
 

                                                                                                                        

Β’ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Βασικά Θέματα  
Πληροφορικής 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85

47/4564/24-0552-01_Basika-

Themata-Pliroforikis_B-
EPAL_Vivlio-Mathiti/ 

 

Στόχος είναι η κατανόηση, η 

φύση των διάφορων μορφών 

δεδομένων / πληροφορίας και η 

απόκτηση γνώσεις-δεξιότητες- 

στάσεις σχετικές με τον τρόπο 

που ο υπολογιστής, με τις οδηγίες 

του ανθρώπου, διαχειρίζεται τις 

μορφές αυτές. 
Λειτουργικά 
Συστήματα  
και Ασφάλεια  
Πληροφοριακών  
Συστημάτων 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4566/24-0553-

01_Leitourgika-Systimata-kai-

Asfaleia-Pliroforiakon-

Systimaton_B-EPAL_Vivlio-

Mathiti/ 

 

 Ο ρόλο και η αναγκαιότητα 

ύπαρξης των Λειτουργικών 

Συστημάτων αλλά και οι 

διάφορες κατηγορίες τους.  

 Η ιεραρχική δομή 

αποθήκευσης αρχείων και οι 

μονάδες αποθήκευσης 

δεδομένων.  

 Η Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας και η έννοια 

της διεργασίας. 

 Οι περιφερειακές συσκευές. 

 Ασφάλεια στο διαδίκτυο 

 
Τεχνικά Θέματα  
Πωλήσεων &  
Προδιαγραφών 
Υλικού  
και Λογισμικού 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4574/24-

0557_Technika-Themata-

Poliseon-kai-Prodiagrafes-

Ylikou-Logismikou_B-

EPAL_Vivlio-Mathiti/ 

 

 Κατανόηση στις διαφορές 

μεταξύ των εννοιών Προϊόν – 

Υπηρεσία.  

 Διάκριση των προϊόντων από 

τις υπηρεσίες Πληροφορικής.  

 Περιγραφή στην έννοια της 

Πώλησης. 

 Αναγνώριση τεχνικών 

χαρακτηριστικών για μητρική 

κάρτα,  επεξεργαστή, μνήμη 

και κάρτα γραφικών. 

 Αναγνώριση τεχνικών 

χαρακτηριστικών για laptop 

και tablet. 

 Αναγνώριση τεχνικών 

χαρακτηριστικών για ποντίκι, 

πληκτρολόγιο, οθόνη, 

εκτυπωτή, σαρωτή. 
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Γ’ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αρχές 
Προγραμματισμού  
Υπολογιστών 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4630/24-0615-

01_Arches-Programmatismou-

Ypologiston_B-

EPAL_Simeioseis-Mathiti/ 

 

Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες 

τις απαραίτητες δεξιότητες σε 

θέματα επίλυσης υπολογιστικών 

προβλημάτων με αλγοριθμικό 

τρόπο. Παράλληλα να εισαχθούν 

ολοκληρωμένα στον κόσμο του 

προγραμματισμού των 

υπολογιστών, να κατανοήσουν 

περαιτέρω βασικές αρχές του και 

να αποκτήσουν δεξιότητες στη 

δημιουργία δικών τους 

προγραμμάτων 

 
Υλικό και Δίκτυα  
Υπολογιστών 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4562/24-0551-

01_Yliko-kai-Diktya-

Ypologiston_B-EPAL_Vivlio-

Mathiti/ 

 

Οι μαθητές να αποκτήσουν 

βασικές γνώσεις στο υλικό και 

την αρχιτεκτονική των 

υπολογιστών (με έμφαση στον 

προσωπικό υπολογιστή) και στη 

συνέχεια να αποκτήσουν γνώσεις 

σε βασικές έννοιες των δικτύων 

υπολογιστών.  
Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη  
Ιστοτόπων 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4570/24-0555-

01_Schediasmos-kai-

Anaptychi-Istotopon_B-

EPAL_Vivlio-Mathiti/ 

 

Οι μαθητές/τριες ασχολούνται με 

τη διαχείριση ενός ιστοτόπου που 

έχει δημιουργηθεί, ή πρόκειται να 

δημιουργηθεί, με το σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου 

WordPress. 

 
Προγραμματισμός  
Υπολογιστών 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4618/24-0601-

01_Programmatismos-

Ypologiston_G-

EPAL_Simeioseis-Mathiti/ 

 

 

Έχει ως στόχο, μέσα από την 

υλοποίηση ποικίλων 

δραστηριοτήτων, να βοηθήσει 

στον εμπλουτισμό των γνώσεων 

και στην απόκτηση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων, για την 

επίλυση υπολογιστικών 

προβλημάτων και την ανάπτυξη 

κατάλληλων προγραμμάτων στη 

γλώσσα προγραμματισμού 

Scratch. 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4630/24-0615-01_Arches-Programmatismou-Ypologiston_B-EPAL_Simeioseis-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4630/24-0615-01_Arches-Programmatismou-Ypologiston_B-EPAL_Simeioseis-Mathiti/
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4570/24-0555-01_Schediasmos-kai-Anaptychi-Istotopon_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4570/24-0555-01_Schediasmos-kai-Anaptychi-Istotopon_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4570/24-0555-01_Schediasmos-kai-Anaptychi-Istotopon_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4570/24-0555-01_Schediasmos-kai-Anaptychi-Istotopon_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4618/24-0601-01_Programmatismos-Ypologiston_G-EPAL_Simeioseis-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4618/24-0601-01_Programmatismos-Ypologiston_G-EPAL_Simeioseis-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4618/24-0601-01_Programmatismos-Ypologiston_G-EPAL_Simeioseis-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4618/24-0601-01_Programmatismos-Ypologiston_G-EPAL_Simeioseis-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4618/24-0601-01_Programmatismos-Ypologiston_G-EPAL_Simeioseis-Mathiti/


Δίκτυα 
Υπολογιστών 
 

 
 

 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4628/24-0614-

01_Diktya-Ypologiston_G-

EPAL_Simeioseis-Mathiti/ 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4624/24-0604-

01_Diktya-Ypologiston_G-

EPAL_Lyseis-Askiseon/ 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4600/24-0578-

01_Diktya-Ypologiston_G-

EPAL_Tetradio-Mathiti/ 

 

Στόχος είναι να δοθεί μια βασική 

και ολοκληρωμένη εικόνα στο 

μαθητή για τη δομή και 

λειτουργία των δικτύων έτσι ώστε 

να τον προετοιμάσει 

επαγγελματικά, συνδέοντας το 

γνωστικό αντικείμενο με την 

αγορά εργασίας, καθώς και με τις 

εξελίξεις στις σύγχρονες 

τεχνολογίες επικοινωνιών. 

  

Δ’ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Προγραμματισμός 
Υπολογιστών 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4618/24-0601-

01_Programmatismos-

Ypologiston_G-

EPAL_Simeioseis-Mathiti/ 

 
 

Έχει ως στόχο, μέσα από την 

υλοποίηση ποικίλων 

δραστηριοτήτων, να βοηθήσει 

στον εμπλουτισμό των γνώσεων 

και στην απόκτηση των 

απαραίτητων δεξιοτήτων, για την 

επίλυση υπολογιστικών 

προβλημάτων και την ανάπτυξη 

κατάλληλων προγραμμάτων στη 

γλώσσα προγραμματισμού 

Scratch. 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4628/24-0614-01_Diktya-Ypologiston_G-EPAL_Simeioseis-Mathiti/
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Δίκτυα 
Υπολογιστών 

 
 

 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4628/24-0614-

01_Diktya-Ypologiston_G-

EPAL_Simeioseis-Mathiti/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4624/24-0604-

01_Diktya-Ypologiston_G-

EPAL_Lyseis-Askiseon/ 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/

pdf/8547/4600/24-0578-

01_Diktya-Ypologiston_G-

EPAL_Tetradio-Mathiti/ 
 

Στόχος είναι να δοθεί μια βασική 

και ολοκληρωμένη εικόνα στο 

μαθητή για τη δομή και 

λειτουργία των δικτύων έτσι ώστε 

να τον προετοιμάσει 

επαγγελματικά, συνδέοντας το 

γνωστικό αντικείμενο με την 

αγορά εργασίας, καθώς και με τις 

εξελίξεις στις σύγχρονες 

τεχνολογίες επικοινωνιών. 

Πληροφοριακά 
Συστήματα σε 
Επιχειρήσεις και  
Οργανισμούς 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85

47/4546/24-0536_Pliroforiaka-

Systimata-se-Epicheiriseis-kai-

Organismous_G-EPAL_Vivlio-

Mathiti/ 
 

Να κατανοήσει ο μαθητής:  

 τη χρησιμότητα, το σκοπό 

και το ρόλο των 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων στις 

επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς. 

 

 τη σημασία και χρησιμότητα 

των μοντέλων, μεθοδολογιών 

και εργαλείων στην ανάπτυξη 

και διαχείριση 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

 

Να ενημερωθεί ο μαθητής για τα 

είδη και τα χαρακτηριστικά των 

σύγχρονων Πληροφοριακών 

Συστημάτων ή/και Συστημάτων 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών 

Διεργασιών. 
 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4628/24-0614-01_Diktya-Ypologiston_G-EPAL_Simeioseis-Mathiti/
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http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4624/24-0604-01_Diktya-Ypologiston_G-EPAL_Lyseis-Askiseon/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4600/24-0578-01_Diktya-Ypologiston_G-EPAL_Tetradio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4600/24-0578-01_Diktya-Ypologiston_G-EPAL_Tetradio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4600/24-0578-01_Diktya-Ypologiston_G-EPAL_Tetradio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4600/24-0578-01_Diktya-Ypologiston_G-EPAL_Tetradio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4546/24-0536_Pliroforiaka-Systimata-se-Epicheiriseis-kai-Organismous_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4546/24-0536_Pliroforiaka-Systimata-se-Epicheiriseis-kai-Organismous_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4546/24-0536_Pliroforiaka-Systimata-se-Epicheiriseis-kai-Organismous_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4546/24-0536_Pliroforiaka-Systimata-se-Epicheiriseis-kai-Organismous_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4546/24-0536_Pliroforiaka-Systimata-se-Epicheiriseis-kai-Organismous_G-EPAL_Vivlio-Mathiti/


Συστήματα 
Διαχείρισης 
Βάσεων 
Δεδομένων και  
Εφαρμογές τους 
στο Διαδίκτυο 
 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85

47/4568/24-0554-01_Systimata-

Diacheirisis-Baseon-Dedomenon-

kai-Efarmoges-tous-sto-

Diadiktyo_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/ 

 

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι 

ικανός/ή:  

● να διαχωρίζει την έννοια των 

δεδομένων από την έννοια της 

πληροφορίας  

● να περιγράφει τη διαδικασία 

παραγωγής πληροφοριών από την 

επεξεργασία δεδομένων 

● να προσδιορίζει τις διαδικασίες 

διαχείρισης των δεδομένων 

● να περιγράφει τα βασικά μέρη 

ενός συστήματος Βάσης 

Δεδομένων  

● να προσδιορίζει τις διαδικασίες 

διαχείρισης των δεδομένων  

● να αναγνωρίζει τους 

διαφορετικούς τύπους δεδομένων 
 

Ειδικά Θέματα 
στον 
Προγραμματισμό 
Υπολογιστών 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85

47/4544/24-0535_Eidika-Themata-

ston-Programmatismo-

Ypologiston_G-EPAL_Vivlio-

Mathiti/ 

 

Ο γενικότερος σκοπός είναι να 

έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη 

φιλοσοφία ανάπτυξης μιας 

ολοκληρωμένης εφαρμογής. 

Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη 
Διαδικτυακών 
Εφαρμογών 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/85

47/4576/24-0558-01_Schediasmos-

kai-Anaptychi-Diadiktyakon-

Efarmogon_G-EPAL_Vivlio-

Mathiti/ 

 

Σκοπό έχει οι μαθητές να 

αναπτύξουν υπολογιστική σκέψη, 

να αποκτήσουν ικανότητες 

μεθοδολογικού χαρακτήρα, 

βασικές γνώσεις στη διαχείριση 

και ανάπτυξη Πληροφοριακών 

Συστημάτων, στις τεχνολογίες του 

Διαδικτύου καθώς και ικανότητες 

στη αξιοποίηση και χρήση 

σχετικών Διαδικτυακών 

εφαρμογών και εργαλείων 

λογισμικού. 
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