
Με βάση την 114361/Γ2 -15-09-2010            

Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Μάθημα Επιλογής)

Ενότητα 
ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο 

Μαθητή

Προτεινό
μενες 

διδακτικέ
ς ώρες

Παρατηρήσεις

Ο Κόσμος 
της 
Πληροφο
ρικής

Γενική επισκόπηση 
των εφαρμογών της 
Πληροφορικής

Κεφ. 1 Δεν θα 
διδαχθεί

Οι σχετικές έννοιες έχουν διαπραγματευτεί 
στο Γυμνάσιο και είναι οικείες στους μαθητές 
από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής τους.

Κατηγορίες 
υπολογιστών Κεφ5 Δεν θα 

διδαχθεί
Οι σχετικές έννοιες έχουν διαπραγματευτεί 
στο γυμνάσιο και είναι οικείες στους μαθητές.

Το υλικό των 
υπολογιστών

§3.1
§3.2
§3.3 

(αναφορά)

2

Οι μαθητές έχουν γνωρίσει το υλικό μέρος 
των υπολογιστών στη Β΄ Γυμνασίου. Για το 
λόγο αυτό προτείνεται να αφιερωθούν δύο (2) 
διδακτικές ώρες για την επισκόπηση του 
κεφαλαίου, η οποία θα βοηθήσει τους 
μαθητές να ανακαλέσουν και να ενισχύσουν 
τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.

Το λογισμικό 
συστήματος

Το λογισμικό 
εφαρμογών

§4.1
§4.2 

(Εισαγωγή) 1

Στο Γυμνάσιο έχουν γίνει αναφορές στο 
λογισμικό συστήματος και εφαρμογών. 
Προτείνεται μια ανασκόπηση χωρίς να 
επαναληφθούν πολλές λεπτομέρειες τεχνικού 
χαρακτήρα.

Προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα Κεφ. 7 4

Η ενότητα αυτή αναφέρεται, κυρίως, στο 
δομημένο προγραμματισμό. Προτείνεται η 
υλοποίηση παραδειγμάτων αλγορίθμων στο 
εργαστήριο υπολογιστών.

Πληροφοριακά 
Συστήματα Κεφ. 8 Δεν θα 

διδαχθεί

Οι έννοιες που διαπραγματεύεται το κεφάλαιο 
αυτό είναι δύσκολες και δυσνόητες για το 
γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών.

Διερευνώ 
- 
Δημιουργ
ώ - 
Ανακαλύπ
τω

Συνθετικές εργασίες με
• λογισμικό 

εφαρμογών 
γενικής χρήσης

• εκπαιδευτικό 
λογισμικό 

20

Δημιουργία συνθετικών εργασιών ατομικών ή 
ομαδικών χρησιμοποιώντας λογισμικό 
εφαρμογών γενικής χρήσης και, όπου 
υπάρχει δυνατότητα, σχετικό εκπαιδευτικό 
λογισμικό.

Συνθετικές εργασίες με
• προγραμματιστικ

ά περιβάλλοντα
20

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων.
Υλοποίηση αλγορίθμων σε 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Πληροφο
ρική και 
Σύγχρονο
ς Κόσμος

Όλα αλλάζουν ...
Νέες επαγγελματικές 
προοπτικές

Κεφ. 9 2 Προτείνεται η υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών 
δραστηριοτήτων και συνθετικών εργασιών.



Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Περιεχόμενο
Κεφάλαια Σχολικού 

Εγχειρίδιου

Διδακτέα ύλη
(σελίδες βιβλίου) Παρατηρήσεις

Κεφάλαιο 1: Η κατανόηση των 
συστημάτων επικοινωνιών

6-21 Παραμένει ως έχει

Κεφάλαιο 2: Οι μεταβολές ως 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
τεχνολογίας επικοινωνιών

22-39 Παραμένει ως έχει

Κεφάλαιο 3: Οι επιπτώσεις 
της τεχνολογίας επικοινωνιών

40-55 Παραμένει ως έχει

Κεφάλαιο 6: Οι εφαρμογές 
των υπολογιστών

121-126 μέχρι και 
το σύστημα των 

πιστωτικών 
καρτών

Προστίθενται σελ.121-
126

Κεφάλαιο 7: Αρχές τεχνικού 
σχεδιασμού

___ Αφαιρείται το 
Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 16: Αρχές 
επικοινωνίας με ήχο και 
εικόνα

366-377 Παραμένει ως έχει

Κεφάλαιο 17: Εξοπλισμός 
ήχου και εικόνας

378-400 μέχρι και 
τους δίαυλους 
μετάδοσης *

Αφαιρούνται οι σελίδες
400-406

Κεφάλαιο 18: Εφαρμογές 
συστημάτων ήχου και εικόνας

408-414 μέχρι και 
την Αμφίδρομη 
επικοινωνία *

Αφαιρούνται οι σελίδες
414-426

*Περιλαμβάνεται και η επανάληψη του Κεφαλαίου που αναφέρεται στη σχετική ύλη.

Παρατηρήσεις
Στο Κεφάλαιο 6 να προστεθούν οι σελίδες 121-126, οι οποίες αναφέρονται σε FAX, 
συστήματα σχεδίασης στη βιομηχανία, ραβδωτό κώδικα και πιστωτικές κάρτες. 
Το Κεφάλαιο 7 αφαιρείται ολόκληρο. Αναφέρεται σε εισαγωγικές θεωρητικές έννοιες σχετικά 
με το Τεχνικό Σχέδιο. Η ενότητα αυτή απαιτεί την πρακτική άσκηση των μαθητών και όχι μόνο 
τη θεωρητική παρουσίαση που επιβάλλει το πλαίσιο του μαθήματος.
Στις ενότητες του Κεφαλαίου 16, οι οποίες αναφέρονται στον Ηλεκτρομαγνητισμό, στην 
Επαγωγή και στο Εναλλασσόμενο ρεύμα, θα πρέπει να γίνει μια σύνδεση με αντίστοιχες 
ενότητες που διδάσκονται στη Φυσική Β’ Τάξης. Βασικός στόχος είναι οι μαθητές να 
κατανοήσουν τις έννοιες αυτές, ώστε να επικεντρωθούν στις αρχές επικοινωνίας που 
ακολουθούν.
Στα Κεφάλαια 17 και 18 αφαιρούνται οι ενότητες, οι οποίες αναφέρονται σε συσκευές που δεν 
χρησιμοποιούνται σήμερα (π.χ. γραμμόφωνο, μαγνητόφωνα). 



Εφαρμογές Υπολογιστών Β΄ ή Γ΄ Γενικού Λυκείου

Ενότητα του ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο 
Μαθητή

Προτεινόμενες 
διδακτικές 

ώρες
Παρατηρήσεις

Ο Κόσμος της 
Πληροφορικής

Εστιασμένη 
επισκόπηση των 
εφαρμογών της 
Πληροφορικής

Κεφ10 3

Πολυμέσα Κεφ11 Δεν θα διδαχθεί

Υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη 
ύλης με το μάθημα 
«Πολυμέσα-
Δίκτυα»  της  Γ΄ 
Λυκείου

Επικοινωνίες και Δίκτυα Κεφ12 8

Διερευνώ - 
Δημιουργώ - 
Ανακαλύπτω

Συνθετικές εργασίες με 
λογισμικό εφαρμογών 
γενικής χρήσης, 
λογισμικό ανάπτυξης 
πολυμέσων, λογισμικό 
δικτύων, εκπαιδευτικό 
λογισμικό και 
προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα

37

Πληροφορική 
και Σύγχρονος 
Κόσμος

Το μέλλον ... Κεφ13 2



Πολυμέσα – Δίκτυα Γ΄ Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

Ενότητα του 
ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο 

Μαθητή

Προτεινόμ
ενες 

διδακτικές 
ώρες

Παρατηρήσεις

1. Πολυμέσα

Ο Κόσμος των 
πολυμέσων 
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 
περιβάλλοντος διεπαφής Κεφ. 5 4

Υλοποίηση εφαρμογής 
πολυμέσων Κεφ. 6 16

Οι εφαρμογές 
πολυμέσων στη ζωή 
μας 

Κεφ. 7 4

2. Δίκτυα Κεφ. 8-13 Δεν θα 
διδαχθεί

Υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη ύλης 
με το μάθημα επιλογής 
«Εφαρμογές 
Υπολογιστών» 

Εφαρμογές Λογισμικού 
(Γ΄ Γενικού Λυκείου Επιλογής)

Για το μάθημα «Εφαρμογές Λογισμικού» δεν προτείνονται παρεμβάσεις στη διδακτέα 
ύλη.

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά 
Συστήματα

(Γ΄ Γενικού Λυκείου Επιλογής)

Για το μάθημα «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα» 
δεν προτείνονται παρεμβάσεις στη διδακτέα ύλη.


