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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

 
Aϋ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Η Πληροφορική και οι ΣΠΕ ωσ αντικείμενα γενικήσ παιδείασ  

Οι νζεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ αντιλαμβάνονται τθν Πλθροφορικι και τισ 
Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) ωσ αντικείμενο νζων 
γραμματιςμϊν (γνωριμία με τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ, δθμιουργικι ζκφραςθ μζςω των 
τεχνολογιϊν, κατανόθςθ τθσ κζςθσ τουσ ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό) και ωσ γνωςτικά 
εργαλεία με εγκάρςιεσ χριςεισ (επικοινωνία, ςυνεργαςία, διερεφνθςθ, πειραματιςμόσ, 
ανακάλυψθ, επίλυςθ προβλιματοσ, ανάπτυξθ δθμιουργικότθτασ, κριτικι ςκζψθ κ.ά.) ςε 
όλα τα γνωςτικά αντικείμενα. το πλαίςιο αυτό, θ Πλθροφορικι και οι ΣΠΕ εντάςςονται ςτο 
ςχολείο με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ μάκθςθσ, τθ ςυνεχι ανάπτυξθ των μακθτϊν/-τριϊν και 
τθν προετοιμαςία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ με τθν καλλιζργεια 
ικανοτιτων ηωισ. 

Ο Ψηφιακόσ Γραμματιςμόσ ςυνιςτά πλζον εγγενζσ τμιμα των Προγραμμάτων 
πουδϊν (Π) ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου από τα πρϊτα ςτάδια του ςχολείου. 
Αφορά όλο το εφροσ εκείνων των ικανοτιτων που πρζπει να διακζτουν οι μακθτζσ/-τριεσ 
και ςχετίηονται με τθ χριςθ των ΣΠΕ για: α) τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι, αξιολόγθςθ και 
διαχείριςθ πλθροφορίασ από ποικίλα μζςα και πθγζσ, β) τθ δθμιουργία ψθφιακοφ 
περιεχομζνου και νζων πλθροφοριϊν και γ) τθν επικοινωνία και τθ διαμοίραςθ 
πλθροφοριϊν με άλλουσ με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ γνϊςεων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 
υμπλθρωματικι ωσ προσ τον Ψθφιακό Γραμματιςμό ζννοια είναι αυτι του Πληροφορικού 
Γραμματιςμού, που αφορά τθν εισ βάκοσ οικοδόμθςθ γνϊςεων για βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
Πλθροφορικισ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ υπολογιςτικισ τεχνολογίασ. τα ςφγχρονα Π 
ο Ψθφιακόσ και ο Πλθροφορικόσ Γραμματιςμόσ κεωροφνται πλζον γνωςτικά-μακθςιακά 
αντικείμενα αντίςτοιχθσ ςπουδαιότθτασ με τον Γλωςςικό Γραμματιςμό, τον Μακθματικό 
Γραμματιςμό και τον Επιςτθμονικό Γραμματιςμό. Ο Ψθφιακόσ και ο Πλθροφορικόσ 
Γραμματιςμόσ ολοκλθρϊνονται όταν εντάςςουν ςτισ πρακτικζσ τουσ όχι μόνο ικανότθτεσ 
γνϊςθσ, κατανόθςθσ και χριςθσ των ψθφιακϊν εργαλείων αλλά και τθν ανάπτυξθ τθσ 
αλγορικμικισ ςκζψθσ και τθσ προγραμματιςτικισ ικανότθτασ, που αποτελοφν βαςικζσ 
ςυνιςτϊςεσ τθσ Υπολογιςτικήσ Σκέψησ. Τπό το πρίςμα αυτό, οι διαςτάςεισ του Ψθφιακοφ 
και του Πλθροφορικοφ Γραμματιςμοφ δεν εμπερικλείουν απλϊσ τθ γνωριμία των 
μακθτϊν/-τριϊν με τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και τθν εισ βάκοσ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ 
τουσ, αλλά αφοροφν κυρίωσ τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων δθμιουργίασ και ζκφραςθσ με τισ 
τεχνολογίεσ αυτζσ, οι οποίεσ αποτελοφν εγγενζσ μζροσ του κόςμου μζςα ςτον οποίο 
αναπτφςςονται τα παιδιά. Η δθμιουργία και θ ζκφραςθ ςυνιςτοφν ικανότθτεσ υψθλοφ 
επιπζδου και ςυνδυάηουν τόςο χριςεισ ψθφιακϊν εργαλείων παραγωγισ και 
μεταςχθματιςμοφ ψθφιακοφ υλικοφ (κείμενα, εικόνεσ, ιχουσ κ.λπ.) όςο και αξιοποίθςθ 
τεχνολογιϊν ελζγχου και αλγορικμικισ προςζγγιςθσ, όπωσ θ ρομποτικι και ο 
προγραμματιςμόσ.  

Ο Ψθφιακόσ και ο Πλθροφορικόσ Γραμματιςμόσ ςυμπεριλαμβάνουν όλεσ εκείνεσ τισ 
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τισ οποίεσ οι μακθτζσ/-τριεσ, με (ι και χωρίσ) τθν 
υποςτιριξθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, ζρχονται ςε επαφι, γνωρίηουν, εξοικειϊνονται και 
κατανοοφν λειτουργίεσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν και τθσ Πλθροφορικισ ωσ επιςτιμθσ και 
παράλλθλα κατανοοφν τον ρόλο τουσ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και τον πολιτιςμό. Προφανϊσ, 
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οι γραμματιςμοί αυτοί δεν μποροφν να αναπτυχκοφν πλιρωσ εάν αφοροφν μόνο 
ικανότθτεσ κατανόθςθσ και χριςθσ των υπολογιςτικϊν εργαλείων και εάν δεν εντάξουν 
ςτθν προβλθματικι τουσ και τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ Υπολογιςτικήσ Σκέψησ, το 
ςφνολο γνϊςεων, δεξιοτιτων, ςτάςεων και αξιϊν που ςχετίηονται με τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων με τθ χριςθ υπολογιςτικϊν εργαλείων (οργάνωςθ και ανάλυςθ δεδομζνων, 
ςχεδιαςμόσ ςυςτθμάτων, εντοπιςμόσ ςφαλμάτων, μοντελοποίθςθ, βελτιςτοποίθςθ).  

το νζο Π του μακιματοσ ΣΠΕ και Πλθροφορικισ του Δθμοτικοφ χολείου 
υιοκετείται θ φιλοςοφία του Διαθεματικοφ Ενιαίου Πλαιςίου Προγραμμάτων πουδϊν 
για τθν Πλθροφορικι, από τθν προςχολικι εκπαίδευςθ ζωσ το Λφκειο. Αποτελεί ςυνζχεια 
των προθγοφμενων Π Πλθροφορικισ και ΣΠΕ του ελλθνικοφ ςχολείου, ενςωματϊνοντασ τα 
διαχρονικά τουσ ςτοιχεία (που αφοροφν τα κεμελιϊδθ, τα ςθμαντικά και τα αναλλοίωτα 
κεματικά πεδία τθσ επιςτιμθσ αναφοράσ) και τισ καλζσ πρακτικζσ ςε ςυνδυαςμό με τισ νζεσ 
τάςεισ και τθ διεκνι εμπειρία. Επιπρόςκετα, βαςίηεται ςτθ ςφγχρονθ επιςτθμονικι ζρευνα 
και τθ διδακτικι, δίνει ζμφαςθ ςε εγκάρςιεσ αρχζσ, όπωσ θ ςυμπερίλθψθ και θ διεφρυνςθ 
τθσ ςυμμετοχισ όλων των μακθτϊν/-τριϊν ςε κζματα Πλθροφορικισ Επιςτιμθσ, θ 
εκπαίδευςθ με ανοχι ςτθ διαφορετικότθτα και τον ςεβαςμό των άλλων πολιτιςμϊν, θ 
ςφνδεςθ του μακιματοσ με τον πραγματικό κόςμο και τθν κακθμερινι ηωι, θ παιδαγωγικι 
ευελιξία και θ ανοικτότθτα (είναι ανεξάρτθτο από ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ, εργαλεία και 
πλατφόρμεσ), θ διερεφνθςθ, θ ςυνεργαςία και θ διακεματικότθτα. Σζλοσ, το νζο Π 
ακολουκεί μια ςειρά από εξειδικευμζνεσ αρχζσ, με ςτόχο να αποτελζςει τθ βάςθ για τθν 
εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν πολιτϊν τθσ χϊρασ μασ τθν επόμενθ τουλάχιςτον δεκαετία:  

1) Ιςορροπία Ψηφιακοφ και Πληροφορικοφ Γραμματιςμοφ: Η Πλθροφορικι ςτο Δθμοτικό 
χολείο πρζπει να ςυνδυάηει αρμονικά τθν ανάπτυξθ Ψθφιακοφ Γραμματιςμοφ (ικανότθτα 
δθμιουργικισ χριςθσ τθσ Ψθφιακισ Σεχνολογίασ) με τθν εκπαίδευςθ ςε ςτοιχεία και 
κεμελιϊδεισ ζννοιεσ και μεκόδουσ τθσ Πλθροφορικισ ωσ επιςτιμθσ.  

2) Τπολογιςτική κζψη – Επίλυςη προβλημάτων: Η αποτελεςματικι χριςθ υπολογιςτικϊν 
εργαλείων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και θ ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια τθσ 
υπολογιςτικισ ςκζψθσ, ςε όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου ζχουν ωσ ςτόχο να 
οικοδομιςουν ςθμαντικζσ ικανότθτεσ για τθ ηωι των μικρϊν μακθτϊν/-τριϊν.   

3) Προγραμματιςμόσ – Ανάπτυξη κϊδικα: Η ανάπτυξθ τθσ αλγορικμικισ ςκζψθσ και τθσ 
προγραμματιςτικισ ικανότθτασ ςυνιςτά ζνα νζο είδοσ εγκφκλιασ γνϊςθσ και αφορά όλουσ/-
εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ ςτο τζλοσ του 
Δθμοτικοφ χολείου πρζπει να μποροφν να δθμιουργοφν τα δικά τουσ προγράμματα ςε μία 
εκπαιδευτικι γλϊςςα προγραμματιςμοφ.  

4) Ανάλυςη δεδομζνων – Μοντελοποίηςη: Η καλλιζργεια ικανοτιτων μοντελοποίθςθσ 
δεδομζνων πρζπει να ξεκινά από το Δθμοτικό χολείο, και το γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
Πλθροφορικισ ςυνιςτά το πλζον κατάλλθλο πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων 
αυτϊν.  

5) Ψηφιακή ικανότητα και αυτονομία χρήςησ ψηφιακϊν ςυςκευϊν και ςυςτημάτων: Η 
ψθφιακι ικανότθτα ξεκινά από τθν προςχολικι θλικία, οργανϊνεται γφρω από μια ςειρά 
γνϊςεων, δεξιοτιτων, ςτάςεων και αξιϊν και προχποκζτει επαρκι κατανόθςθ και γνϊςθ 
τθσ φφςθσ, του ρόλου και των ευκαιριϊν που παρζχουν οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και τα 
υπολογιςτικά ςυςτιματα ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ, όπωσ ςτθν προςωπικι και 
κοινωνικι ηωι, κακϊσ και ςτθν εργαςία.  

6) Επιπτϊςεισ τησ Πληροφορικήσ και των Ψηφιακϊν Σεχνολογιϊν ςτην κοινωνία: Η 
ενςωμάτωςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινότθτα και θ κακθμερινι 
δραςτθριοποίθςθ των παιδιϊν ςτο Διαδίκτυο γίνονται όλο και εκτενζςτερεσ. Σο γεγονόσ 
αυτό κακιςτά αναγκαία τθν προετοιμαςία των μακθτϊν/-τριϊν ϊςτε να χρθςιμοποιοφν τισ 
ψθφιακζσ τεχνολογίεσ αποτελεςματικά, με αςφάλεια, με ενςυναίςκθςθ τθσ 
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πολυπολιτιςμικότθτασ  του μζςου, ςεβόμενοι/-εσ τα πνευματικά δικαιϊματα και τα 
προςωπικά δεδομζνα.  

7) Ψηφιακή πολιτειότητα: Σο Π ΣΠΕ και Πλθροφορικισ ςτοχεφει ςτθν προετοιμαςία όλων 
των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά και με κριτικό τρόπο ςτθν κοινωνία και 
να μποροφν να ευθμεριςουν ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ 
εποχισ.  

8) Ικανότητα χρήςησ των Ψηφιακϊν Σεχνολογιϊν ωσ εργαλείο και περιβάλλον μάθηςησ: 
Οι εκπαιδευτικζσ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ ζχουν μεταςχθματίςει τον τρόπο που μακαίνουμε 
ςε τυπικό και άτυπο πλαίςιο, κακϊσ και ςε καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ (όπωσ θ 
πανδθμία Covid 19). Με το Π ΣΠΕ και Πλθροφορικισ, οι μακθτζσ/-τριεσ εξοικειϊνονται με 
τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ μάκθςθσ και εξαςκοφνται ςτον αυτενεργό ςχεδιαςμό τθσ 
μάκθςισ τουσ για κζματα ςχολικά και γενικότερα. 

 

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

Γενικόσ ςκοπόσ του Π ΣΠΕ και Πλθροφορικισ ςτο Δθμοτικό χολείο είναι όλοι/-εσ οι 
μακθτζσ/-τριεσ να ζχουν αυξθμζνεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ ϊςτε να αναπτφξουν τισ 
απαραίτθτεσ ψθφιακζσ και υπολογιςτικζσ ικανότθτεσ (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςυμπεριφορζσ, 
ςτάςεισ και αξίεσ), που τουσ επιτρζπουν να αξιοποιοφν επαρκϊσ υπολογιςτικά ςυςτιματα, 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ και το διαδίκτυο, ϊςτε να ςυλλζγουν, να οργανϊνουν, να 
διαχειρίηονται και να αναλφουν δεδομζνα, να εκφράηονται, να επικοινωνοφν και να 
ςυνεργάηονται, να δθμιουργοφν προγράμματα και να επιλφουν προβλιματα με 
υπολογιςτικό τρόπο εντόσ και εκτόσ ςχολείου  και, τζλοσ, να αντιλαμβάνονται τισ 
επιπτϊςεισ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό, κακϊσ και να 
επιδεικνφουν ςυμπεριφορζσ ενεργοφ και υπεφκυνου πολίτθ.  

Οι ςτόχοι του Π αφοροφν τθν επίτευξθ του ψθφιακοφ και του πλθροφορικοφ 
γραμματιςμοφ και τθν οικοδόμθςθ τθσ υπολογιςτικισ ςκζψθσ και εμπερικλείουν πζντε 
διαςτάςεισ: τθν τεχνολογικι (κεμελιϊδεισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ χριςθσ ψθφιακϊν 
τεχνολογιϊν), τθ γνωςτικι, τθν κοινωνικι (διαχείριςθ πλθροφοριϊν, επικοινωνία, 
ςυνεργαςία), τθ διάςταςθ επίλυςθσ προβλθμάτων με ψθφιακζσ τεχνολογίεσ 
(δθμιουργικότθτα, μοντελοποίθςθ, λιψθ απόφαςθσ, κριτικι ικανότθτα, καινοτομία) και τθ 
διάςταςθ ψθφιακισ κουλτοφρασ που αφορά γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ, ςυμπεριφορζσ 
και αξίεσ αναφορικά με τθν ψθφιακι μάκθςθ, τθν ψθφιακι πολιτειότθτα και τθν ψθφιακι 
αςφάλεια.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του Δθμοτικοφ χολείου, όλοι/-εσ οι μακθτζσ/-τριεσ κα πρζπει να 
είναι ικανοί/-ζσ: 

− να χρθςιμοποιοφν με επάρκεια υπολογιςτικά ςυςτιματα, ψθφιακζσ ςυςκευζσ και το 
διαδίκτυο ςε δραςτθριότθτεσ εντόσ και εκτόσ ςχολείου για να μακαίνουν ι για να 
αντιμετωπίηουν ηθτιματα κακθμερινισ ηωισ,  

− να εντοπίηουν προβλιματα του πραγματικοφ κόςμου που μποροφν να επιλυκοφν 
υπολογιςτικά και να τα μεταςχθματίηουν για τον ςκοπό αυτό,  

− να αναπτφςςουν ψθφιακό περιεχόμενο και να δθμιουργοφν ψθφιακά τεχνουργιματα με 
ποικίλουσ τρόπουσ,  

− να οργανϊνουν, να διαχειρίηονται, να επεξεργάηονται και να αναλφουν ψθφιακά 
δεδομζνα ϊςτε να αναπαριςτοφν πλθροφορίεσ και να τα αξιοποιοφν για τθ λιψθ 
αποφάςεων,  

− να επικοινωνοφν, να ςυνεργάηονται και να μακαίνουν με τθ χριςθ ψθφιακισ 
τεχνολογίασ, 
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− να αναλφουν, να ςχεδιάηουν, να αναπαριςτοφν, να ελζγχουν και να βελτιϊνουν μια 
διαδικαςία που περιγράφει τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ,  

− να αναπτφςςουν προγράμματα ςε μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ, ϊςτε να λφνουν απλά 
προβλιματα ι να χειρίηονται ρομπότ και αυτοματιςμοφσ,  

− να ςκζφτονται δθμιουργικά και καινοτόμα και να αναπτφξουν ικανότθτεσ αφαίρεςθσ, 
γενίκευςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων με υπολογιςτικό τρόπο, 

− να κατανοοφν κεμελιϊδεισ αρχζσ και μεκόδουσ τθσ Πλθροφορικισ επιςτιμθσ και να 
αντιλαμβάνονται βαςικζσ πρακτικζσ που απορρζουν από αυτιν,  

− να κατανοοφν με κριτικό τρόπο τισ επιδράςεισ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία και να ςυμπεριφζρονται δεοντολογικά, με υπευκυνότθτα και με αςφάλεια ςτο 
διαδίκτυο.  

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  

Ο ςχεδιαςμόσ και θ οργάνωςθ του περιεχομζνου του μακιματοσ ΣΠΕ και 
Πλθροφορικισ είναι ενιαία για όλεσ τισ τάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου και ακολουκεί τισ 
αρχζσ τθσ ςυνζχειασ και τθσ ςπειροειδοφσ προςζγγιςησ.  

Σο περιεχόμενο διαρκρϊνεται ςε δφο άξονεσ: α) τα κφρια Θεματικά Πεδία, τα οποία 
ζχουν προςδιοριςτεί με ενιαίο και ςυνεκτικό τρόπο, από το Δθμοτικό χολείο μζχρι το 
Λφκειο και β) τισ πρακτικζσ που αναμζνεται να ακολουκιςουν οι μακθτζσ/-τριεσ 
προκειμζνου να επιτφχουν τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα αλλά και να είναι ςε κζςθ να 
ςυνεχίςουν να αναπτφςςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθν Πλθροφορικι. 

Α) Θεματικά Πεδία:  

1. Αλγορικμικι και Προγραμματιςμόσ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. 

2. Τπολογιςτικά ςυςτιματα, Ψθφιακζσ ςυςκευζσ, Δίκτυα. 

3. Δεδομζνα και Ανάλυςθ δεδομζνων. 

4. Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ. 

5. Ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και κοινωνία. 

Β) Οι ενδεικτικζσ πρακτικζσ αφοροφν: 

1. Πρακτικέσ εςτιαςμένεσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Πλθροφορικισ. Οι πρακτικζσ αυτζσ 
αφοροφν τθν ανάπτυξθ τθσ υπολογιςτικήσ ςκζψησ. 

2. Πρακτικέσ ςχετικέσ με τισ ΤΠΕ. Οι πρακτικζσ αυτζσ εςτιάηουν ςτθν αςφαλι και υπεφκυνθ 
ενςωμάτωςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςε κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ και εκτόσ 
ςχολείου. 

3. Εγκάρςιεσ πρακτικέσ. Οι πρακτικζσ αυτζσ εξελίςςονται ςε πλαίςια αυθεντικήσ μάθηςησ 
και βαςίηονται ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ, ςτθ διερευνθτικι προςζγγιςθ και ςτθ 
δθμιουργικότθτα των μακθτϊν/-τριϊν με χριςθ υπολογιςτικϊν εργαλείων.  

 

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ 

Σο νζο Π δίνει ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ μακθςιακϊν καταςτάςεων που επιτρζπουν 
τθν ανάπτυξθ τθσ υπολογιςτικισ ικανότθτασ, τθν οικοδόμθςθ εννοιϊν, αρχϊν και 
μεκοδολογιϊν τθσ αλγορικμικισ και του προγραμματιςμοφ, τθν καλλιζργεια μακθςιακϊν 
δεξιοτιτων και ικανοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων και τθν αυτόνομθ ανάπτυξθ όλων των 
μακθτϊν/-τριϊν ςτθν Πλθροφορικι και τισ ΣΠΕ. Ο ςχεδιαςμόσ μάκθςθσ δίνει ζμφαςθ ςτθ 
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ςυνολικι δραςτθριότθτα τθσ τάξθσ ι τθσ ομάδασ μακθτϊν/-τριϊν και ςυμπεριλαμβάνει, 
εκτόσ των μακθτϊν/-τριϊν, τον/τθν εκπαιδευτικό και τθν προσ οικοδόμθςθ γνϊςθ αλλά και 
τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ τουσ όπωσ αυτζσ διαςαφθνίηονται από το διδακτικό τρίγωνο 
(Γνϊςεισ – Μακθτζσ/-τριεσ – Εκπαιδευτικόσ), κακϊσ επίςθσ και τα χρθςιμοποιοφμενα 
φυςικά ι και ςυμβολικά εργαλεία. Ειδικότερα, ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ 
Πλθροφορικισ, θ διαμόρφωςθ διδακτικϊν καταςτάςεων με χριςθ κατάλλθλων ψθφιακϊν 
εργαλείων, αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ γνϊςεων και ικανοτιτων 
ςτο ςυναφζσ πεδίο. Οι διαδρομζσ μάθηςησ οργανϊνονται με τθ μορφι εκπαιδευτικϊν 
ςεναρίων. Σο ςενάριο περιγράφει το ςφνολο των διδακτικϊν/μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων 
και των χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων (ςυμβολικϊν, όπωσ ςχιματα ι λογιςμικά και 
φυςικϊν, όπωσ ειδικζσ καταςκευζσ) που ςυνιςτοφν το ςθμείο εκκίνθςθσ, κακϊσ και το 
γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ. ε ζνα ςφγχρονο διδακτικό πλαίςιο, ζνα εκπαιδευτικό ςενάριο κάνει χριςθ των 
ΣΠΕ και ειδικότερα εκπαιδευτικϊν περιβαλλόντων μάκθςθσ με υπολογιςτζσ. τθν 
περίπτωςθ του Π ΣΠΕ και Πλθροφορικισ, το υπολογιςτικό περιβάλλον μπορεί να είναι 
ταυτόχρονα αντικείμενο και εργαλείο μάκθςθσ.  

Οι διαδρομζσ μάκθςθσ ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν ςεναρίων εξελίςςονται ςε 
ςυνδυαςμό με τισ πρακτικζσ που εφαρμόηουν οι μακθτζσ/-τριεσ και αφοροφν: 

1. Το γνωςτικό αντικείμενο τησ Πληροφορικήσ. Καταρχάσ ο ςχεδιαςμόσ τθσ μάκθςθσ 
ςυνδυάηει πρακτικζσ Πλθροφορικοφ Γραμματιςμοφ και Τπολογιςτικισ κζψθσ με ςτόχο τθ 
διαμόρφωςθ ενόσ αποτελεςματικοφ και ολοκλθρωμζνου πλαιςίου ανάπτυξθσ των 
ικανοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν και ειδικότερα: α) αναγνϊριςθ και οριςμόσ υπολογιςτικϊν 
προβλθμάτων, β) ανάπτυξθ και χριςθ αφαιρζςεων, γ) δθμιουργία ψθφιακϊν 
τεχνουργθμάτων, δ) ζλεγχοσ και βελτίωςθ ψθφιακϊν τεχνουργθμάτων.  

2. Τισ ΤΠΕ. τθ ςυνζχεια, ο ςχεδιαςμόσ μάκθςθσ αξιοποιεί πρακτικζσ Ψθφιακοφ 
Γραμματιςμοφ, Γραμματιςμοφ ςτθ Μακθςιακι Σεχνολογία και ςτθν Ψθφιακι Πολιτειότθτα 
και ειδικότερα επικοινωνία, ςυνεργαςία και επίλυςθ προβλθμάτων με ΣΠΕ, ενςωμάτωςθ 
τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτθ μάκθςθ, κακϊσ και αςφαλι και υπεφκυνθ χριςθ ψθφιακϊν 
τεχνολογιϊν.  

3. Τισ προςεγγίςεισ μάθηςησ. Σζλοσ, υιοκετοφνται προςεγγίςεισ μάκθςθσ και εγκάρςιεσ 
πρακτικζσ που εξελίςςονται ςε πλαίςια αυθεντικήσ μάθηςησ και βαςίηονται ςτθν επίλυςθ 
προβλιματοσ και ςτθ δθμιουργικότθτα των μακθτϊν/-τριϊν με χριςθ υπολογιςτικϊν 
εργαλείων. Κακϊσ εξελίςςεται θ εκπαίδευςι τουσ, οι μακθτζσ/-τριεσ αναπτφςςουν ςυνεχϊσ 
πιο εξελιγμζνεσ και εγκάρςιεσ πρακτικζσ ςτουσ παρακάτω τουλάχιςτον τομείσ: α) 
Διερεφνηςη, β) Επίλυςη προβλήματοσ, γ) χζδια εργαςίασ / ζρευνασ, δ) Διαθεματικότητα, 
ε) υνεργαςία και ςτ) Δημιουργικότητα και καινοτομία.  

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Σο νζο Π, υιοκετϊντασ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ Διδακτικισ των Επιςτθμϊν, εςτιάηει 
όχι μόνο ςτθν επίτευξθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων αλλά και ςτθ μακθςιακι πορεία 
και δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε περιγραφικοφ τφπου αξιολόγηςη των επιτευγμάτων των 
μακθτϊν/-τριϊν, θ οποία βαςίηεται ςτθν αποτφπωςθ τθσ κακθμερινισ εργαςίασ τουσ ςτθ 
ςχολικι τάξθ. Οι μακθτζσ/-τριεσ αξιολογοφνται με βάςθ τθν ανταπόκριςι τουσ ςτθ 
δθμιουργία ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν ζργων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που 
ανακζτει ο/θ εκπαιδευτικόσ. Κάκε μακθτισ/-τρια αποκθκεφει και επιμελείται τα ζργα 
του/τθσ ςτον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίοσ τθρείται τοπικά ι ςε ψθφιακι 
πλατφόρμα  τθσ τάξθσ. Με τον τρόπο αυτό οργανϊνονται πλθροφορίεσ που αφοροφν: α) τισ 
γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν ςτα διάφορα Θεματικά Πεδία του Π, β) τισ 
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ικανότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν αναφορικά με τουσ επιμζρουσ γραμματιςμοφσ αλλά και με 
εγκάρςιεσ πρακτικζσ (π.χ. επικοινωνία, ςυνεργαςία, κριτικι ςκζψθ, δθμιουργικότθτα κ.λπ.) 
και γ) τισ εν γζνει αξίεσ, ςτάςεισ τουσ και ςυμπεριφορζσ ςχετικά με τθ διαδικαςία μάκθςθσ, 
τον ςεβαςμό ςτουσ άλλουσ, τθν υπευκυνότθτα κ.λπ. Η ςυνολικι εργαςία κάκε μακθτι/-
τριασ και τα ζργα που δθμιουργεί ςτο πλαίςιο του μακιματοσ αξιοποιοφνται για: α) τθ 
ςυνολικι περιγραφική αξιολόγηςη του/τθσ μακθτι/-τριασ, β) τθ διαμορφωτική 
αξιολόγηςη και κακοδιγθςι του/τθσ, ϊςτε να αναδειχκοφν οι ενδεχόμενεσ αδυναμίεσ και 
να βελτιϊςει τα αποτελζςματά του/τθσ και γ) τθ ςυνολική-τελική αξιολόγηςη ςτο μάκθμα 
ΣΠΕ και Πλθροφορικισ. 
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Βϋ Μζροσ 

Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν 

ΣΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Αϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη να: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ:  

1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Αλγορικμικι.  αναφζρουν 
προβλιματα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ 
 

 περιγράφουν 
παραδείγματα 
αλγορίκμων από τθν 
κακθμερινι ηωι 
 

 ακολουκοφν  απλζσ 
εντολζσ με ςειριακό 
τρόπο 
 

 διατυπϊνουν απλζσ 
οδθγίεσ κίνθςθσ με 
κακοριςμζνο τρόπο 

 εντοπίηουν και 
παρουςιάηουν ςε φυςικι 
γλϊςςα απλά προβλιματα 
από τθν κακθμερινι τουσ 
ηωι, κακϊσ και τα βιματα για 
τθν επίλυςι τουσ (π.χ. 
παραςκευι ςάντουιτσ, 
ετοιμαςία για το ςχολείο 
κ.λπ.)  
 

 ακολουκοφν  οδθγίεσ για 
τθν εκτζλεςθ απλϊν 
αλγορίκμων, διατυπωμζνων 
με οπτικι μορφι (π.χ. 
οριγκάμι, ςυνταγι κ.λπ.)  
 

 επιλφουν προβλιματα 
κίνθςθσ προσ κακοριςμζνο 
ςτόχο χρθςιμοποιϊντασ 
προκακοριςμζνεσ εντολζσ   
 

 παίηουν παιγνίδια ρόλων 
εκτελϊντασ με το ςϊμα τουσ 
απλοφσ αλγόρικμουσ κίνθςθσ 
ςτον χϊρο ι κακοδθγϊντασ 
άλλα παιδιά (παιχνίδι του 
παιδιοφ-ρομπότ)  

1.2 Προγραμματιςμόσ 
και προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα. 

 διατυπϊνουν απλζσ 
εντολζσ με 
κακοριςμζνο τρόπο 
 

 αναγνωρίηουν ότι 
το ςφνολο των 
εντολϊν που δίνουν 
είναι αυςτθρά 
κακοριςμζνο 
 

 αναγνωρίηουν το 
πρόγραμμα ωσ 
ακολουκία εντολϊν 
 

 διακρίνουν τα 
επιμζρουσ ςτοιχεία 
του περιβάλλοντοσ 
οπτικοφ 

 αξιοποιοφν περιβάλλοντα 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ 
και χρθςιμοποιοφν εντολζσ με 
πλακίδια ςυμβόλων για να 
υλοποιιςουν παιγνιϊδεισ 
δραςτθριότθτεσ επίλυςθσ 
προβλθμάτων κίνθςθσ, 
δθμιουργικισ ζκφραςθσ κ.ά.  
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1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 

προγραμματιςμοφ 
 

 δθμιουργοφν ζνα 
απλό πρόγραμμα με 
πλακίδια που 
περιλαμβάνει εντολζσ 
κίνθςθσ και 
εμφάνιςθσ 

1.3 Επίλυςθ 
προβλθμάτων με 
προγραμματιςτικά 
εργαλεία (ρομποτικι 
και αυτοματιςμοί). 

 προγραμματίηουν 
μια απλι ρομποτικι 
καταςκευι με ςκοπό 
τθν κίνθςι τθσ ςτον 
χϊρο 

 υλοποιοφν ςχζδιο εργαςίασ 
με ςενάριο κατά το οποίο ο 
ιρωασ (ρομπότ εδάφουσ) 
μετακινείται ςτον χϊρο για 
ςυγκεκριμζνο ςτόχο  

2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 

2.1 Τπολογιςτικά 
ςυςτιματα και 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. 

 αναγνωρίηουν τισ 
διαφορετικζσ μορφζσ 
που μπορεί να ζχει 
ζνα υπολογιςτικό 
ςφςτθμα αντλϊντασ 
παραδείγματα από το 
περιβάλλον τουσ 
 

 εκκινοφν/τερματί-
ηουν το υπολογιςτικό 
ςφςτθμα και 
εφαρμογζσ 
λογιςμικοφ  
 

 διακρίνουν και 
κατονομάηουν τα 
βαςικά μζρθ ενόσ 
υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 

 αναφζρουν τισ ομοιότθτεσ 
και τισ λειτουργίεσ 
υπολογιςτικϊν ςυςκευϊν 
(ςυςκευζσ ειςόδου/εξόδου, 
επεξεργαςία ψθφιακϊν 
δεδομζνων, ςυνδεςιμότθτα 
κ.ά.) και τισ διαφορζσ ςτθ 
χριςθ τουσ (φορθτότθτα, 
επεξεργαςτικι ιςχφσ κ.ά.) 
 

 αναφζρουν τα βαςικά μζρθ 
ενόσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ, όπωσ οκόνθ, 
πλθκτρολόγιο, ποντίκι κ.ά. 

2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν 
και το Διαδίκτυο. 

 περιγράφουν τθν 
ζννοια του δικτφου με 
παραδείγματα από 
τθν κακθμερινι ηωι 
 

 αναγνωρίηουν ότι οι 
υπολογιςτικζσ 
ςυςκευζσ μποροφν να 
επικοινωνοφν μεταξφ 
τουσ και να 
ανταλλάςςουν 
πλθροφορίεσ 

 ςυηθτοφν για τθ ςθμαςία 
και τα οφζλθ τθσ δικτφωςθσ 
με παραδείγματα από τον 
πραγματικό κόςμο και τα 
αντιςτοιχίηουν με τον 
ψθφιακό κόςμο και τθν 
κακθμερινότθτά τουσ 

3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 υλλογι και 
διαχείριςθ δεδομζνων. 

 αναγνωρίηουν ότι θ 
πλθροφορία μπορεί 
να αποκθκευτεί  με 
διαφορετικζσ 
μορφζσ/αρχεία 
 

 δθμιουργοφν και 
αποκθκεφουν 
ψθφιακζσ 
πλθροφορίεσ ςε 
αρχεία 

 αξιοποιοφν μακθςιακά 
αντικείμενα και 
εξοικειϊνονται με τθν ζννοια 
του αρχείου και του φακζλου 
 

 μεταφορτϊνουν αρχεία 
(εικόνεσ ι κείμενο) από 
ιςτοςελίδεσ ςτο 
αποκθκευτικό μζςο και τα 
εντοπίηουν με χριςθ του 
εξερευνθτι αρχείων 

3.2 Μοντελοποίθςθ,  εξοικειωκοφν με  ςυμπλθρϊνουν απλοφσ 
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3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 

ςυμπεραςμόσ και λιψθ 
αποφάςεων με βάςθ τα 
δεδομζνα. 

τθν ζννοια του απλοφ 
εννοιολογικοφ χάρτθ 

θμιτελείσ εννοιολογικοφσ 
χάρτεσ από το κοινωνικό 
περιβάλλον (π.χ. γενεαλογικό 
δζντρο) 

4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ  

4.1. Χριςθ εφαρμογϊν, 
μζςων και υπθρεςιϊν. 

 μεταβαίνουν ςε 
δικτυακό τόπο με 
γνωςτι διεφκυνςθ 
 

 αναγνωρίηουν και 
χρθςιμοποιοφν ζναν 
υπερςφνδεςμο 
 

 χρθςιμοποιοφν 
ςελιδοδείκτθ για τθ 
μετάβαςθ ςε 
δικτυακό τόπο 
 

 δθμοςιεφουν ςε 
θλεκτρονικό πίνακα 
ανακοινϊςεων  
 

 ςχολιάηουν 
αναρτιςεισ με χριςθ 
ςυμβόλων 
 

 διακρίνουν το 
αριςτερό από το δεξί 
πλικτρο, κακϊσ και 
τθν κφλιςθ 
 

 χειρίηονται το 
ποντίκι για να 
επιλζγουν και να 
μετακινοφν 
αντικείμενα 
 

 πλθκτρολογοφν 
απλζσ λζξεισ  
 

 χειρίηονται τισ 
βαςικζσ δυνατότθτεσ 
ενόσ προγράμματοσ 
ηωγραφικισ 

 χειρίηονται το ποντίκι 
(αριςτερό-δεξί πλικτρο, 
κφλιςθ), επιλζγουν και 
μετακινοφν αντικείμενα 
 

 χρθςιμοποιοφν 
υπερςυνδζςμουσ, 
ςελιδοδείκτεσ, μενοφ 
πλοιγθςθσ 
 

 πλθκτρολογοφν  απλζσ 
λζξεισ 
 

 δθμοςιεφουν περιεχόμενο, 
ςχολιάηουν αναρτιςεισ με 
χριςθ ςυμβόλων 
 

 δθμιουργοφν ψθφιακι 
ηωγραφιά με μολφβι, 
μαρκαδόρο, εναλλαγζσ 
χρωμάτων, πάχουσ γραμμισ 
κ.λπ.  

4.2. Μακθςιακι 
τεχνολογία και 
Σεχνολογικά 
βελτιωμζνθ 
εκπαίδευςθ. 

 εξοικειωκοφν με τo 
Φωτόδεντρο 
Μικρότοποσ 
Δθμοτικοφ 
 

 εντοπίηουν 
κατάλλθλο 
περιεχόμενο ςτον 
δικτυακό τόπο τθσ 
εκπαιδευτικισ 
τθλεόραςθσ 

 πλοθγοφνται ςε 
επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
του Μικρότοπου Δθμοτικοφ 
από το Φωτόδεντρο 
 

 πλοθγοφνται ςε επιλεγμζνο 
ψθφιακό περιεχόμενο από 
τον δικτυακό τόπο τθσ 
εκπαιδευτικισ τθλεόραςθσ  

5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 

5.1 Ψθφιακι 
πολιτειότθτα.  
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και κοινωνία 5.2. Επίδραςθ τθσ 
πλθροφορικισ και των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν 
ςτθν κοινωνία και τον 
πολιτιςμό. 
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ΣΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Bϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη να: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ:  

1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Αλγορικμικι.  αναγνωρίηουν 
γραφικά μοτίβα 
 

 περιγράφουν με 
λεκτικό τρόπο τα 
βιματα απλϊν 
αλγορίκμων 
 

 ςχεδιάηουν ζναν 
απλό αλγόρικμο με 
κακοριςμζνο αρικμό 
επαναλιψεων 

 εντοπίηουν και επεκτείνουν 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα 
με γραφικό τρόπο (π.χ. 
γεωμετρικά ςχιματα-
χρϊματα, μουςικοί ρυκμοί)  
 

 εντοπίηουν επαναλιψεισ ςε 
διαδικαςίεσ τθσ κακθμερινισ 
ηωισ (π.χ. πλφςιμο δοντιϊν, 
χορόσ, τραγοφδι, ανάβαςθ 
ςκάλασ). Αποτυπϊνουν ςε 
φυςικι γλϊςςα τουσ 
αλγόρικμουσ αυτοφσ  

1.2 Προγραμματιςμόσ 
και προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα. 

 αναγνωρίηουν ότι ο 
αλγόρικμοσ μπορεί να 
εκτελεςτεί από 
υπολογιςτικζσ 
ςυςκευζσ ωσ 
πρόγραμμα 
 

 αναγνωρίηουν ότι 
το ςφνολο των 
εντολϊν που δίνουν 
είναι αυςτθρά 
κακοριςμζνο και 
μπορεί να 
παραμετροποιθκεί 
 

 επιλζγουν τθν 
κατάλλθλθ δομι 
(ακολουκίασ, 
επανάλθψθσ με 
κακοριςμζνο αρικμό 
επαναλιψεων) για τθ 
δθμιουργία ενόσ 
προγράμματοσ 
 

 ελζγχουν και 
διορκϊνουν τα λάκθ 
ενόσ προγράμματοσ 
 

 δθμιουργοφν ζνα 
απλό πρόγραμμα με 
πλακίδια που 
περιλαμβάνει εντολζσ 
κίνθςθσ, εμφάνιςθσ, 
χειριςμοφ ςυμβάντων 
και κακοριςμζνου 
αρικμοφ 

 αξιοποιοφν περιβάλλοντα 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ 
για να: 
α) υλοποιιςουν ςε 
πρόγραμμα ζναν αλγόρικμο 
που ζχουν ιδθ 
διαπραγματευτεί 
β) διακρίνουν τθν φπαρξθ 
επαναλαμβανόμενου μοτίβου 
ςε δομι ακολουκίασ 
γ) μετατρζψουν ζνα 
πρόγραμμα με δομι 
ακολουκίασ ςε δομι 
επανάλθψθσ με κακοριςμζνο 
αρικμό επαναλιψεων 
δ) δθμιουργιςουν ζνα 
πρόγραμμα με χειριςμό 
ςυμβάντων 
ε) περιγράψουν τθ λειτουργία 
των διακριτϊν τμθμάτων ενόσ 
προγράμματοσ  
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1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 

επαναλιψεων 
 

 αναγνωρίηουν τα 
διακριτά τμιματα 
ενόσ προγράμματοσ 

1.3 Επίλυςθ 
προβλθμάτων με 
προγραμματιςτικά 
εργαλεία (ρομποτικι 
και αυτοματιςμοί). 

 δθμιουργοφν ζνα 
απλό πρόγραμμα με 
αυτοματιςμό που 
αξιοποιεί εντολζσ 
χειριςμοφ ςυμβάντων 
και κακοριςμζνου 
αρικμοφ 
επαναλιψεων 

 καταςκευάηουν και 
εκτελοφν πρόγραμμα με 
αυτοματιςμό (π.χ. 
μικροελεγκτι) ι ςε 
περιβάλλον προςομοίωςθσ 
 

 δθμιουργοφν ψθφιακό 
τεχνοφργθμα για τον ζλεγχο 
μικροελεγκτι που μπορεί να 
αξιοποιθκεί και για τθν 
καταςκευι υλικοφ 
τεχνουργιματοσ, π.χ. 
καταςκευι εξωγιινου ρομπότ 
που απεικονίηει 
ςυναιςκιματα 

2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
δίκτυα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Τπολογιςτικά 
ςυςτιματα και 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. 

 απαρικμοφν 
παραδείγματα χριςθσ 
των ψθφιακϊν 
ςυςτθμάτων 
 

 αναγνωρίηουν ότι 
τα δεδομζνα ςτο 
υπολογιςτικό 
ςφςτθμα 
αποκθκεφονται με τθ 
μορφι δυαδικϊν 
ψθφίων (0 και 1) 
 

 περιγράφουν τα 
βαςικά μζρθ ενόσ 
υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ και τθ 
λειτουργία τουσ 
 

 εντοπίηουν τισ 
βαςικζσ μονάδεσ 
αποκικευςθσ του 
υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 
 

 αναγνωρίηουν και 
ενεργοποιοφν 
εφαρμογζσ ςτο 
υπολογιςτικό 
ςφςτθμα 
 

 χειρίηονται 
εικονίδια και 
παράκυρα ςτο 
ςφςτθμά τουσ 

 περιγράφουν διαφορετικζσ 
χριςεισ υπολογιςτικϊν 
ψθφιακϊν ςυςκευϊν με 
παραδείγματα από τθν 
κακθμερινι ηωι 
 

 χρθςιμοποιοφν μακθςιακά 
αντικείμενα για να γνωρίςουν 
τθν ζννοια του δυαδικοφ 
ψθφίου (bit)  
 

 χρθςιμοποιοφν 
προςομοιϊςεισ αλλά και 
φυςικζσ αναπαραςτάςεισ για 
να εξοικειωκοφν με τα βαςικά 
μζρθ, τισ περιγραφζσ και τα 
χαρακτθριςτικά των 
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων  
 

 χειρίηονται εικονίδια και 
παράκυρα ςτο λειτουργικό 
ςφςτθμα (μετακίνθςθ, 
άνοιγμα/κλείςιμο, μζγεκοσ), 
ενεργοποιοφν και 
τερματίηουν εφαρμογζσ και 
εξοικειϊνονται με το 
παρακυρικό περιβάλλον 

2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν  κατονομάηουν  ςυηθτοφν και περιγράφουν 
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2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
δίκτυα 

και το Διαδίκτυο. εφαρμογζσ δικτφων 
για επικοινωνία, 
ςυνεργαςία και 
ανταλλαγι 
δεδομζνων  
 

 αναγνωρίηουν ότι 
τα δίκτυα 
υπολογιςτϊν 
αποτελοφν υποδομι 
για τθν παροχι 
πολλαπλϊν 
υπθρεςιϊν (όπωσ 
παγκόςμιοσ ιςτόσ, 
θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, 
διαμοίραςθ αρχείων, 
εφαρμογζσ 
επικοινωνίασ και 
ςυνεργαςίασ) με τθ 
διαςφνδεςθ 
ςυςκευϊν 
διαφορετικοφ τφπου 

εφαρμογζσ και 
πλεονεκτιματα για τθ 
δικτφωςθ ψθφιακϊν 
ςυςκευϊν. Προβλθματίηονται 
για τθν ποικιλομορφία και τισ 
ιδιαιτερότθτεσ των 
διαφορετικϊν τφπων 
ψθφιακϊν ςυςκευϊν και τισ 
ομαδοποιοφν ςε κατθγορίεσ. 
Αντιλαμβάνονται το δίκτυο 
ωσ υποδομι και 
ςυηθτοφν/περιγράφουν 
υπθρεςίεσ που προςφζρονται 
χάρθ ςε αυτι τθν υποδομι 
κάνοντασ ςυςχετίςεισ με 
άλλεσ εφαρμογζσ δικτφων 
ςτον φυςικό κόςμο 

3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 

3.1 υλλογι και 
διαχείριςθ δεδομζνων. 

 χρθςιμοποιοφν 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ 
για αποκικευςθ και 
ανάκτθςθ 
περιεχομζνου 
 

 δθμιουργοφν και 
ονοματοδοτοφν 
αρχεία και φακζλουσ 

 αποκθκεφουν αρχεία που 
δθμιουργοφν ςε ποικίλεσ 
εφαρμογζσ ςτο επικυμθτό 
αποκθκευτικό μζςο του 
υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ 
με κατάλλθλο όνομα 

3.2 Μοντελοποίθςθ, 
ςυμπεραςμόσ και λιψθ 
αποφάςεων με βάςθ τα 
δεδομζνα. 

 αναγνωρίηουν τα 
δομικά ςτοιχεία ενόσ 
εννοιολογικοφ χάρτθ 
 

 εντοπίηουν 
ζννοιεσ/αντικείμενα 
και ςυςχετίςεισ ςτον 
εννοιολογικό χάρτθ 
 

 ςχεδιάηουν βαςικζσ 
ςυςχετίςεισ μεταξφ 
εννοιϊν/αντικειμζνων 
ςε πρόβλθμα που 
μελετοφν 

 καταςκευάηουν ζναν απλό 
εννοιολογικό χάρτθ, όπου 
διακρίνονται τα βαςικά 
δομικά ςτοιχεία του: κφρια 
ζννοια (ρίηα), κόμβοι 
(ζννοιεσ), πικανζσ ςυνδζςεισ. 
Οικοδομοφν αυκεντικά 
προβλιματα διαςυνδζοντασ 
ζννοιεσ και ςυςχετίςεισ, όπωσ 
τθν περιγραφι των βαςικϊν 
μερϊν ι των περιφερειακϊν 
ςυςκευϊν του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ, τθ γειτονιά τουσ, 
τον ιρωα μιασ ιςτορίασ, 
ομαδοποιοφν ηϊα ςε 
κατθγορίεσ κ.λπ. 

4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ  
 
 
 
 
 

4.1. Χριςθ εφαρμογϊν, 
μζςων και υπθρεςιϊν. 

 αναγνωρίηουν τθ 
λειτουργία του 
φυλλομετρθτι 
 

 χρθςιμοποιοφν 
βαςικζσ λειτουργίεσ 
και επιλογζσ του 
φυλλομετρθτι 

 χρθςιμοποιοφν βαςικζσ 
λειτουργίεσ και επιλογζσ του 
φυλλομετρθτι (κουμπιά 
πλοιγθςθσ, ανανζωςθ) 
 

 χειρίηονται τουσ ψθφιακοφσ 
πόρουσ μιασ ιςτοςελίδασ 
(ενεργοποίθςθ βίντεο, παφςθ 
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4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ 

(κουμπιά πλοιγθςθσ, 
ανανζωςθ) 
 

 χρθςιμοποιοφν 
τουσ ψθφιακοφσ 
πόρουσ μιασ 
ιςτοςελίδασ 
 

 αναγνωρίηουν τα 
βαςικά ςτοιχεία ενόσ 
θλεκτρονικοφ 
μθνφματοσ  
 

 ςυνκζτουν, 
απαντοφν ςε ζνα 
θλεκτρονικό μινυμα  
 

 επεξεργάηονται  
ψθφιακά αντικείμενα 
με χριςθ ποντικιοφ 
 

 εντοπίηουν τουσ 
χαρακτιρεσ του 
πλθκτρολογίου με 
ςχετικι ευχζρεια 
 

 γράφουν ςτον 
υπολογιςτι μικρό 
κείμενο λίγων λζξεων 
ι φράςεων 
 

 χρθςιμοποιοφν 
ςφνκετεσ 
δυνατότθτεσ των 
προγραμμάτων 
ηωγραφικισ 

κ.λπ.)  
 

 γράφουν ςτον υπολογιςτι 
μικρό κείμενο λίγων λζξεων ι 
φράςεων  
 

 ςτζλνουν/ λαμβάνουν 
θλεκτρονικό μινυμα μζςω 
ψθφιακισ πλατφόρμασ  
 

 αξιοποιοφν λογιςμικό 
ηωγραφικισ και 
επεξεργάηονται  ψθφιακά 
αντικείμενα με χριςθ 
ποντικιοφ   

4.2. Μακθςιακι 
τεχνολογία και 
Σεχνολογικά 
βελτιωμζνθ 
εκπαίδευςθ. 

 εξοικειωκοφν με 
ψθφιακζσ 
εκπαιδευτικζσ 
πλατφόρμεσ  
 

 εντοπίηουν τθν 
ψθφιακι μορφι των 
ςχολικϊν τουσ 
βιβλίων 

 χρθςιμοποιοφν 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα  και 
αξιοποιοφν εκπαιδευτικό 
υλικό μακθμάτων τθσ τάξθσ 
τουσ  
 

 πλοθγοφνται ςτον δικτυακό 
τόπο με τα διαδραςτικά 
βιβλία τθσ τάξθσ τουσ, 
εντοπίηουν επιλεγμζνεσ 
ενότθτεσ και μακαίνουν να 
χρθςιμοποιοφν το 
εμπλουτιςμζνο περιεχόμενο  

5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και κοινωνία 
 
 
 
 

5.1 Ψθφιακι 
πολιτειότθτα.  

 ερμθνεφουν 
βαςικζσ ζννοιεσ που 
αφοροφν ηθτιματα 
ψθφιακισ 
πολιτειότθτασ 
ςφμφωνα με τισ 
κατευκφνςεισ του 

 ςυηθτοφν, με βάςθ 
ψθφιακό υλικό που τουσ 
παρζχεται, για ηθτιματα 
ψθφιακισ πολιτειότθτασ 
ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ 
του υμβοφλιου τθσ Ευρϊπθσ 
εςτιάηοντασ ςε 
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5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και κοινωνία 
 

υμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ ςε δφο 
ευρφτερεσ 
κατθγορίεσ:  
φνδεςθ ςτο 
Διαδίκτυο, 
Δικαιϊματα ςτο 
Διαδίκτυο 

διαφορετικοφσ τομείσ, οι 
οποίοι ομαδοποιοφνται ςε 
δφο ευρφτερεσ κατθγορίεσ: 
φνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, 
Δικαιϊματα ςτο Διαδίκτυο 

5.2. Επίδραςθ τθσ 
πλθροφορικισ και των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν 
ςτθν κοινωνία και τον 
πολιτιςμό. 

 περιγράφουν τα 
δικαιϊματα των 
χρθςτϊν ςτο 
Διαδίκτυο – ενεργι 
ςυμμετοχι: Αξίεσ και 
ςτάςεισ ηωισ που 
τθροφμε ςτο 
Διαδίκτυο, 
διαμορφϊνοντασ το 
ψθφιακό περιβάλλον 

 δθμιουργοφν ςελιδοδείκτεσ 
με λζξεισ-κλειδιά μζςω του 
κειμενογράφου (από 
πρότυπο), τουσ οποίουσ 
επικολλοφν ςε χαρτόνι για να 
κατανοιςουν τουσ τομείσ και 
τισ κατθγορίεσ για τθν 
ψθφιακι πολιτειότθτα. 
Ζμφαςθ δίνουν ςτον τομζα 
που αφορά τα δικαιϊματα 
και τισ υποχρεϊςεισ (θ 
δραςτθριότθτα προτείνεται 
ωσ διακεματικι) 
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ΣΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Γϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη να: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ:  

1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Αλγορικμικι.  εντοπίηουν 
προβλιματα 
αποφάςεων 
 

 διαφοροποιοφν τθν 
επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ 
ανάλογα με τα 
πικανά ενδεχόμενα 
 

 περιγράφουν με 
γραφικό τρόπο τα 
βιματα απλϊν 
αλγορίκμων 
 

 διατυπϊνουν απλζσ 
λογικζσ εκφράςεισ και 
ελζγχουν αν είναι 
αλθκείσ ι ψευδείσ 

 παρουςιάηουν προβλιματα 
αποφάςεων από τθν 
κακθμερινι ηωι, διακρίνουν 
τισ εναλλακτικζσ αποφάςεισ 
και τισ ςυνδζουν με τα 
κριτιρια για τθν επιλογι τουσ  
 

 διατυπϊνουν ςυνκικεσ 
(π.χ. Εάν … τότε, Εάν … τότε … 
διαφορετικά) ωσ προτάςεισ  
με υποκετικό λόγο   
 

 αναπαριςτοφν γραφικά 
(π.χ. με ςχιματα και βζλθ) τα 
βιματα και τθ ροι 
αλγορίκμων   
 

 αναπαριςτοφν με εικόνεσ, 
λζξεισ (π.χ. Αν) και ςφμβολα 

(π.χ. ) λογικζσ εκφράςεισ   
 

 επαλθκεφουν τθν ορκότθτα 
λογικϊν εκφράςεων με 
κιναιςκθτικά παιχνίδια (π.χ. 
κίνθςθ και ομαδοποίθςθ ςτον 
χϊρο με βάςθ λογικι 
ςυνκικθ ενδυμαςίασ) ι με 
παιχνίδια τφπου «Μάντεψε 
ποιοσ»    

1.2 Προγραμματιςμόσ 
και προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα. 

 αναγνωρίηουν ότι ο 
αλγόρικμοσ 
μετατρζπεται ωσ 
πρόγραμμα ςε 
ποικίλα 
προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα 
 

 δθμιουργοφν 
πρόγραμμα με χριςθ 
δομισ επιλογισ 
 

 εφαρμόηουν τθ 
ςτρατθγικι τθσ 
δοκιμισ και πλάνθσ  
για τθ διόρκωςθ του 
προγράμματόσ τουσ 
 

 κεωροφν τθν 

 αξιοποιοφν περιβάλλοντα 
οπτικοφ προγραμματιςμοφ 
για να: 
α) αποςυνκζςουν ζνα 
πρόγραμμα ςε επιμζρουσ 
μζρθ 
β) δθμιουργιςουν ζνα 
πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει δομι επιλογισ, 
αλλθλεπίδραςθ χαρακτιρων 
γ) εντοπίςουν και 
διορκϊςουν λάκθ ςε 
προγράμματα που τουσ 
δίνονται 
 

 ςυηθτοφν για τα 
διαφορετικά 
προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα που ζχουν 
χρθςιμοποιιςει και 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

20 |  ΤΠΕ και Πληροφορική Δημοτικού  

 

 

1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 

φπαρξθ λακϊν και τθ 
διαδικαςία τθσ 
διόρκωςισ τουσ ωσ 
ςτοιχείο τθσ 
καταςκευισ ενόσ 
προγράμματοσ 
 

 εκτελοφν, 
τροποποιοφν, 
αποκθκεφουν ζνα 
πρόγραμμα ςε 
περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ με 
πολλαπλζσ οντότθτεσ 
 

 αποςυνκζτουν ζνα 
πρόγραμμα ςε 
διακριτά τμιματα  και 
εξθγοφν τι κάνει το 
κακζνα 

εντοπίηουν τισ ομοιότθτεσ και 
τισ διαφορζσ τουσ  

1.3 Επίλυςθ 
προβλθμάτων με 
προγραμματιςτικά 
εργαλεία (ρομποτικι 
και αυτοματιςμοί). 

 προγραμματίηουν 
μια απλι ρομποτικι 
καταςκευι ςε 
περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ με 
ςκοπό τθν κίνθςι τθσ 
ςτον χϊρο 

 εφαρμόηουν μία 
δραςτθριότθτα που ζχει ιδθ 
πραγματοποιθκεί ςε επίπεδο 
αλγορίκμου για παιχνίδια 
κακοδιγθςθσ με ρομπότ 
(εφόςον υπάρχει ο 
απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ) ι 
ςε περιβάλλον 
προςομοίωςθσ  

2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Τπολογιςτικά 
ςυςτιματα και 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. 

 εξθγοφν ότι το bit 
και το Byte 
αποτελοφν τισ 
ςτοιχειϊδεισ μονάδεσ 
μζτρθςθσ δεδομζνων 
 

 αναγνωρίηουν τθν 
ψθφιακι 
αναπαράςταςθ 
(αςπρόμαυρων ι 
ζγχρωμων) εικόνων  
 

 περιγράφουν τον 
ρόλο των 
περιφερειακϊν 
μονάδων και τθσ 
περιφερειακισ 
μνιμθσ 
 

 περιγράφουν τον 
ρόλο του 
επεξεργαςτι, τθσ 
κεντρικισ μνιμθσ  
 

 αναγνωρίηουν τισ 
κφρεσ ςε μια κεντρικι 

 χρθςιμοποιοφν μακθςιακά 
αντικείμενα για να γνωρίςουν 
τθν ζννοια του bit, κακϊσ και 
του Byte και τα πολλαπλάςιά 
του  
 

 εφαρμόηουν απλζσ 
μεκόδουσ κωδικοποίθςθσ 
εικόνων (ζγχρωμων και 
αςπρόμαυρων) ςε ψθφιακι 
μορφι 
 

 χρθςιμοποιοφν 
προςομοιϊςεισ αλλά και 
φυςικζσ αναπαραςτάςεισ για 
να γνωρίςουν τα βαςικά μζρθ 
των υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων (κεντρικι 
μονάδα και περιφερειακζσ 
ςυςκευζσ), τισ κφρεσ 
ςυνδεςμολογίασ, και 
μελετοφν τισ περιγραφζσ τουσ  
 

 περιγράφουν τον ρόλο και 
τθ λειτουργία του λογιςμικοφ 
ςτο υπολογιςτικό ςφςτθμα 
και ενεργοποιοφν τισ 
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2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 
 
 

μονάδα, κακϊσ και 
τουσ αντίςτοιχουσ 
προςαρμογείσ ςτισ 
περιφερειακζσ 
μονάδεσ 
 

 αναγνωρίηουν ότι οι 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ 
αποτελοφνται από 
υλικό και λογιςμικό 
και ότι το λογιςμικό 
κατευκφνει το υλικό 
και αντίςτροφα 
 

 επιλζγουν 
κατάλλθλεσ 
εφαρμογζσ 
λογιςμικοφ για τθν 
υλοποίθςθ 
ςυγκεκριμζνου 
ςτόχου 

κατάλλθλεσ εφαρμογζσ για 
τθν επεξεργαςία που 
επικυμοφν να κάνουν 

2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν 
και το Διαδίκτυο. 

 αναγνωρίηουν ότι θ 
δικτφωςθ 
υπολογιςτικϊν 
ςυςκευϊν 
επιτυγχάνεται με 
φυςικά μζςα ι 
αςφρματα με 
αξιοποίθςθ διαφόρων 
τεχνολογιϊν (όπωσ 
wi-fi, bluetooth, 5G 
κ.λπ.) 
 

 ςυνδζουν/αποςυν-
δζουν ςυςκευζσ ςε 
δίκτυο ενςφρματα και 
αςφρματα  
 

 απαρικμοφν τα 
οφζλθ που 
προκφπτουν από τθ 
διαςφνδεςθ ποικίλων 
ψθφιακϊν ςυςκευϊν 
ςε ζνα δίκτυο 
υπολογιςτϊν 
 

 επιλζγουν 
κατάλλθλα 
ςυνκθματικά ςτουσ 
λογαριαςμοφσ χριςτθ 
που δθμιουργοφν 
 

 αναγνωρίηουν τθ 
ςθμαςία του 
λογιςμικοφ 
προςταςίασ από τουσ 

 ςυηθτοφν και περιγράφουν 
εφαρμογζσ και τρόπουσ 
διαςφνδεςθσ ψθφιακϊν 
ςυςκευϊν και αποτυπϊνουν 
τισ ςκζψεισ τουσ ςε 
εννοιολογικό χάρτθ. 
Επιχειρθματολογοφν για τα 
οφζλθ τθσ δικτφωςθσ και 
ςυηθτοφν για τισ μελλοντικζσ 
εφαρμογζσ (όπωσ το 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων) 
 

 ςυηθτοφν και 
προβλθματίηονται για τα 
ςυνκθματικά που επιλζγουν 
ςτουσ λογαριαςμοφσ χριςτθ 
που διακζτουν και τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. 
υηθτοφν για τουσ 
περιοριςμοφσ που κζτουν οι 
πάροχοι λογαριαςμϊν και 
επιλζγουν αςφαλι 
ςυνκθματικά  
 

 ενθμερϊνονται για 
ηθτιματα αςφαλείασ ςχετικά 
με τουσ ιοφσ των 
υπολογιςτϊν, με 
παραδείγματα από τθν 
κακθμερινότθτα και ιςτορικζσ 
αναφορζσ. υηθτοφν για τισ 
επιπτϊςεισ και τα λογιςμικά 
προςταςίασ από τουσ ιοφσ 
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ιοφσ 

3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 

3.1 υλλογι και 
διαχείριςθ δεδομζνων. 

 διακρίνουν τισ 
μονάδεσ μζτρθςθσ και 
αποκικευςθσ των 
αρχείων ςτισ 
υπολογιςτικζσ 
ςυςκευζσ 
 

 διακρίνουν 
διαφορετικά είδθ 
αρχείων με βάςθ το 
εικονίδιό τουσ 
 

 προςανατολίηονται 
ςτθ δενδρικι δομι 
του αποκθκευτικοφ 
μζςου και 
διαχειρίηονται αρχεία 
και φακζλουσ 

 χρθςιμοποιοφν τθν 
εφαρμογι εξερεφνθςθσ 
αρχείων για να διακρίνουν 
διαφορετικά είδθ αρχείων και 
να εντοπίηουν πλθροφορίεσ 
όπωσ το μζγεκόσ τουσ. 
Πλοθγοφνται ςτουσ 
διαφορετικοφσ φακζλουσ 
ϊςτε να προβάλλουν το 
περιεχόμενό τουσ 
(υποφακζλουσ και αρχεία) 
 

 περιγράφουν τισ μονάδεσ 
μζτρθςθσ των αρχείων και τα 
πολλαπλάςιά τουσ με 
αναφορά ςε κατθγορίεσ 
αρχείων (τάξθ μεγζκουσ για 
κατθγορίεσ αρχείων κειμζνου, 
εικόνασ, ιχου, βίντεο 
διαφορετικϊν μορφϊν) 

3.2 Μοντελοποίθςθ, 
ςυμπεραςμόσ και λιψθ 
αποφάςεων με βάςθ τα 
δεδομζνα. 

 καταγράφουν, 
οργανϊνουν και 
μοντελοποιοφν 
διάφορεσ μορφζσ και 
χριςεισ 
εννοιολογικϊν 
χαρτϊν για τθν 
επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ 

 δθμιουργοφν διαφορετικά 
είδθ εννοιολογικϊν χαρτϊν 
(π.χ. ιεραρχικόσ, ιςτόσ, 
οργάνωςθσ κ.ά.) ςε 
ςυνάρτθςθ με αντίςτοιχα 
προβλιματα-κζματα, όπωσ θ 
αλλθλουχία ςυμβάντων ςε 
μια ιςτορία, υλικό και 
λογιςμικό υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ,  οργάνωςθ 
ςχολικισ εκδρομισ, 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ των 
εποχϊν κ.λπ. 
 

 επιλζγουν διαφορετικοφ 
τφπου εννοιολογικό χάρτθ για 
να επιλφςουν διαφορετικοφ 
τφπου προβλιματα 

4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Χριςθ εφαρμογϊν, 
μζςων και υπθρεςιϊν. 

 εντοπίηουν τα 
βαςικά 
χαρακτθριςτικά ενόσ 
δικτυακοφ τόπου 
(διεφκυνςθ, 
ιδιοκτιτθ, δομι, 
μενοφ επιλογϊν) 
 

 διακρίνουν μια 
ιςτοςελίδα ωσ μζροσ 
του αντίςτοιχου 
δικτυακοφ τόπου 
 

 χρθςιμοποιοφν μια 
μθχανι αναηιτθςθσ 
για απλι αναηιτθςθ 

 επιςκζπτονται 
επιλεγμζνουσ δικτυακοφσ 
τόπουσ και εντοπίηουν τα 
βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά 
(διεφκυνςθ, φορζασ, δομι, 
μενοφ επιλογϊν), 
αναγνωρίηουν επιμζρουσ 
ιςτοςελίδεσ ωσ μζρθ του 
αντίςτοιχου δικτυακοφ τόπου 
 

 χρθςιμοποιοφν μια μθχανι 
αναηιτθςθσ για απλι 
αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν/ψθφιακοφ 
περιεχομζνου, επιλζγουν τα 
πιο ςχετικά από τα 
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4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πλθροφοριϊν/ψθφια-
κοφ περιεχομζνου 
 

 επιλζγουν τα πιο 
ςχετικά από τα 
αποτελζςματα μιασ 
αναηιτθςθσ 
 

 επεξεργάηονται το 
προφίλ χριςτθ του 
λογαριαςμοφ τουσ με 
καταγραφι 
πλθροφοριϊν, 
εικόνασ 
 

 δθμιουργοφν ζναν 
ψθφιακό χαρακτιρα 
με κατάλλθλα 
εργαλεία  
 

 δθμιουργοφν 
αναρτιςεισ 
ιςτολογίου 
 

 αναηθτοφν 
αναρτιςεισ 
ιςτολογίου 
θμερολογιακά 
 

 ςχολιάηουν 
αναρτιςεισ 
ιςτολογίου 
 

 πλθκτρολογοφν 
κείμενο με ποικίλα 
εργαλεία 
χρθςιμοποιϊντασ τισ 
κατάλλθλεσ 
λειτουργίεσ του 
πλθκτρολογίου 
 

 δθμιουργοφν 
κινοφμενα ςχζδια ι 
βίντεο με 
ηωγραφιζσ/εικόνεσ 
που εναλλάςςονται 
και διαφζρουν 
ελάχιςτα μεταξφ τουσ 

αποτελζςματα μιασ 
αναηιτθςθσ 
 

 τροποποιοφν το προφίλ 
χριςτθ τοφ λογαριαςμοφ 
τουσ με καταγραφι 
πλθροφοριϊν, εικόνασ, 
δθμιουργοφν ζναν ψθφιακό 
χαρακτιρα  
 

 δθμιουργοφν/ ςχολιάηουν 
αναρτιςεισ ιςτολογίου 
 

 πλθκτρολογοφν κείμενο με 
ποικίλα εργαλεία (ιςτολόγιο ι 
άλλα web2.0 εργαλεία) 
 

 ςυνκζτουν κινοφμενα 
ςχζδια ι βίντεο με 
ηωγραφιζσ/εικόνεσ  που 
εναλλάςςονται και 
διαφζρουν ελάχιςτα μεταξφ 
τουσ 

4.2. Μακθςιακι 
τεχνολογία και 
Σεχνολογικά 
βελτιωμζνθ 
εκπαίδευςθ. 

 παραμετροποιοφν 
τον προςωπικό τουσ 
λογαριαςμό ςτθν 
εκπαιδευτικι 
πλατφόρμα και 
προςαρμόηουν το 
περιβάλλον εργαςίασ  
 

 ςυνδζονται ςε 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα με 
χριςθ προςωπικοφ 
λογαριαςμοφ, διαμορφϊνουν 
το προςωπικό περιβάλλον 
εργαςίασ, αξιοποιοφν τον 
τοίχο εκπαιδευτικισ 
πλατφόρμασ κ.ά.  
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4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ 
 

 περιγράφουν τισ 
δυνατότθτεσ 
κοινωνικισ δικτφωςθσ 
μζςω εκπαιδευτικισ 
πλατφόρμασ 
 

 χρθςιμοποιοφν 
μακθςιακά 
αντικείμενα 
εκπαιδευτικϊν 
αποκετθρίων 

 

 πλοθγοφνται ςε 
εκπαιδευτικά αποκετιρια 
(π.χ. Φωτόδεντρο, Μικρόσ 
Αναγνϊςτθσ, Ανοιχτι 
Βιβλιοκικθ κ.ά.) και 
χρθςιμοποιοφν  ψθφιακό 
περιεχόμενο διαφόρων 
μορφϊν (κείμενο, θχθτικά 
αποςπάςματα, βίντεο κ.λπ.)  

5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και κοινωνία 

5.1 Ψθφιακι 
πολιτειότθτα. 

 διακρίνουν τισ 
επιπτϊςεισ τθσ 
υπερβολικισ χριςθσ 
του διαδικτφου ςε 
ςχζςθ με τθ ςωματικι 
υγεία (εργονομία, 
ακατάλλθλεσ 
διατροφικζσ 
ςυνικειεσ, 
αφυδάτωςθ, μείωςθ 
φυςικισ 
δραςτθριότθτασ, 
πονοκζφαλοι, 
κοφραςθ των ματιϊν)  
 

 ςυνοψίηουν τισ 
βαςικζσ ψυχικζσ 
επιπτϊςεισ λόγω 
υπερβολικισ χριςθσ 
του διαδικτφου 
(μελαγχολία, 
παραίτθςθ, βίαιεσ 
ςυμπεριφορζσ, 
εκιςμόσ) 

 δθμιουργοφν ςυνεργατικά 
άρκρα μικρισ ζκταςθσ 
(πολυτροπικά κείμενα) ςε ζνα 
τεφχοσ του θλεκτρονικοφ 
περιοδικοφ ι εφθμερίδασ για 
τισ επιπτϊςεισ τθσ 
υπερβολικισ χριςθσ του 
διαδικτφου ςε ςχζςθ με τθ 
ςωματικι και ψυχικι υγεία 
ςτο πλαίςιο ςυμμετοχισ τθσ 
τάξθσ ςε μια καμπάνια 
ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν 
υπερβολικι χριςθ του 
διαδικτφου 

5.2. Επίδραςθ τθσ 
πλθροφορικισ και των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν 
ςτθν κοινωνία και τον 
πολιτιςμό. 

 αναγνωρίηουν τθ 
ςθμαςία κανόνων 
χριςθσ και χρονικοφ 
περιοριςμοφ κατά τθ 
χριςθ ψθφιακϊν 
ςυςκευϊν εν γζνει 

 ςυμμετζχουν ςε ζνα 
παιχνίδι ρόλων και με τθ 
ςειρά υποδφονται ζναν ρόλο 
– χριςτθ που υπάρχει ςε μια 
καρτζλα (π.χ. «ο 
παγιδευμζνοσ», «ο ηογκλζρ», 
«αυτόσ που κάνει ζναν πλιρθ 
κφκλο», «αυτόσ που βαριζται 
τα πάντα»). Οι υπόλοιποι/-εσ 
μακθτζσ/-τριεσ κρατοφν 
ςθμειϊςεισ και ςε επίπεδο 
ολομζλειασ ςυηθτοφν και 
καταλιγουν ςε κανόνεσ 
(πρωτόκολλο ορκισ χριςθσ 
του διαδικτφου) 
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ΣΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Δϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα  

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη να: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ:  

1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Αλγορικμικι.  εκτελοφν και 
επεξθγοφν με 
ςαφινεια βιματα και 
αποφάςεισ ςχετικά με 
τθν επίλυςθ απλϊν 
προβλθμάτων με 
αλγορίκμουσ 
 

 διατυπϊνουν 
αλγορίκμουσ που 
εμπεριζχουν δομζσ 
ελζγχου ι/και 
επαναλθπτικι 
εκτζλεςθ εντολϊν 
 

 προςδιορίηουν 
κάποια ςυμβάντα 
ςτουσ αλγορίκμουσ 
τουσ και τισ ενζργειεσ 
που πρζπει να 
εκτελεςτοφν ςε αυτά 
 

 χρθςιμοποιοφν 
λογικι αιτιολόγθςθ 
για τθν πρόβλεψθ τθσ 
ςυμπεριφοράσ απλϊν 
αλγορίκμων 

 αναλφουν κάποιο 
πρόβλθμα (π.χ. τουσ κανόνεσ 
ενόσ παιχνιδιοφ, όπωσ το 
γρίφο του  βαρκάρθ) και 
αποτυπϊνουν τα βιματα 
επίλυςισ του 
 

 μελετοφν ζτοιμα 
παραδείγματα αλγορίκμων 
που αξιοποιοφν ποικίλεσ 
δομζσ ελζγχου (επαναλιψεισ 
με κακοριςμζνο ι άγνωςτο 
πλικοσ επαναλιψεων και 
επιλογισ) 
 

 εντοπίηουν πικανά λάκθ 
ςτθν εκτζλεςθ των 
αλγορίκμων αυτϊν. 
Προβαίνουν ςε αλλαγζσ, 
διερευνοφν τισ επιπτϊςεισ 
τουσ ςε αλγόρικμουσ και 
καταλιγουν ςε γενικεφςεισ 

1.2 Προγραμματιςμόσ 
και προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα. 

 αναπτφςςουν 
προγράμματα τα 
οποία περιλαμβάνουν 
δομζσ ελζγχου 
(επανάλθψθσ με 
κακοριςμζνο ι μθ 
αρικμό επαναλιψεων 
και επιλογισ) 
 

 διακρίνουν 
δεδομζνα 
διαφορετικϊν τφπων 
(αρικμθτικά ι 
αλφαρικμθτικά) 
 

 διαμορφϊνουν 
ςυντακτικά ορκζσ 
αρικμθτικζσ 
εκφράςεισ ςτο 
προγραμματιςτικό 
περιβάλλον 
 

 προγραμματίηουν ςε 
περιβάλλοντα οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ με 
πλακίδια δθμιουργϊντασ 
αλλθλεπιδραςτικζσ ψθφιακζσ 
αφθγιςεισ με κεματολογία 
που αντλείται από 
προςωπικά ενδιαφζροντα, τθ 
ςχολικι και τθν κοινωνικι 
ηωι ι/και το διακεματικό 
πεδίο αξιοποιϊντασ δομζσ 
ελζγχου, αλλθλεπίδραςθ 
χαρακτιρων με ςυμβάντα. 
Επιπρόςκετα, εντοπίηουν και 
διορκϊνουν λάκθ ςε 
προγράμματα που τουσ 
δίνονται 
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1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 

 προβλζπουν το 
αποτζλεςμα μιασ 
αρικμθτικισ 
ζκφραςθσ 
 

 δθμιουργοφν 
πρόγραμμα με χριςθ 
ςφνκετθσ δομισ 
επιλογισ 
 

 προγραμματίηουν 
ςειρζσ εντολϊν για 
διαχείριςθ 
ςυμβάντων 
 

 αναλφουν κάποια 
κωδικοποίθςθ 
αναγνωρίηοντασ τθ 
λειτουργία που 
επιτελεί και 
εντοπίηουν λάκθ ι 
πικανά ςφάλματα 
 

 διαχειρίηονται τα 
αντικείμενα ςε ζνα 
ζργο και 
επεξεργάηονται τισ 
ιδιότθτζσ τουσ ςε 
προγραμματιςτικό 
περιβάλλον οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ 
 

 διαμορφϊνουν τα 
ζργα τουσ με χριςθ 
κατάλλθλων 
πολυμεςικϊν πόρων 

1.3 Επίλυςθ 
προβλθμάτων με 
προγραμματιςτικά 
εργαλεία (ρομποτικι 
και αυτοματιςμοί). 

 διαμορφϊνουν ι 
προςαρμόηουν απλζσ 
ρομποτικζσ 
καταςκευζσ ςτον 
φυςικό κόςμο ι ςε 
περιβάλλον 
προςομοίωςθσ 
 

 προγραμματίηουν 
απλζσ ρομποτικζσ 
ςυνκζςεισ 
διερευνϊντασ λφςεισ 
ςε αυκεντικά 
προβλιματα (π.χ. 
ζξοδοσ από 
λαβφρινκο) 

 δθμιουργοφν και 
προγραμματίηουν απλζσ 
ρομποτικζσ καταςκευζσ 
χρθςιμοποιϊντασ αυκεντικά 
προβλιματα και υλοποιϊντασ 
ςυγκεκριμζνθ αποςτολι με 
εφαρμογι των γνϊςεων που 
απζκτθςαν ςε αυτι τθν τάξθ 
(π.χ. κακοδιγθςθ ρομπότ για 
ςυλλογι πόρων, 
απεγκλωβιςμό από εμπόδιο 
κ.α.) 

2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 

2.1 Τπολογιςτικά 
ςυςτιματα και 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. 

 αναγνωρίηουν τθν 
ψθφιακι 
αναπαράςταςθ 
δεδομζνων 

 εφαρμόηουν απλζσ 
μεκόδουσ κωδικοποίθςθσ 
κειμζνου ςε ψθφιακι μορφι 
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ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ψθφιοποιοφν 
δεδομζνα όπωσ μια 
εικόνα με τθ βοικεια 
δοκζντων βθμάτων 
 

 περιγράφουν τα 
χαρακτθριςτικά ενόσ 
υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 
 

 διακρίνουν τα 
βαςικά αποκθκευτικά 
μζςα με βάςθ τα 
κφρια χαρακτθριςτικά 
τουσ 
 

 διακρίνουν βαςικζσ 
κατθγορίεσ 
λογιςμικοφ και τθ 
χρθςιμότθτά τουσ  
 

 εξατομικεφουν 
βαςικζσ ρυκμίςεισ 
οκόνθσ και 
περιβάλλοντοσ 
εργαςίασ 
 

 περιγράφουν τον 
ρόλο που επιτελεί το 
λειτουργικό ςφςτθμα 

 μελετοφν και ςυηθτοφν τα 
χαρακτθριςτικά 
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων 
(υπολογιςτϊν, φορθτϊν 
ςυςκευϊν κ.λπ.) ςε ςχζςθ με 
τον ςκοπό χριςθσ τουσ 
 

 μελετοφν και ςυηθτοφν τα 
χαρακτθριςτικά 
διαφορετικϊν 
αποκθκευτικϊν μζςων ςε 
ςχζςθ και με τον ςκοπό 
χριςθσ τουσ 
 

 ςυηθτοφν για τισ βαςικζσ 
λειτουργίεσ του λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων (υπολογιςτϊν, 
φορθτϊν ςυςκευϊν κ.λπ.) με 
ειδικι αναφορά ςτον πίνακα 
ελζγχου του υλικοφ 

2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν 
και το Διαδίκτυο. 

 παρουςιάηουν τον 
ρόλο του 
δρομολογθτι και τον 
τρόπο που 
μεταφζρονται τα 
δεδομζνα ςε δίκτυα 
 

 αξιοποιοφν 
τεχνολογίεσ 
διαςφνδεςθσ 
ςυςκευϊν με 
αςφάλεια και 
υπευκυνότθτα 
 

 λαμβάνουν 
αντίγραφα αςφαλείασ 
για τα αρχεία τουσ 
 

 διακρίνουν το 
κακόβουλο λογιςμικό 
 

 αξιοποιοφν τακτικά 
προγράμματα 
προςταςίασ από τουσ 
ιοφσ 

 περιγράφουν τον ρόλο του 
δρομολογθτι ςτθ λειτουργία 
τοπικϊν δικτφων (ςχολικό 
εργαςτιριο, ςπίτι) 
 

 ςυνδζουν/αποςυνδζουν τισ 
ςυςκευζσ τουσ ςτο τοπικό 
δίκτυο ενεργοποιϊντασ 
λογιςμικό προςταςίασ.  
 

 αποκτοφν πρόςβαςθ ςε 
υπολογιςτικοφσ πόρουσ ςε 
δίκτυο (π.χ. κοινόχρθςτουσ 
δίςκουσ) με υπευκυνότθτα, 
ζχοντασ εξοικειωκεί με όρουσ 
όπωσ τείχοσ προςταςίασ και 
διαμοίραςθ. 
 

 ελζγχουν τισ πθγζσ κατά τθ 
μεταφόρτωςθ λογιςμικοφ και 
είναι προςεκτικοί/-ζσ και 
υπεφκυνοι/-εσ κατά τθν 
εγκατάςταςθ νζου 
λογιςμικοφ 
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2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 

 

 περιγράφουν τθ 
λειτουργία του 
τείχουσ προςταςίασ 
για τον ζλεγχο ροισ 
δεδομζνων 

 χρθςιμοποιοφν 
ςυςτθματικά το λογιςμικό 
προςταςίασ από ιοφσ και 
λαμβάνουν αντίγραφα για τα 
αρχεία τουσ 

3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 

3.1 υλλογι και 
διαχείριςθ δεδομζνων. 

 ςυλλζγουν 
δεδομζνα από 
διαφορετικζσ 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ ι 
αιςκθτιρεσ 
 

 αναγνωρίηουν ότι 
υπάρχουν 
διαφορετικοί τρόποι 
που μπορεί να 
αποκθκευτεί κάποιο 
τεχνοφργθμα ςτο 
υπολογιςτικό 
ςφςτθμα με 
διαφορετικζσ 
αναπαραςτάςεισ 
(μορφζσ) 
 

 διακρίνουν με βάςθ 
τον τφπο των 
ψθφιακϊν 
δεδομζνων το 
αναμενόμενο μζγεκοσ 
των ςχετικϊν αρχείων 
 

 οργανϊνουν και 
διαχειρίηονται τα 
αρχεία τουσ ςε 
φακζλουσ ςτα μζςα 
αποκικευςθσ 

 αξιοποιοφν ψθφιακζσ 
ςυςκευζσ για να 
καταγράψουν και να 
αποκθκεφςουν ιχο, εικόνα ι 
βίντεο για ζνα κζμα που 
τουσ/τισ ενδιαφζρει. 
Μελετοφν το μζγεκοσ των 
ςχετικϊν αρχείων, 
καταλιγουν ςε 
ςυμπεράςματα και 
γενικεφουν 
 

 πλοθγοφνται ςτθ δενδρικι 
δομι του αποκθκευτικοφ 
μζςου δθμιουργϊντασ, 
διαγράφοντασ, 
αντιγράφοντασ και 
μεταφζροντασ αρχεία και 
φακζλουσ. Επίςθσ, ανακτοφν 
αρχεία από τον κάδο 
ανακφκλωςθσ 

3.2 Μοντελοποίθςθ, 
ςυμπεραςμόσ και λιψθ 
αποφάςεων με βάςθ τα 
δεδομζνα. 

 δθμιουργοφν 
πολυμεςικοφσ χάρτεσ 
εννοιϊν με ειςαγωγι 
ςυμβόλων, εικόνων 
και ςυνδζςμων με 
ςκοπό τθ 
μοντελοποίθςθ ενόσ 
προβλιματοσ 
 

 αναγνωρίηουν ότι οι 
υπολογιςτικζσ 
ςυςκευζσ μποροφν να 
επεξεργάηονται 
μεγάλο όγκο 
ψθφιακϊν 
δεδομζνων και 
προτείνουν ζξυπνεσ 
λφςεισ ςε ςφνκετα  
προβλιματα 

 αποτυπϊνουν ζναν 
εμπλουτιςμζνο εννοιολογικό 
χάρτθ με βάςθ ζνα κείμενο 
αναφοράσ καταλιγοντασ ςτθ 
μοντελοποίθςθ ενόσ 
προβλιματοσ μζςα από 
ζννοιεσ κόμβουσ και πικανζσ 
ςυςχετίςεισ 
 

 διερευνοφν λφςεισ ςε 
προβλιματα από τισ 
επιςτιμεσ αλλά και τθν 
κακθμερινι τουσ ηωι, των 
οποίων θ επίλυςθ μπορεί να 
υποβοθκθκεί από εφαρμογζσ 
τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, 
π.χ. αναγνϊριςθ αςκενειϊν, 
πρόβλεψθ ςειςμϊν, εφρεςθ 
δρομολόγθςθσ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ δεδομζνα 
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κυκλοφορίασ κ.λπ. 

4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Χριςθ εφαρμογϊν, 
μζςων και υπθρεςιϊν. 

 χρθςιμοποιοφν 
βαςικζσ επιλογζσ του 
φυλλομετρθτι (μενοφ 
επιλογϊν, καρτζλεσ) 
 

 κακορίηουν τισ 
κατάλλθλεσ λζξεισ 
κλειδιά για 
αποτελεςματικι 
αναηιτθςθ 
πλθροφοριϊν/περιε-
χομζνου 
 

 διακρίνουν τα 
αποτελζςματα μιασ 
αναηιτθςθσ από τα 
διαφθμιηόμενα 
αποτελζςματα  
 

 εφαρμόηουν 
κριτιρια αξιολόγθςθσ 
καταλλθλότθτασ/α-
ξιοπιςτίασ 
πλθροφοριϊν/ψθ-
φιακοφ περιεχομζνου 
ςτο διαδίκτυο 
 

 ςυνκζτουν, 
απαντοφν, προωκοφν 
μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου 
 

 διακρίνουν τισ 
διαφορζσ του 
θλεκτρονικοφ από το 
ςυμβατικό 
ταχυδρομείο  
 

 αναγνωρίηουν τα 
βαςικά 
χαρακτθριςτικά του 
λογαριαςμοφ χριςτθ 
(όνομα, κωδικόσ, 
ςφνδεςθ με 
θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) 
 

 δθμιουργοφν 
παρουςίαςθ 
 

 επιτελοφν βαςικζσ 
λειτουργίεσ ςτθν 
παρουςίαςι τουσ 
(διαφάνειεσ, 
πρότυπο, προβολι) 

 χρθςιμοποιοφν τισ 
λειτουργίεσ του 
φυλλομετρθτι (μενοφ 
επιλογϊν, καρτζλεσ, 
ςελιδοδείκτεσ) 
 

 υλοποιοφν ςχζδιο εργαςίασ 
ςε κακοριςμζνο κζμα, κατά 
το οποίο εντοπίηουν, 
αξιολογοφν, επιλζγουν 
πλθροφορίεσ και κατάλλθλο 
ψθφιακό περιεχόμενο από το 
διαδίκτυο και ςυνκζτουν για 
το κζμα αυτό παρουςίαςθ ι 
ζγγραφο. τθ ςυνζχεια 
μποροφν να αποςτείλουν το 
ζργο τουσ μζςω θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου 
 

 εντοπίηουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ κατά τθν αντιγραφι 
ι μετακίνθςθ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου ςε ποικίλα 
λογιςμικά 
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4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ 

 

 χειρίηονται τισ 
βαςικζσ δυνατότθτεσ 
ενόσ επεξεργαςτι 
κειμζνου 
(μορφοποιιςεισ, 
αρίκμθςθ) 
 

 επεξεργάηονται 
(αντιγράφουν, 
αποκθκεφουν) 
ψθφιακό περιεχόμενο 
από το διαδίκτυο 

4.2. Μακθςιακι 
τεχνολογία και 
Σεχνολογικά 
βελτιωμζνθ 
εκπαίδευςθ. 

 αναηθτοφν, 
προςκζτουν και 
διαχειρίηονται 
επαφζσ μζςω 
εκπαιδευτικισ 
πλατφόρμασ 
 

 ςυνεργάηονται 
ι/και επικοινωνοφν 
μζςω εκπαιδευτικισ 
πλατφόρμασ 
 

 ςυμμετζχουν ςε 
ςυνεδρία ςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ 

 αναηθτοφν και αποδζχονται 
επαφζσ ςε εκπαιδευτικι 
πλατφόρμα, επικοινωνοφν 
και ςυνεργάηονται με τισ 
επαφζσ τουσ  
 

 πραγματοποιοφν 
βιντεοκλιςεισ/κλιςεισ ι/και 
ςυμμετζχουν ςε ςφγχρονθ 
επικοινωνία/αλλθλεπίδραςθ 
μζςω εκπαιδευτικισ 
πλατφόρμασ ακολουκϊντασ 
τουσ ενδεδειγμζνουσ κανόνεσ 
επικοινωνίασ και 
ςυνεργαςίασ  

5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και κοινωνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Ψθφιακι 
πολιτειότθτα.  

 διακρίνουν τισ 
βαςικζσ ζννοιεσ για 
τα πνευματικά 
δικαιϊματα ςτο 
διαδίκτυο ςε ςχζςθ 
με τον δθμιουργό-
χριςτθ. 
 

 ςζβονται τα 
πνευματικά 
δικαιϊματα κατά τθ 
χριςθ και δθμιουργία 
ψθφιακοφ 
περιεχομζνου 
 

 απαρικμοφν τουσ 
κανόνεσ 
ςυμπεριφοράσ ςτο 
διαδίκτυο  
 

 εξθγοφν τθν ζννοια 
του ψθφιακοφ 
αποτυπϊματοσ – 
ψθφιακά ίχνθ ςτο 
διαδίκτυο 
 

 περιγράφουν 
τρόπουσ 

 δθμιουργοφν ζνα ςφντομο 
ψθφιακό κόμικ για τθν 
πνευματικι ιδιοκτθςία 
ςτθριηόμενοι/-εσ ςε ζναν 
ιςτοριοπίνακα με βάςθ το 
υλικό τθσ ιςτοςελίδασ του 
Οργανιςμοφ Πνευματικισ 
Ιδιοκτθςίασ Ελλάδοσ 
 

 οργανϊνουν καμπάνια 
ενθμζρωςθσ ςτο ςχολείο τουσ 
με κζμα τουσ βαςικοφσ 
κανόνεσ για ςωςτι 
διαδικτυακι ςυμπεριφορά, 
τθν ζννοια του ψθφιακοφ 
αποτυπϊματοσ και τθσ 
διαδικτυακισ φιμθσ με 
χριςθ ψθφιακοφ υλικοφ που 
αναηθτοφν, εκτυπϊνουν και 
δθμιουργοφν χάρτινα 
ενθμερωτικά πλακάτ 
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5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και κοινωνία 

διαμόρφωςθσ 
κετικοφ προφίλ ςτο 
διαδίκτυο 
(διαδικτυακι φιμθ 
και διαδικτυακό 
αποτφπωμα) 

5.2. Επίδραςθ τθσ 
πλθροφορικισ και των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν 
ςτθν κοινωνία και τον 
πολιτιςμό. 

 διακρίνουν τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ 
διαδικτυακϊν πθγϊν 
που εντοπίηουν ςτο 
διαδίκτυο (ςκοπόσ, 
αξιοπιςτία, 
τεκμθρίωςθ, 
αντικειμενικότθτα, 
επικαιρότθτα, 
προςβαςιμότθτα και 
ςαφινεια πθγϊν) 

 ςυμπλθρϊνουν ζναν 
πίνακα αξιολογϊντασ δζκα 
διαφορετικοφ τφπου 
ιςτοςελίδεσ με βάςθ τα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ 
(ςκοπόσ, αξιοπιςτία, 
τεκμθρίωςθ, 
αντικειμενικότθτα, 
επικαιρότθτα, 
προςβαςιμότθτα και 
ςαφινεια πθγϊν). ε επίπεδο 
ολομζλειασ ςυηθτοφν τισ 
δυςκολίεσ ανίχνευςθσ των 
κριτθρίων ςτισ ιςτοςελίδεσ 
που αξιολόγθςαν 
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ΣΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Εϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη να: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ:  

1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Αλγορικμικι.  διακρίνουν τθν 
ζννοια τθσ 
περιγραφισ (οριςμόσ 
και δεδομζνα) από 
τθν επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ 
(αλγόρικμοσ) 
 

 αποςυνκζτουν ζνα 
πρόβλθμα ςε 
απλοφςτερα, τα 
οποία μποροφν να 
επιλυκοφν με 
ςυγκεκριμζνα 
βιματα, και 
χαράςςουν 
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
 

 γενικεφουν λφςεισ 
ςε κατθγορίεσ 
προβλθμάτων 
 

 χρθςιμοποιοφν 
μεταβλθτζσ ςτουσ 
αλγορίκμουσ τουσ 
 

 διατυπϊνουν 
ςφνκετεσ λογικζσ 
εκφράςεισ 
(αξιοποιοφν λογικοφσ 
τελεςτζσ) και 
προβλζπουν το 
αποτζλεςμά τουσ 
 

 επιλζγουν τθν 
κατάλλθλθ δομι 
ελζγχου ςτουσ 
αλγορίκμουσ που 
ςυντάςςουν 
 

 ςυγκρίνουν 
εναλλακτικοφσ 
αλγορίκμουσ που 
ζχουν αναπτυχκεί για 
το ίδιο πρόβλθμα 

 μελετοφν ζνα πρόβλθμα 
(π.χ. κρυπτογράφθςθ 
κειμζνου με τον αλγόρικμο 
του Καίςαρα). Αναλφουν και 
χαράςςουν τα βιματα 
επίλυςθσ, υποβάλλουν 
ερωτιματα και ςχεδιάηουν 
εναλλακτικά μονοπάτια, 
προβλθματίηονται για τθν 
αντιμετϊπιςθ όλων των 
καταςτάςεων και γενικεφουν 
τισ λφςεισ τουσ 
 

 αναλφουν κάποιο 
πρόβλθμα και εξετάηουν 
κριτιρια, όπωσ πόςεσ 
περιπτϊςεισ πρζπει να 
διερευνθκοφν για τθν 
επίλυςι του, αν τα βιματα 
είναι γνωςτά ι όχι κ.ά. 
Παρουςιάηουν τισ λφςεισ τουσ 
ςτθν ολομζλεια και τισ 
ςυγκρίνουν με εκείνεσ των 
ςυμμακθτϊν/-τριϊν τουσ 

1.2 Προγραμματιςμόσ 
και προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα. 

 αντιλαμβάνονται 
τθν αναγκαιότθτα και 
τθ χρθςιμότθτα των 
δομϊν επιλογισ και 
επανάλθψθσ ςτον 

 προγραμματίηουν ςε 
περιβάλλοντα οπτικοφ 
προγραμματιςμοφ με 
πλακίδια δθμιουργϊντασ 
απλά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
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1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προγραμματιςμό 
 

 διαμορφϊνουν 
ςυντακτικά ορκζσ 
λογικζσ εκφράςεισ 
ςτο 
προγραμματιςτικό 
περιβάλλον 
 

 αντιλαμβάνονται 
τθν αναγκαιότθτα και 
τθ χρθςιμότθτα των 
μεταβλθτϊν ςτον 
προγραμματιςμό 
 

 εφαρμόηουν 
τεχνικζσ ελζγχου και 
διόρκωςθσ 
ςφαλμάτων ςτα 
προγράμματα που 
δθμιουργοφν 
 

 προγραμματίηουν 
τθν αλλθλεπίδραςθ 
των οντοτιτων 
χρθςιμοποιϊντασ 
μθχανιςμοφσ, όπωσ ο 
ςυντονιςμόσ μζςω 
μθνυμάτων και ο 
ςυγχρονιςμόσ 
 

 περιγράφουν τθν 
ζννοια τθσ 
παράλλθλθσ 
εκτζλεςθσ ενεργειϊν 
μζςα από απλά 
παραδείγματα 
 

 αξιοποιοφν 
υποπρογράμματα ςτα 
ζργα τουσ για τθ 
δθμιουργία νζων 
εντολϊν 
 

 αναγνωρίηουν τα 
χαρακτθριςτικά και τα 
πλεονεκτιματα των 
υποπρογραμμάτων 
 

 υιοκετοφν τθ χριςθ 
υποπρογραμμάτων 
ςτα ζργα τουσ ϊςτε 
να κακιςτοφν τα 
προγράμματά τουσ 
πιο απλά, 
ευανάγνωςτα και 

με κεματολογία που 
αντλείται από προςωπικά 
ενδιαφζροντα, τθ ςχολικι και 
τθν κοινωνικι ηωι ι/και το 
διακεματικό πεδίο, π.χ. κα 
μποροφςαν να υλοποιιςουν 
εφαρμογζσ με λαβφρινκουσ ι 
εκπαιδευτικά παιχνίδια 
διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ. 
Σα προγράμματα 
χρθςιμοποιοφν μεταβλθτζσ 
(π.χ. για το ςκορ) και 
παράλλθλθ εκτζλεςθ 
τμθμάτων εντολϊν  
 

 υλοποιοφν απλά 
υποπρογράμματα και 
ςυηθτοφν για τα 
πλεονεκτιματα που 
προςφζρουν ςτον 
προγραμματιςμό 
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1. 
Αλγοριθμική 
και 
προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 

τροποποιιςιμα 

1.3 Επίλυςθ 
προβλθμάτων με 
προγραμματιςτικά 
εργαλεία (ρομποτικι 
και αυτοματιςμοί). 

 διαμορφϊνουν ι 
προςαρμόηουν 
αυτοματιςμοφσ ςτον 
φυςικό κόςμο ι ςε 
περιβάλλον 
προςομοίωςθσ 
αξιοποιϊντασ 
αιςκθτιρεσ 
 

 προγραμματίηουν 
αυτόματα ςυςτιματα 
(π.χ. ςυναγερμόσ) με 
ζναν αιςκθτιρα με 
κίνθςθ ςτο πλαίςιο 
απλϊν εκπαιδευτικϊν 
προγραμματιςτικϊν 
ζργων 

 δθμιουργοφν και 
προγραμματίηουν απλζσ 
ρομποτικζσ καταςκευζσ 
χρθςιμοποιϊντασ  αυκεντικά 
προβλιματα και 
ςυγκεντρϊνοντασ δεδομζνα 
από αιςκθτιρεσ (π.χ. 
κερμόμετρο αγροφ, 
ςυναγερμόσ κ.ά.) 

2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Τπολογιςτικά 
ςυςτιματα και 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. 

 ψθφιοποιοφν 
δεδομζνα 
χαρακτιρων κειμζνου 
με τθ βοικεια 
δοκζντων βθμάτων 
 

 περιγράφουν τα 
βαςικά ςτοιχεία τθσ 
αρχιτεκτονικισ 
υπολογιςτικϊν 
ςυςκευϊν (π.χ. ΚΜΕ, 
αποκθκευτικά μζςα, 
μονάδεσ ειςόδου-
εξόδου κ.λπ.) και τον 
τρόπο λειτουργίασ 
τουσ 
 

 αναγνωρίηουν ότι θ 
πρόςβαςθ ςε υλικό 
και λογιςμικό του 
υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 
εξαρτάται από τα 
δικαιϊματα του 
χριςτθ 
 

 αναγνωρίηουν ότι 
μζςω του 
λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ 
πιςτοποιείται θ 
διαβακμιςμζνθ 
πρόςβαςθ των 
χρθςτϊν ςε υλικό 

 μελετοφν πικανά ςενάρια 
χριςθσ υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων (υπολογιςτϊν, 
φορθτϊν ςυςκευϊν κ.λπ.), 
όπωσ για παράδειγμα χριςθ 
για πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο, 
τθλεκπαίδευςθ, εφαρμογζσ 
γραφείου, και περιγράφουν 
βαςικά επικυμθτά 
χαρακτθριςτικά με βάςθ 
επιλογζσ που μελετοφν ςτο 
διαδίκτυο. υγκρίνουν και 
καταλιγουν ςε γενικεφςεισ 
 

 ςυνδζουν τα βαςικά μζρθ 
ενόσ υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 
χρθςιμοποιϊντασ 
προςομοιϊςεισ αλλά και 
φυςικζσ αναπαραςτάςεισ 
 

 χρθςιμοποιοφν τον πίνακα 
ελζγχου για τθ διαχείριςθ του 
υλικοφ του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ και τα 
δικαιϊματα του λογαριαςμοφ 
τουσ 

2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν 
και το Διαδίκτυο. 

 αναγνωρίηουν τον 
ρόλο των 
εξυπθρετθτϊν ςτθ 
λειτουργία των 

 περιγράφουν τον ρόλο του 
εξυπθρετθτι ςτθ μετάδοςθ 
δεδομζνων (αρχείων και 
ιςτοςελίδων ςτον παγκόςμιο 
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2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 

δικτφων 
 

 περιγράφουν με 
απλό τρόπο τθ 
διαδικαςία 
αποςτολισ/λιψθσ τθσ 
πλθροφορίασ ςτα 
δίκτυα 
 

 διακρίνουν τθ 
διαφορά του τοπικοφ 
δικτφου με δίκτυα 
μεγαλφτερθσ 
γεωγραφικισ 
εμβζλειασ 
 

 αναλφουν 
διευκφνςεισ 
δικτυακϊν τόπων και 
ιςτοςελίδων 
 

 αναγνωρίηουν τθν 
αναγκαιότθτα χριςθσ 
πρόςκετων τρόπων 
αυκεντικοποίθςθσ 
χριςτθ ςε εφαρμογζσ 
και ςυςκευζσ που 
ςυνδζονται ςε δίκτυα 
υπολογιςτϊν 
 

 κρίνουν τθν 
αξιοπιςτία πθγϊν 
ςχετικϊν με 
λογιςμικό που 
επικυμοφν να 
εγκαταςτιςουν 

ιςτό) και ςτθ λειτουργία 
τοπικϊν δικτφων και του 
διαδικτφου 
 

 κατθγοριοποιοφν δίκτυα 
υπολογιςτϊν με βάςθ τθ 
γεωγραφικι διαςπορά 
 

 περιγράφουν τα τμιματα 
και τισ ιδιότθτεσ των 
τμθμάτων μίασ διαδικτυακισ 
διεφκυνςθσ ςτον παγκόςμιο 
ιςτό 
 

 διακρίνουν πρόςκετα 
ςτοιχεία αςφαλείασ ςε 
διαδικτυακζσ ιςτοςελίδεσ και 
ςυηθτοφν για τθ ςκοπιμότθτά 
τουσ 
 

 ελζγχουν με απλό τρόπο 
τθν αξιοπιςτία και τθν 
εγκυρότθτα πθγϊν 
μεταφόρτωςθσ λογιςμικοφ 

3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 υλλογι και 
διαχείριςθ δεδομζνων. 

 αναγνωρίηουν τισ 
ιδιότθτεσ αρχείων και 
φακζλων 
 

 ςυγκεντρϊνουν 
δεδομζνα από 
ποικίλεσ πθγζσ με 
χριςθ δικϊν τουσ 
εργαλείων ι από το 
διαδίκτυο  

 χρθςιμοποιοφν τον 
εξερευνθτι των αρχείων ϊςτε 
να προβάλλουν τισ βαςικζσ 
ιδιότθτεσ αρχείων και 
φακζλων (θμερομθνία 
δθμιουργίασ και 
τροποποίθςθσ, μζγεκοσ, 
εφαρμογι επεξεργαςίασ, 
μόνο για ανάγνωςθ, κρυφά 
αρχεία) 

3.2 Μοντελοποίθςθ, 
ςυμπεραςμόσ και λιψθ 
αποφάςεων με βάςθ τα 
δεδομζνα. 

 μορφοποιοφν ζνα 
υπολογιςτικό φφλλο 
 

 ειςάγουν απλζσ 
ςχζςεισ υπολογιςμοφ 
ςε ζνα υπολογιςτικό 
φφλλο 
 

 χρθςιμοποιοφν 
τεχνικζσ αντιγραφισ 

 διαχειρίηονται δεδομζνα 
που ζχουν καταχωρίςει ςε 
μορφι πίνακα ςτο 
υπολογιςτικό φφλλο, 
ειςάγουν απλοφσ 
υπολογιςμοφσ (π.χ. ποςοςτά) 
και χρθςιμοποιοφν βαςικζσ 
ςυναρτιςεισ. Σζλοσ, 
μορφοποιοφν τα δεδομζνα 
του πίνακα 
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3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 

δεδομζνων και 
μακθματικϊν 
υπολογιςμϊν ςε ζνα 
υπολογιςτικό φφλλο 
 

 επεξεργάηονται 
δεδομζνα με 
υπολογιςτικά φφλλα 
εκτελϊντασ απλζσ 
πράξεισ και 
χρθςιμοποιϊντασ 
ςυναρτιςεισ 
 

 οπτικοποιοφν 
δεδομζνα με απλά 
γραφιματα 
χρθςιμοποιϊντασ τα 
δεδομζνα ενόσ 
υπολογιςτικοφ 
φφλλου 
 

 αναγνωρίηουν ότι 
τα ςυςτιματα 
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ 
«εκπαιδεφονται» με 
μεγάλεσ ποςότθτεσ 
δεδομζνων 
προκειμζνου να 
λάβουν αποφάςεισ 
 

 αναγνωρίηουν ότι 
τα ςυςτιματα 
μθχανικισ μάκθςθσ 
ςτθρίηονται ςε 
αλγορίκμουσ 
αναγνϊριςθσ μοτίβων 
ι/και ςχζςεων ςτα 
δεδομζνα 

 

 δθμιουργοφν μικρισ 
κλίμακασ ζρευνα ςχετικά με 
τθ διερεφνθςθ ςτάςεων και 
αντιλιψεων των μακθτϊν/-
τριϊν με κζματα τθσ 
κακθμερινισ ηωισ με τθ 
χριςθ ζντυπων 
ερωτθματολογίων. 
Κωδικοποιοφν τισ απαντιςεισ 
ςτο υπολογιςτικό φφλλο. τθ 
ςυνζχεια επεξεργάηονται τα 
δεδομζνα και οπτικοποιοφν 
με γραφιματα τα 
αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 
 

 εντοπίηουν ςτοιχεία 
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ (και 
μθχανικισ) ςε κακθμερινζσ 
εφαρμογζσ που 
χρθςιμοποιοφν, όπωσ θ 
μθχανι αναηιτθςθσ, θ 
αυτόματθ μετάφραςθ, θ 
αναγνϊριςθ βιομετρικϊν 
χαρακτθριςτικϊν κ.λπ. 
 

 πειραματίηονται με 
εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ ι 
προςομοιϊςεισ ςυςτθμάτων 
μθχανικισ μάκθςθσ για να 
επιλφςουν προβλιματα, να 
αναγνωρίςουν μοτίβα ι/και 
να πάρουν αποφάςεισ 

4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Χριςθ εφαρμογϊν, 
μζςων και υπθρεςιϊν. 

 χρθςιμοποιοφν τθ 
γραμμι διευκφνςεων 
για μετάβαςθ ςε 
δικτυακό τόπο 
 

 εφαρμόηουν φίλτρα 
για τον κακοριςμό 
του τφπου των 
αποτελεςμάτων μιασ 
αναηιτθςθσ 
 

 αναγνωρίηουν τισ 
ποικίλεσ ψθφιακζσ 
μορφζσ των 
αποτελεςμάτων μιασ 
αναηιτθςθσ 
 

 αναφζρουν 

 μεταβαίνουν ςε 
επιλεγμζνουσ δικτυακοφσ 
τόπουσ χρθςιμοποιϊντασ τθ 
διεφκυνςι τουσ 
 

 εφαρμόηουν φίλτρα για τον 
κακοριςμό του τφπου των 
αποτελεςμάτων μίασ 
αναηιτθςθσ, αναγνωρίηουν 
τισ ποικίλεσ ψθφιακζσ μορφζσ 
των αποτελεςμάτων μιασ 
αναηιτθςθσ (κείμενο, εικόνα, 
βίντεο κ.λπ.) και αξιολογοφν 
τα αποτελζςματα ωσ προσ τθν 
εγκυρότθτα/αξιοπιςτία τουσ 
 

 αποκθκεφουν και ανακτοφν 
αρχεία αξιοποιϊντασ το 
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4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ 
 
 

κριτιρια αξιολόγθςθσ 
τθσ 
εγκυρότθτασ/αξιοπι-
ςτίασ πλθροφοριϊν 
 
 αξιοποιοφν τισ 
δυνατότθτεσ 
χειριςμοφ αρχείων 
ενόσ λογιςμικοφ 

 

 αξιοποιοφν 
ςφνκετεσ 
δυνατότθτεσ των 
προγραμμάτων 
παρουςίαςθσ  
 

 εντοπίηουν, 
ςυλλζγουν και 
επαναχρθςιμοποιοφν 
ψθφιακό περιεχόμενο 
ποικίλων μορφϊν και 
το εντάςςουν ςε 
πολυτροπικά κείμενα 
ι/και πολυμεςικά 
τεχνουργιματα 

αντίςτοιχο μενοφ χειριςμοφ 
αρχείων. Εντοπίηουν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ 
χειριςμοφ αρχείων ςε ποικίλα 
λογιςμικά   
 

 δθμιουργοφν μια 
παρουςίαςθ για επιλεγμζνο 
κζμα και αξιοποιοφν τισ 
δυνατότθτεσ για διαχείριςθ 
διαφανειϊν, διάταξθ 
διαφάνειασ, εφζ κίνθςθσ, 
εναλλαγι διαφανειϊν κ.λπ.  
 

 δθμιουργοφν πολυτροπικό 
κείμενο ι πολυμεςικό 
τεχνοφργθμα (βίντεο ι 
ςφνκετα κινοφμενα ςχζδια) 
για επιλεγμζνο κζμα 
ςυνδυάηοντασ κατάλλθλα 
πολυμεςικά ςτοιχεία με 
χριςθ λογιςμικοφ 
παρουςίαςθσ ι άλλου 
λογιςμικοφ  

4.2. Μακθςιακι 
τεχνολογία και 
Σεχνολογικά 
βελτιωμζνθ 
εκπαίδευςθ. 

 αξιοποιοφν 
προθγμζνα 
χαρακτθριςτικά 
αςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ 
 

 χρθςιμοποιοφν 
ψθφιακζσ 
εκπαιδευτικζσ 
εγκυκλοπαίδειεσ και 
λεξικά  
 

 επιςκζπτονται 
ψθφιακά μουςεία 
 

 διερευνοφν 
προθγμζνεσ 
εκπαιδευτικζσ 
υπθρεςίεσ του ΠΔ 

 υποβάλλουν 
αςκιςεισ/εργαςίεσ μζςω τθσ 
εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ   
 

 μεταβαίνουν ςε 
εκπαιδευτικζσ  
εγκυκλοπαίδειεσ (π.χ. 
Βικιπαίδεια, Ανοιχτι 
Βιβλιοκικθ) ι/και ψθφιακά 
λεξικά (π.χ. Λεξικό τθσ Κοινισ 
Νεοελλθνικισ, Βικιλεξικό) και 
χρθςιμοποιοφν τουσ 
διακζςιμουσ μθχανιςμοφσ 
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν 
(π.χ. με επιλεγμζνα λιμματα)   
 

 πλοθγοφνται ςε ςυλλογζσ 
επιλεγμζνων ψθφιακϊν 
μουςείων αξιοποιϊντασ 
τριςδιάςτατθ περιιγθςθ, 
όπου διατίκεται 
 

 χρθςιμοποιοφν τθν 
υπθρεςία Ηλεκτρονικϊν 
Περιοδικϊν/Εφθμερίδων 
ι/και το Μακθτικό 
Διαδικτυακό Ραδιόφωνο 

5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και Κοινωνία 
 

5.1 Ψθφιακι 
πολιτειότθτα.  

 αναγνωρίηουν τι 
είναι ψθφιακι 
υπογραφι και 
βαςικζσ αρχζσ 

 παρακολουκοφν ςχετικό 
βίντεο για τθ δθμιουργία τθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ και ςτθ 
ςυνζχεια δθμιουργοφν ζναν 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

38 |  ΤΠΕ και Πληροφορική Δημοτικού  

 

 

5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και Κοινωνία 

λειτουργίασ  
 

 ερμθνεφουν τι είναι 
ενεργθτικό και 
πακθτικό ψθφιακό 
αποτφπωμα (κετικό 
προφίλ, αναρτιςεισ 
ςε μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ, διαςπορά 
προςωπικϊν 
απόψεων, 
καταγγελίεσ) 
 

 διακρίνουν τισ 
κατθγορίεσ των 
ψευδϊν ειδιςεων 
εςτιάηοντασ ςτα 
ειδικά 
χαρακτθριςτικά τουσ 
 

 αναγνωρίηουν τισ 
άδειεσ χριςθσ μζςω 
του οργανιςμοφ 
creative commons 

απλό εννοιολογικό χάρτθ 
 

 δθμιουργοφν ψθφιακό 
γράφθμα με τθ χριςθ 
εργαλείων web 2.0 ι 
εφαρμογϊν γραφείου για το 
ενεργθτικό και πακθτικό 
ψθφιακό αποτφπωμα. 
Ειδικότερα, τα κζματα με τα 
οποία μποροφν να 
αςχολθκοφν είναι: α) κετικό 
προφίλ, β) αναρτιςεισ ςε 
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, 
γ) διαςπορά ψευδϊν 
ειδιςεων, δ) προςωπικζσ 
απόψεισ, καταγγελίεσ)  
 

 χαρακτθρίηουν το ψθφιακό 
περιεχόμενο/τεχνοφργθμα/ 
ψθφιακό πόρο που 
δθμιουργοφν με άδειεσ 
χριςθσ  του οργανιςμοφ 
creative commons.ellak.gr  

5.2. Επίδραςθ τθσ 
πλθροφορικισ και των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν 
ςτθν κοινωνία και τον 
πολιτιςμό. 

 προςδιορίηουν τθν 
ζννοια τθσ ρθτορικισ 
του μίςουσ που 
αναπτφςςεται ςτο 
διαδίκτυο  
 

 ορίηουν τισ 
επιπτϊςεισ του 
ψθφιακοφ χάςματοσ 
και τισ ανιςότθτεσ 
που δθμιουργεί 
 

 ερμθνεφουν τθν 
επίδραςθ του 
Διαδικτφου των 
Πραγμάτων ςτθν 
ανκρϊπινθ 
δραςτθριότθτα 

 αναηθτοφν διαφορετικοφ 
τφπου ιςτοςελίδεσ με ςτόχο 
να εντοπίςουν λζξεισ-κλειδιά 
και χαρακτθριςτικά που 
αφοροφν τθ ρθτορικι του 
μίςουσ ςτο διαδίκτυο με 
ςτόχο να αναπτφξουν ςε 
ομάδεσ απλοφσ αλγόρικμουσ 
εντοπιςμοφ διαδικτυακισ 
ρθτορικισ μίςουσ  
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ΣΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Σϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μαθηςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη να: 

Οι μαθητζσ/-τριεσ:  

1. 
Αλγοριθμική 
και 
Προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Αλγορικμικι.  διαχωρίηουν 
κατθγορίεσ 
προβλθμάτων που 
επιδζχονται 
αλγορικμικι επίλυςθ 
με άλλα που δεν 
επιλφονται 
αλγορικμικά 
 

 τεκμθριϊνουν τισ 
επιλογζσ που κάνουν 
κατά τθν αλγορικμικι 
επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ 
 

 εντάςςουν 
ςφνκετεσ λογικζσ 
εκφράςεισ με χριςθ 
ςτακερϊν τιμϊν και 
μεταβλθτϊν ςτουσ 
αλγορίκμουσ που 
ςχεδιάηουν 
 

 επιλζγουν μεταξφ 
εναλλακτικϊν λφςεων 
ενόσ προβλιματοσ και 
τεκμθριϊνουν τθν 
επιλογι τουσ 

 αναλφουν προβλιματα (τθσ 
κακθμερινισ ηωισ ι επιλογισ 
του/τθσ εκπαιδευτικοφ) και 
απαντοφν ςτο βαςικό 
ερϊτθμα: αν θ επίλυςι τουσ 
προκφπτει από μια 
ακολουκία ςυγκεκριμζνων 
βθμάτων ι όχι (π.χ. επιλογι 
προοριςμοφ εκδρομισ, 
παιχνίδι «Μάντεψε τον 
αρικμό») 
 

 διατυπϊνουν ςφνκετεσ 
λογικζσ εκφράςεισ που 
ςυνδυάηουν περιςςότερεσ 
από μία ςυνκικεσ και 
αξιοποιοφν τουσ ςχετικοφσ 
λογικοφσ τελεςτζσ ςφηευξθσ 
και διάηευξθσ. Παρουςιάηουν 
τισ λφςεισ τουσ ςτθν 
ολομζλεια, τισ ςυγκρίνουν με 
εκείνεσ των ςυμμακθτϊν/-
τριϊν τουσ και αιτιολογοφν 
τθν καταλλθλότθτα τθσ 
επιλογισ τουσ 

1.2 Προγραμματιςμόσ 
και προγραμματιςτικά 
περιβάλλοντα. 

 υλοποιοφν 
προγράμματα που 
επιλφουν 
προβλιματα 
εφαρμόηοντασ 
βαςικζσ αρχζσ τθσ 
υπολογιςτικισ 
ςκζψθσ (αφαίρεςθ, 
γενίκευςθ, 
αποςφνκεςθ κ.ά.)  
 

 χρθςιμοποιοφν 
μεταβλθτζσ βαςικϊν 
τφπων δεδομζνων και 
τουσ αντίςτοιχουσ 
τελεςτζσ ςτα ζργα 
τουσ 
 

 υιοκετοφν καλζσ 
πρακτικζσ ςτθν 
επιλογι τφπου και 

 υλοποιοφν κακοδθγοφμενο 
ερευνθτικό ςχζδιο εργαςίασ 
με ςενάριο που υλοποιεί ζνα 
απλό εκπαιδευτικό παιχνίδι, 
κατά το οποίο ο παίκτθσ 
επιλζγει παραμζτρουσ 
ειςόδου (π.χ. επίπεδο 
δυςκολίασ κ.λπ.). Σο 
πρόγραμμα αξιοποιεί 
υποπρογράμματα με 
παραμζτρουσ και εξελίςςεται 
ςε διάφορα επίπεδα (πίςτεσ). 
Επιπρόςκετα, ελζγχουν τον 
κϊδικά τουσ, προβλζπουν τθ 
ςυμπεριφορά του 
διορκϊνοντασ λάκθ και 
γενικεφουν διατυπϊνοντασ 
γενικοφσ κανόνεσ για τον 
ζλεγχο και τθ διόρκωςθ 
προγραμμάτων 
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1. 
Αλγοριθμική 
και 
Προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ονόματοσ για τισ 
μεταβλθτζσ που 
χρθςιμοποιοφν ςτα 
ζργα τουσ   
 

 αναπτφςςουν 
προγράμματα με 
εμφωλευμζνεσ δομζσ 
ελζγχου (επανάλθψθσ 
και επιλογισ)   
 

 χρθςιμοποιοφν 
μθχανιςμοφσ ειςόδου 
και εξόδου 
δεδομζνων ςτο 
πρόγραμμά τουσ   
 

 αντιλαμβάνονται 
πωσ ο ζλεγχοσ λακϊν 
ςε ζνα πρόγραμμα 
πραγματοποιείται με 
ςυςτθματικό και 
μεκοδικό τρόπο  
 

 ςχεδιάηουν και 
αξιολογοφν τθ 
διεπαφι χριςτθ για 
τα προγράμματα που 
υλοποιοφν 
 

 προςαρμόηουν το 
πρόγραμμά τουσ, 
ϊςτε να 
ανταποκρίνεται ςε 
διαφορετικά 
δεδομζνα ειςόδου 
 

 αξιοποιοφν 
υποπρογράμματα με 
παραμζτρουσ για τθ 
διαφοροποίθςθ του 
αποτελζςματοσ 
 

 εφαρμόηουν με 
ςυςτθματικό τρόπο 
τεχνικζσ ελζγχου και 
διόρκωςθσ 
ςφαλμάτων ςτα 
προγράμματα που 
δθμιουργοφν 

1.3 Επίλυςθ 
προβλθμάτων με 
προγραμματιςτικά 
εργαλεία (ρομποτικι 
και αυτοματιςμοί). 

 ςχεδιάηουν και 
διαμορφϊνουν/προ-
ςαρμόηουν ςφνκετεσ 
ρομποτικζσ 
καταςκευζσ ςτον 
φυςικό κόςμο ι ςε 

 δθμιουργοφν και 
προγραμματίηουν απλζσ 
ρομποτικζσ καταςκευζσ 
χρθςιμοποιϊντασ αυκεντικά 
προβλιματα ι καινοτόμεσ 
ιδζεσ με ςτόχο τθ ςυλλογι 
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1. 
Αλγοριθμική 
και 
Προγραμμα-
τιςμόσ 
υπολογιςτι-
κϊν 
ςυςτημάτων 

περιβάλλον 
προςομοίωςθσ 
ςυνδυάηοντασ 
αιςκθτιρεσ για τθν 
εκπλιρωςθ 
ςυγκεκριμζνων 
αποςτολϊν 
 

 προγραμματίηουν 
ςυνκζςεισ 
εκπαιδευτικϊν 
ρομπότ που 
αξιοποιοφν 
ςυνδυαςμό 
αιςκθτιρων με ςτόχο 
τθ δθμιουργικι 
ςφνδεςθ ιδεατοφ και 
πραγματικοφ κόςμου 

πλθροφοριϊν και τθν 
αξιοποίθςι τουσ ςτον 
προγραμματιςμό τθσ 
ςυμπεριφοράσ του ρομπότ 

2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Τπολογιςτικά 
ςυςτιματα και 
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. 

 εξθγοφν βαςικά 
ςτοιχεία και 
χαρακτθριςτικά τθσ 
αρχιτεκτονικισ 
υπολογιςτικϊν 
ςυςκευϊν  
 

 διαχειρίηονται 
βαςικά ςτοιχεία του 
υλικοφ μζςω του 
πίνακα ελζγχου του 
λειτουργικοφ 
ςυςτιματοσ 
 

 εγκακιςτοφν/απε-
γκακιςτοφν 
εφαρμογζσ ςε 
υπολογιςτικι 
ςυςκευι 
 

 επιλζγουν, 
αναηθτοφν, 
εγκακιςτοφν και 
χρθςιμοποιοφν 
διαφορετικό υλικό 
και εφαρμογζσ 
λογιςμικοφ με ςκοπό 
τθ δθμιουργία 
περιεχομζνου που 
επιτυγχάνει 
προκακοριςμζνουσ 
ςτόχουσ 
 

 χειρίηονται απλζσ 
περιπτϊςεισ 
προβλθματικισ 
λειτουργίασ υλικοφ ι 
λογιςμικοφ και να τισ 

 απαρικμοφν και 
περιγράφουν ςυνοπτικά τα 
χαρακτθριςτικά για τθν 
αρχιτεκτονικι υπολογιςτικϊν 
ςυςκευϊν (π.χ. ΚΜΕ, 
αποκθκευτικά μζςα, μονάδεσ 
ειςόδου-εξόδου κ.λπ.) 
 

 χρθςιμοποιοφν τον πίνακα 
ελζγχου για τθ διαχείριςθ 
βαςικϊν παραμζτρων υλικοφ 
του υπολογιςτικοφ 
ςυςτιματοσ 
 

  εγκακιςτοφν εφαρμογζσ 
(π.χ. που ζχουν εντοπίςει ςτο 
διαδίκτυο ςε αξιόπιςτεσ 
πθγζσ λογιςμικοφ) ι υλικό 
που επικυμοφν να 
χρθςιμοποιιςουν. 
Επιπρόςκετα, απεγκακιςτοφν 
εφαρμογζσ που δε 
χρειάηονται 
 

 αντιλαμβάνονται απλζσ 
περιπτϊςεισ που δεν 
αποκρίνεται υλικό ι 
λογιςμικό και τισ 
περιγράφουν (μθ απόκριςθ 
εφαρμογισ, προβλιματα 
ςυνδεςιμότθτασ 
περιφερειακϊν ςυςκευϊν 
κ.ά.) 
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2. 
Τπολογιςτικά 
ςυςτήματα, 
Ψηφιακζσ 
ςυςκευζσ, 
Δίκτυα 
 

περιγράφουν με 
ςωςτι ορολογία 

2.2 Δίκτυα υπολογιςτϊν 
και το Διαδίκτυο. 

 αναγνωρίηουν ότι θ 
διαςφνδεςθ των 
ςυςκευϊν ςτο 
διαδίκτυο 
επιτυγχάνεται μζςω 
διαφορετικϊν 
παρόχων 
 

 διακρίνουν τα 
χαρακτθριςτικά 
ςφνδεςθσ ςτο 
διαδίκτυο (πάροχοσ, 
ταχφτθτα, μονάδεσ 
μζτρθςθσ) 
 

 περιγράφουν τθν 
ζννοια και τθ 
ςυμβολι των 
πρωτοκόλλων 
επικοινωνίασ ςτθ 
δικτφωςθ 
υπολογιςτικϊν 
ςυςκευϊν  
 

 περιγράφουν με 
απλό τρόπο τθ 
φυςικι διεφκυνςθ 
μίασ ςυςκευισ ςε 
δίκτυο υπολογιςτϊν 
(IP, MAC address) 
 

 περιγράφουν τθν 
ζννοια του 
Διαδικτφου των 
Πραγμάτων και τισ 
μελλοντικζσ του 
εφαρμογζσ  
 

 αναγνωρίηουν τισ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 
και τουσ κινδφνουσ 
από τθ χριςθ του 
διαδικτφου και 
λαμβάνουν απλά 
μζτρα πρόλθψθσ 

 διερευνοφν και ςυηθτοφν 
για τθν ζννοια του παρόχου 
υπθρεςιϊν διαδικτφου, 
πλοθγοφνται ςε ςχετικζσ 
ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο και 
διακρίνουν διαφορετικά 
επίπεδα των ςχετικϊν 
υπθρεςιϊν 
 

 ςυηθτοφν τθν ζννοια του 
πρωτοκόλλου επικοινωνίασ 
και τθν αναγκαιότθτα 
φπαρξισ του για τθν 
επικοινωνία ποικίλων 
ςυςκευϊν με διαφορετικι 
αρχιτεκτονικι και τρόπουσ 
λειτουργίασ (http, https, ftp). 
Ακόμθ διερευνοφν τισ 
ρυκμίςεισ τθσ ςυςκευισ τουσ 
και τισ διευκφνςεισ τθσ ςτο 
δίκτυο ςυηθτϊντασ για το 
ποια είναι ςτακερι και ποια 
μπορεί να αλλάηει 
 

 ςυηθτοφν, αναλφουν και 
περιγράφουν τισ επιπτϊςεισ 
ςε όλα τα επίπεδα τθσ 
ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ 
του Διαδικτφου των 
Πραγμάτων με αφόρμθςθ 
ςχετικά άρκρα και βίντεο  
 

 ςυηθτοφν και αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ ςχετικά με 
αυκεντικά περιςτατικά 
hacking και phissing, 
αναλφουν τισ προεκτάςεισ 
τουσ (κοινωνικζσ, οικονομικζσ 
κ.ά.) και προτείνουν τρόπουσ 
πρόλθψθσ 

3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 
 
 
 
 
 

3.1 υλλογι και 
διαχείριςθ δεδομζνων. 

 καταςκευάηουν 
φόρμεσ ςυλλογισ 
δεδομζνων 
 

 ςυγκεντρϊνουν, 
οργανϊνουν και 
διαχειρίηονται 
δεδομζνα για τθν 

 διαμορφϊνουν ζνα 
θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο 
για τθ ςυλλογι δεδομζνων 
ςχετικά με ζνα κοινωνικό 
πρόβλθμα τθσ επικαιρότθτασ 
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3. Δεδομζνα 
και Ανάλυςη 
δεδομζνων 

επίλυςθ 
προβλθμάτων 

3.2 Μοντελοποίθςθ, 
ςυμπεραςμόσ και λιψθ 
αποφάςεων με βάςθ τα 
δεδομζνα. 

 ταξινομοφν τα 
δεδομζνα μιασ 
περιοχισ κελιϊν με 
βάςθ ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια 
 

 κζτουν ερωτιματα 
που μποροφν να 
απαντθκοφν με 
κατάλλθλθ 
επεξεργαςία 
δεδομζνων 
 

 αξιοποιοφν φίλτρα 
ςτα δεδομζνα τουσ 
 

 αξιοποιοφν τα 
γραφιματα ϊςτε να 
παρουςιάηουν 
πλθροφορίεσ και να 
απαντοφν ςε απλά 
ερωτιματα 

 εντοπίηουν δεδομζνα 
μεγάλθσ κλίμακασ ςχετικά με 
ζνα κζμα (π.χ. δθμογραφικά 
ςτοιχεία ςτο πζραςμα του 
χρόνου), κζτουν ερευνθτικά 
ερωτιματα και 
διαμορφϊνουν κατάλλθλα το 
υπολογιςτικό φφλλο για να τα 
απαντιςουν. Διατυπϊνουν 
υποκζςεισ-ερωτιςεισ (π.χ. 
του τφπου «Σι κα ςυμβεί 
αν…») και τισ απαντοφν 
εφαρμόηοντασ φίλτρα ι άλλθ 
επεξεργαςία. Επεξεργάηονται 
δεδομζνα, διατυπϊνουν 
λφςεισ και λαμβάνουν 
αποφάςεισ 

4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Χριςθ εφαρμογϊν, 
μζςων και υπθρεςιϊν. 

 εντοπίηουν 
περιεχόμενο με 
εναλλακτικοφσ 
τρόπουσ  
 

 ςυμμετζχουν ςε 
ομάδα ςυηιτθςθσ 
 

 δθμιουργοφν νζο 
νιμα ςυηιτθςθσ και 
παρακολουκοφν τθν 
εξζλιξι τθσ 
 

 ενςωματϊνουν 
ποικίλεσ μορφζσ 
ψθφιακοφ 
περιεχομζνου ςε 
αναρτιςεισ ι/και 
αρχεία ψθφιακοφ 
περιεχομζνου 
 

 χρθςιμοποιοφν 
ετικζτεσ, ετικζτεσ 
δίεςθσ  για 
δθμοςίευςθ και 
αναηιτθςθ 
αναρτιςεων 
ιςτολογίου κ.ά. 
 

 αξιοποιοφν 
ςφνκετεσ 

 αναηθτοφν  πλθροφορίεσ με 
χριςθ εναλλακτικϊν τρόπων 
(εικόνα, φωνι, QR code κ.ά.)  
 

 ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ 
ςυηθτιςεων απαντϊντασ ςε 
μθνφματα άλλων χρθςτϊν και 
εκκινϊντασ νζα νιματα 
ςυηιτθςθσ   
 

 επεξεργάηονται ποικίλεσ 
μορφζσ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου (κείμενο, 
πολυμζςα, ςυνδζςμουσ) και 
το αναρτοφν ςε ςυηθτιςεισ, 
ιςτολόγια κ.λπ., με χριςθ 
κατάλλθλων ετικετϊν  
 

 χρθςιμοποιοφν λογιςμικό 
επεξεργαςίασ κειμζνου για 
τθν παράκεςθ πλθροφοριϊν 
(π.χ. ςχεδίαςθ πίνακα για 
παράκεςθ πλθροφοριϊν από 
το διαδίκτυο, ειςαγωγι 
πλαιςίου κειμζνου, 
διαμόρφωςθ εικόνων-
ςελίδασ) 
 

 ςυηθτοφν για τισ ανάγκεσ 
που καλφπτουν τα λογιςμικά 
επεξεργαςίασ κειμζνου και 
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4. Ψηφιακόσ 
γραμματι-
ςμόσ 
 

δυνατότθτεσ του 
επεξεργαςτι 
κειμζνου  
 

 διακρίνουν τισ 
διαφορζσ μεταξφ 
εγγράφων και 
παρουςιάςεων 

παρουςιάςεων 

4.2. Μακθςιακι 
τεχνολογία και 
Σεχνολογικά 
βελτιωμζνθ 
εκπαίδευςθ. 

 χρθςιμοποιοφν τισ 
εκπαιδευτικζσ 
δυνατότθτεσ των 
εργαλείων ςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ 
 

 αξιοποιοφν 
εφαρμογζσ 
αςπροπίνακα ωσ 
εκπαιδευτικό 
εργαλείο 
ςυνεργαςίασ 
 

 χρθςιμοποιοφν 
υπθρεςίεσ βίντεο για 
εκπαιδευτικά κζματα 
ι/και ςφμφωνα με τα 
ενδιαφζροντά τουσ  

 ςυμμετζχουν ςε μάκθμα 
ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ 
και αξιοποιοφν προθγμζνα 
εργαλεία τθσ πλατφόρμασ 
(π.χ. διαμοιραςμόσ, 
επιςθμείωςθ, αςπροπίνακασ) 
 

 αναηθτοφν βίντεο/κανάλι-
θχθτικό απόςπαςμα, 
προβαίνουν ςε κατάλλθλθ 
χριςθ (π.χ. ςχολιαςμό, 
διαμοιραςμό, αποκικευςθ ςε 
ςυλλογι, εγγραφι ςε κανάλι, 
ρυκμίςεισ αναπαραγωγισ, 
παράλειψθ διαφθμίςεων) 
ανάλογα με τισ διατικζμενεσ 
δυνατότθτεσ  
 

 αναρτοφν εκπαιδευτικά 
βίντεο ςε ςυγκεκριμζνα 
τθλεοπτικά κανάλια ι/και με 
πραγματοποίθςθ ηωντανισ 
μετάδοςθσ  

5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και Κοινωνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Ψθφιακι 
πολιτειότθτα.  

 εντοπίηουν τισ 
βαςικζσ υπθρεςίεσ 
τθσ ψθφιακισ 
διακυβζρνθςθσ  
 

 αξιοποιοφν απλά 
εργαλεία ψθφιακισ 
διαβοφλευςθσ 
 

 διακρίνουν τα 
προςωπικά δεδομζνα 
 

 εφαρμόηουν 
πρακτικζσ προςταςίασ 
προςωπικϊν 
δεδομζνων κατά τθ 
χριςθ του διαδικτφου 
 

 ςυνοψίηουν τα 
βαςικά 
χαρακτθριςτικά του 
Γενικοφ Κανονιςμοφ 
για τθν Προςταςία 
Δεδομζνων (ΓΚΠΔ) 

 δθμιουργοφν ζνα 
ενθμερωτικό ψθφιακό 
εμπλουτιςμζνο βιβλίο για τισ 
υπθρεςίεσ και τα εργαλεία 
ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ 
(π.χ. ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ, 
θλεκτρονικι ψθφοφορία, 
ςυλλογι υπογραφϊν) κακϊσ 
και το Γενικό Κανονιςμό για 
τθν Προςταςία των 
Δεδομζνων 
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5. Ψηφιακζσ 
τεχνολογίεσ 
και Κοινωνία 
 
 

τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (ΕΕ)  

5.2. Επίδραςθ τθσ 
πλθροφορικισ και των 
ψθφιακϊν τεχνολογιϊν 
ςτθν κοινωνία και τον 
πολιτιςμό. 

 προςδιορίηουν τισ 
δυςλειτουργικζσ 
διαδικτυακζσ 
ςυμπεριφορζσ 
(ςυμπεριφορζσ 
εξάρτθςθσ ςτο 
διαδίκτυο, 
διαδικτυακόσ 
εκφοβιςμόσ κ.ά.) και 
τρόπουσ 
αντιμετϊπιςθσ  
 

 αντιλαμβάνονται το 
δθμιουργικό 
διαδίκτυο ωσ 
εναλλακτικό εργαλείο 
μάκθςθσ και 
ψυχαγωγίασ 

 ςυμμετζχουν ςε ζνα 
ςφντομο κακοδθγοφμενο 
ερευνθτικό ςχζδιο και μζςω 
προτάςεων δθμιουργικισ 
χριςθσ τθσ τεχνολογίασ  
(ψθφιακά τεχνιματα) 
κατανοοφν τισ 
δυςλειτουργικζσ 
διαδικτυακζσ ςυμπεριφορζσ 

 


