
 

 
 

 

  

Πληποθοπική  

 

 

'Α Γςμναζίος** 

Άξονερ Γνωζηικού 

πεπιεσομένος 

Γενικοί ζηόσοι 

(γνώζειρ, δεξιόηηηερ, ζηάζειρ και αξίερ) 
Ενδεικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Γλσξίδσ ηνλ 

ππνινγηζηή σο 

εληαίν ζύζηεκα 

 Βαζηθέο έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο.  

 Ιζηνξηθή δηαδξνκή ηεο εμέιημεο ησλ 

ππνινγηζηώλ.  

 Τν πιηθό ηνπ ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.  

 Τν ινγηζκηθό ηνπ ππνινγηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  

 Πξνζηαζία πιηθνύ, ινγηζκηθνύ θαη 

δεδνκέλσλ. 

 Δξγνλνκία - Πξνθπιάμεηο. 

(6 ώπερ) 

 Οκαδηθέο εξγαζίεο – Τα παηδηά ρσξίδνληαη 

ζε νκάδεο ησλ 2-3 αηόκσλ θαη πινπνηνύλ 

εξγαζίεο ζην εξγαζηήξην ησλ Η/Υ.* 

 Παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ (hardware) ησλ 

Η/Υ. 

 Φξήζε πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ θαη 

βίληεν κε ζηόρν ηε ζπδήηεζε γύξσ από 

ην κάζεκα ηεο εκέξαο (πρ. Τξόπνη 

πξνζηαζίαο πιηθνύ).  

Δπηθνηλσλώ µε ηνλ 

ππνινγηζηή  

 Τν γξαθηθό πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο.  

 Τν πεξηβάιινλ παξνπζίαζεο ηνπ Παγθόζκηνπ 

ηζηνύ (web browser). 

(2 ώπερ) 

 Βηβιηνγξαθηθή εξγαζία γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

Γξαθηθνύ Πεξηβάιινληνο Δπηθνηλσλίαο.* 

 Βηβιηνγξαθηθή εξγαζία γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ Παγθόζκηνπ Ιζηνύ.* 

 Αλαδήηεζε ησλ δηαζέζηκσλ 

θπιινκεηξεηώλ. 

Φξήζε εξγαιείσλ 

έθθξαζεο, 

επηθνηλσλίαο, 

αλαθάιπςεο θαη 

δεκηνπξγίαο  

 Έθθξαζε (γξαθή – δσγξαθηθή) µε ηε 

βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή.  

 Πιεξνθόξεζε θαη επηθνηλσλία µε ηε βνήζεηα 

ηνπ Γηαδηθηύνπ (Internet).  

 Οξγάλσζε, ζπλεξγαζία, πξνγξακκαηηζκόο, 

ζπλεηζθνξά ζηνπο ζθνπνύο ηεο νκάδαο, 

αλάιεςε επζπλώλ. 

(16 ώπερ) 

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο γηα ην ινγηζκηθό 

ηεο δσγξαθηθήο. 

 Οκαδηθή εξγαζία γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ 

δηαδηθηύνπ ζηελ επηθνηλσλία ησλ 

αλζξώπσλ.* 



 

 
 

 

  

Ο ππνινγηζηήο ζην 

ζρνιείν θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή  

 Φξήζεηο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή (ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη, ζηηο ηξάπεδεο 

θ.ιπ.). 

(2 ώπερ) 

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην OpenOffice 

Writer θαη Microsoft Word. 

 

'Β Γςμναζίος*** 

Άξονερ Γνωζηικού 

πεπιεσομένος 

Γενικοί ζηόσοι 

(γνώζειρ, δεξιόηηηερ, ζηάζειρ και αξίερ) 
Ενδεικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Γλσξίδσ ηνλ 

ππνινγηζηή σο 

εληαίν ζύζηεκα  

 Μνλάδεο ηνπ ππνινγηζηή. 

 Οη ππνινγηζηέο πνιπκέζσλ (ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο) θαη νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. 

 Αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ 

ππνινγηζηή. 

 Σύλδεζε ππνινγηζηώλ - Γίθηπα θαη 

ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζή ηνπο. 

(8 ώπερ) 

 Παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ (hardware) ησλ 

Η/Υ θαη επίδεημε ζπλαξκνιόγεζεο ελόο 

ζπζηήκαηνο ζην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 Τν δπαδηθό ζύζηεκα – πξαθηηθέο αζθήζεηο 

κε παξαδείγκαηα. Φξήζε πνιπκεζηθήο 

εθαξκνγήο κε επνπηηθά κέζα θαη 

ζπδήηεζε κέζα ζην ηάμε. 

 Γεκηνπξγία ελδεηθηηθνύ ηνπηθνύ δηθηύνπ – 

επίδεημε ζην εξγαζηήξην.  

 

Δπηθνηλσλώ µε ηνλ 

ππνινγηζηή  

 Αλαθάιπςε µε ηε «βνήζεηα» πνπ παξέρεη ν 

ππνινγηζηήο.  

 Απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε αξρείσλ. 

(4 ώπερ) 

 Πξαθηηθά δεηήκαηα δηαρείξηζεο αξρείσλ 

ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux  θαη 

Windows – επίδεημε ζην εξγαζηήξην.   

Φξήζε εξγαιείσλ 

έθθξαζεο, 

επηθνηλσλίαο, 

αλαθάιπςεο θαη 

δεκηνπξγίαο  

 Φξήζε εξγαιείσλ: Αξηζκεηηθήο επεμεξγαζίαο 

θαη γξαθηθήο παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ.  

 Δξγαιείν παξνπζηάζεσλ.  

 Πιεξνθόξεζε θαη επηθνηλσλία µε ηε βνήζεηα 

ηνπ Γηαδηθηύνπ (Internet). 

(12 ώπερ) 

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην OpenOffice 

Calc θαη Microsoft Excel. 

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην OpenOffice 

Impress θαη Microsoft PowerPoint. 

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζηε γιώζζα 

θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ HTML. 

 Βηβιηνγξαθηθή εξγαζία κε ζέκα ν θόζκνο 

ηνπ δηαδηθηύνπ (πρ. Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Γηθηύσζεο)* 



 

 
 

 

  

Ο ππνινγηζηήο ζην 

επάγγεικα  

 Αιιαγέο θαη επηπηώζεηο ζην εξγαζηαθό 

πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο θαη 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.  

 Γηαθαηλόκελεο αλάγθεο. 

(2 ώπερ) 

 Δξγαζία γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ 

κέιινληνο ζηα νπνία ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο.* 

 

'Γ Γςμναζίος**** 

Άξονερ Γνωζηικού 

πεπιεσομένος 

Γενικοί ζηόσοι 

(γνώζειρ, δεξιόηηηερ, ζηάζειρ και αξίερ) 
Ενδεικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Γλσξίδσ ηνλ 

ππνινγηζηή σο 

εληαίν ζύζηεκα  

 Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ. 

 Βαζηθά ζηάδηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο µε ηε 

ρξήζε ππνινγηζηή. 

 Γεκηνπξγία θαη εθηέιεζε Πξνγξάκκαηνο. 

(14 ώπερ) 

 Φξήζε πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ θαη 

βίληεν κε ζηόρν ηε ζπδήηεζε γύξσ από 

ην κάζεκα ηεο εκέξαο (πρ. Γιώζζεο 

πξνγξακκαηηζκνύ). 

 Φξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο 

πξνγξακκάησλ Φεισλόθνζκνο (LOGO) γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ βαζηθώλ 

πξνγξακκαηηζηηθώλ δνκώλ. 

Φξήζε εξγαιείσλ 

έθθξαζεο, 

επηθνηλσλίαο, 

αλαθάιπςεο θαη 

δεκηνπξγίαο  

 Γεκηνπξγία πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο. 

(10 ώπερ) 

 Φξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο 

πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ Scratch, γηα ηε 

δεκηνπξγία πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ. 

Ο ππνινγηζηήο ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηνλ 

πνιηηηζκό  

 Η επίδξαζε ησλ ΤΠΔ ζηελ επηζηήκε, ηελ 

ηέρλε, ηνλ πνιηηηζκό, ηε γιώζζα, ην 

πεξηβάιινλ, ηελ πνηόηεηα δσήο θ.ιπ. 

(2 ώπερ) 

 Βηβιηνγξαθηθή εξγαζία κε ζέκα νη ΤΠΔ θαη 

ε επίδξαζή ηνπο ζηελ επηζηήκε, ηελ 

ηέρλε, ηνλ πνιηηηζκό, ηε γιώζζα, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ 

αλζξώπνπ.* 

 

* Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ, ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ, εθηόο από ηνπο ππνινγηζηέο, ηα επνπηηθά κέζα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ (πρ. Γηαδξαζηηθό πίλαθα, βηληενπξνβνιέα). Μέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ην ζσζηό 

ηξόπν παξνπζίαζεο κίαο εξγαζίαο ζηνλ νπνίν εκπεξηέρεηαη ε δεκηνπξγία εγγξάθσλ OpenOffice Impress, PowerPoint θαη 

επηθνηλσλία κε ην αθξναηήξην. 



 

 
 

 

  

** Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, παξαδίδνληαη ζηα καζήκαηα επηπιένλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, γηα ηε ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ OpenOffice Writer θαη Microsoft Word. 

*** Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, παξαδίδνληαη ζηα καζήκαηα επηπιένλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, γηα ηε ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ OpenOffice Calc θαη Microsoft Excel. 

**** Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, παξαδίδνληαη ζηα καζήκαηα επηπιένλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, γηα ηε ρξήζε ησλ 

πξνγξακκάησλ OpenOffice Impress θαη Microsoft PowerPoint. 

 

 

 


