισ, επανάλθψθσ. Λογιςμικά: Διερμθνευτισ τθσ Γλϊςςασ, 

Δθμιουργόσ Διαγραμμάτων Ροισ, Αλγορικμικι 

 

• ΘΕ3: Θζματα Εφαρμοςμζνθσ Επιςτιμθσ των Τπολογιςτϊν 
Λειτουργικά ςυςτιματα, Πλθροφοριακά ςυςτιματα, Δίκτυα, Σεχνθτι νοθμοςφνθ 

 

Πξόγξακκα ζπνπδώλ 

[2014] & νδεγίεο ΙΕΠ 2021-

22 : 



 

Αξιολόγθςθ μακθτϊν: 

• Ανικει ςτθν ΟΜΑΔΑ Β: ςτα μακιματα που δεν εξετάηονται ςτισ προαγωγικζσ 

και δεν ζχει τράπεηα κεμάτων. 

 

• το μάκθμα των Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ και ςτο μάκθμα τθσ Ειςαγωγισ 

ςτισ Αρχζσ τθσ Επιςτιμθσ των Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν διενεργείται μία (1) 

ωριαία γραπτι δοκιμαςία ςτο πρϊτο τετράμθνο, ενϊ ςτο δεφτερο τετράμθνο 

οι μακθτζσ εκπονοφν μία (1) ερευνθτικι εργαςία, θ βακμολογία τθσ οποίασ 

αποτελεί το 50% του βακμοφ του τετραμινου αυτοφ.». 

Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ A 111 - 12.06.2020) Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις 

Β Λυκείου 
Γενικισ Παιδείασ 

Ειςαγωγι ςτισ Αρχζσ τθσ 
Επιςτιμθσ των Η/Τ  

*2 ϊρεσ+ 

  



 

Πρόγραμμα ςπουδϊν *2019+ : 

• ΘΕ1: Ανάλυςθ προβλιματοσ 
Κακοριςμόσ, κατανόθςθ δομι προβλιματοσ 

• ΘΕ2: χεδίαςθ αλγορίκμων 
• Αλγόρικμοι - Βαςικζσ ζννοιεσ • Μεκοδολογίεσ ςχεδιαςμοφ αλγορίκμων • Ανάπτυξθ 

αλγορίκμων • Ζλεγχοσ αλγορίκμων • Λογιςμικά: Διερμθνευτισ τθσ Γλϊςςασ, 

Δθμιουργόσ Διαγραμμάτων Ροισ, Αλγορικμικι 

• ΘΕ3: Τλοποίθςθ ςε προγραμματιςτικό περιβάλλον 
• Είδθ, τεχνικζσ και περιβάλλοντα προγραμματιςμοφ • τοιχεία δομθμζνου 

προγραμματιςμοφ • τοιχεία ςφγχρονων προγραμματιςτικϊν περιβαλλόντων • 

χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ περιβάλλοντοσ διεπαφισ • Ζλεγχοσ και εκςφαλμάτωςθ 

προγράμματοσ 

• ΘΕ4: Αξιολόγθςθ-Σεκμθρίωςθ 

 

Πξόγξακκα ζπνπδώλ 

[2019]  

Γ Λυκείου 
Ομάδα Προςανατολιςμοφ 

Οικονομίασ & Πλθροφορικισ 
 

Πλθροφορικι 

*6 ϊρεσ+  



Πόζα βηβιία έρεη 

ν καζεηήο; 



ΒΙΒΛΙΑ 



Οδεγίεο ΙΕΠ 2021-22  



Οδεγίεο ΙΕΠ 2021-22  

Πσο ζα δηδάμσ 

Aληηθεηκελνζηξαθή 

Πξνγξακκαηηζκό 



Οδεγίεο ΙΕΠ 2021-22  



 

Αξιολόγθςθ μακθτϊν: 

• Θα εξεταςτεί ενδοςχολικά για το απολυτιριο. Για το 2021-22 χωρίσ τράπεηα 

κεμάτων. 

 

• Η εξζταςθ ςτο μάκθμα αυτό περιλαμβάνει ζνα (1) κζμα κεωρίασ και τρεισ (3) 

αςκιςεισ ι προβλιματα ςχετικά με το περιεχόμενο του μακιματοσ και τισ 

εφαρμογζσ του. Η βακμολογία προκφπτει κατά 40% από το κζμα τθσ κεωρίασ 

και κατά 60% (3x20%) από τισ αςκιςεισ ι τα προβλιματα 

Γ Λυκείου 
Ομάδα Προςανατολιςμοφ 

Οικονομίασ & Πλθροφορικισ 
 

Πλθροφορικι 

*6 ϊρεσ+  



 

Απώηεξνο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη, κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε αιγνξηζκηθώλ 

κεζόδσλ θαη πξνγξακκαηηζηηθώλ εξγαιείσλ, νη καζεηέο/καζήηξηεο λα απνθηήζνπλ 

ηθαλόηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, αλάιπζεο, ζύλζεζεο θαη κνληεινπνίεζεο 

πξνβιεκάησλ, ώζηε κε αθαηξεηηθό ηξόπν λα είλαη ζε ζέζε λα γεληθεύνπλ ηελ 

επίιπζε απζεληηθώλ ππνινγηζηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ππνπξνβιεκάησλ θαη λα 

αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο.  

 

 

 



 

• Οι πανελλαδικζσ εξετάςεισ πόςο επθρεάηουν τθ διδαςκαλία του μακιματοσ; 

(εργαςτιριο;) 

• Ποιο είναι το προφίλ των μακθτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ προςανατολιςμοφ; 

• Οι υποψιφιοι τθσ Ομάδασ Προςανατολιςμοφ Θετικϊν πουδϊν κα πρζπει να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να επιλζγουν το μάκθμα Πλθροφορικισ; 

• Ποιοσ κα είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ που κα κακορίςουν οι ςχολζσ για το μάκθμα 

τθσ πλθροφορικισ; 

• Οι κεματοδότεσ κακορίηουν τον τρόπο τθσ διδαςκαλίασ μασ; 

• Τπάρχει θ κατάλλθλθ προετοιμαςία για τουσ βακμολογθτζσ;  

• Τπάρχει ςυντονιςμόσ μεταξφ των βακμολογικϊν κζντρων για ενιαία βακμολόγθςθ των 

γραπτϊν; 

 

 
Πξνβιεκαηηζκνί 



 

• Ποια μακθςιακά κενά ζχουν οι μακθτζσ από τθν εξ αποςτάςεωσ 

διδαςκαλία λόγω πανδθμίασ, κατά τα ςχολικά ζτθ 2019-20 και 2020–21; 

 

• Σα ςχολικά εργαςτιρια πλθροφορικισ ζχουν τθν ικανότθτα να 

ανταπεξζλκουν ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του μακιματοσ; 

 

• Ποια επιμόρφωςθ πρζπει να ζχουν οι κακθγθτζσ πλθροφορικισ; 

 

• Πότε κα είναι ζτοιμα τα νζα προγράμματα ςπουδϊν; 

  

 

 

Πξνβιεκαηηζκνί 



 

Μποροφμε να ανταλλάξουμε εμπειρίεσ, γνϊςεισ, 
προβλθματιςμοφσ!!! 

 

Δθλϊςτε το mail ςασ, τισ προτάςεισ ςασ, τισ παρατθριςεισ ςασ 
ϊςτε προσ το τζλοσ του Α τετραμινου να ςυηθτιςουμε: 

 

* Προτάςεισ για ερευνθτικζσ εργαςίεσ για Α και Β λυκείου 

* Προτάςεισ διδαςκαλίασ για τον Αντικειμενοςτραφι 

* Σα νζα προγράμματα ςπουδϊν (αν τα δοφμε) 

* ++++  

 

 

Πξνηάζεηο … 


