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ΘΕΜΑ:

Νέα διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας µαθηµάτων Πληροφορικής για
το σχολικό έτος 2010-2011.

Αγαπητές/-οί συνάδελφοι, σας εύχοµαι καλή και δηµιουργική σχολική χρονιά. Με αφορµή
την αναµόρφωση της διδακτέας ύλης στα µαθήµατα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο και στο
Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2010-2011 καθώς και την εισαγωγή της Πληροφορικής στα
Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία που θα λειτουργήσουν µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραµµα (ΕΑΕΠ) σας στέλνω τις παρακάτω διευκρινίσεις:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γυµνασίου
Με βάση το υπ’ αρ. 114368/Γ2/15-09-2010 έγγραφο η Οµάδα Εργασίας του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ.
θεωρεί ότι το σχολικό εγχειρίδιο Πληροφορικής του Γυµνασίου, το οποίο έχει γραφεί πριν δύο
χρόνια, καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθµό τους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς του ∆ΕΠΠΣ
για την Πληροφορική. Για το λόγο αυτό δεν προτείνει παρεµβάσεις στη διδακτέα ύλη. Οι
προτάσεις αφορούν στις ακολουθούµενες διδακτικές προσεγγίσεις στη σχολική πρακτική

και δίνουν έµφαση στην εµπλοκή των µαθητών σε µαθησιακές δραστηριότητες και συνθετικές
εργασίες που υλοποιούνται στο εργαστήριο Πληροφορικής.
Σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορικής, το
µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισµό. Στο
σχολικό εργαστήριο, και στο πλαίσιο ποικίλων δραστηριοτήτων, δίνεται η ευκαιρία στους
µαθητές, χρησιµοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να δραστηριοποιούνται, να
πειραµατίζονται, να δηµιουργούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση. Η διδασκαλία της
Πληροφορικής δεν πρέπει να έχει γνωσιοκεντρικό ή βιβλιοκεντρικό χαρακτήρα. Σε καµία
περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους µαθητές να αποστηθίσουν τεχνικές
λεπτοµέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο
σχολικό εγχειρίδιο. Όλα τα κεφάλαια και οι ενότητες του βιβλίου προσφέρονται για την
υλοποίηση συνθετικών και οµαδοσυνεργατικών εργασιών, µέσα από τις οποίες µπορούν
να επιτευχθούν οι στόχοι του µαθήµατος, ώστε οι µαθητές να οικοδοµήσουν νέες γνώσεις και
να αναπτύξουν δεξιότητες στην Πληροφορική. Η διδακτική πορεία θα πρέπει να αξιοποιεί την
έµφυτη περιέργεια και την αυτενέργεια των µαθητών. Να συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη
µέσα από µια ενιαία και συνεχή δηµιουργική διαδικασία, η οποία θα ενθαρρύνει και θα βοηθά
τους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να ανακαλύπτουν τη
γνώση, να εκφράζονται και να δηµιουργούν.
Οι άξονες-ενότητες του Π.Σ. δεν είναι απαραίτητο να διδαχθούν σειριακά. Η
προτεινόµενη κατανοµή του διδακτικού χρόνου είναι ενδεικτική. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
κάνει τον χρονοπρογραµµατισµό και το σχεδιασµό της διάρθρωσης της ύλης µε βάση τα
µαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των µαθητών της τάξης του.
Η χρήση των ΤΠΕ σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προσδίδει
µια ιδιαιτερότητα στα µάθηµα της Πληροφορικής και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσής του µε
όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείµενα του γυµνασίου. Προσφέρεται συνεπώς για την
υποστήριξη διαθεµατικών και διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων, µέσα από τις οποίες
επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης και η ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική ζωή (π.χ.
δηµιουργία σχολικής εφηµερίδας ή περιοδικού, δηµιουργία αφίσας, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
ανάπτυξη ιστοσελίδας της τάξης κλπ.).
Για την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των συνθετικών εργασιών µπορούν να
χρησιµοποιηθούν διάφορα εργαλεία, όπως
•
•
•
•
•

λογισµικά γενικής χρήσης
ελεύθερα λογισµικά (open office, gimp για την επεξεργασία εικόνας, audacity για την
επεξεργασία ήχου κ.α.)
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα Logo-like, Scratch κ.α.
εκπαιδευτικά λογισµικά για το µάθηµα της Πληροφορικής, τα οποία έχουν αποσταλεί
στα σχολεία από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
λογισµικά που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των έργων Πλειάδες και Νηρηίδες του
ΥΠ∆ΒΜΘ (π.χ. «Ταξίδι σε ένα ∆ίκτυο») και εξυπηρετούν τους στόχους του ∆ΕΠΠΣ και
των ΠΣ.

Οι Ενότητες του Π.Σ. των µαθηµάτων Πληροφορικής Α’, Β’, Γ’ Γυµνασίου:

Τάξη

Άξονες
Γνωστικού
περιεχοµένου

Γενικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και
αξίες)
•
•

Γνωρίζω τον υπολογιστή ως
ενιαίο σύστηµα

•
•
•
•

Α’ Γυµνασίου

Επικοινωνώ
υπολογιστή

µε

τον

Χρήση εργαλείων έκφρασης,
επικοινωνίας,
ανακάλυψης
και δηµιουργίας

Ο υπολογιστής στο σχολείο
και στην καθηµερινή ζωή

Γνωρίζω τον υπολογιστή ως
ενιαίο σύστηµα

•
•

Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας.
Το
περιβάλλον
παρουσίασης
Παγκόσµιου ιστού (web browser).

•

Έκφραση (γραφή – ζωγραφική) µε τη
βοήθεια του υπολογιστή.
Πληροφόρηση και επικοινωνία µε τη
βοήθεια του ∆ιαδικτύου (Internet).
Οργάνωση, συνεργασία, προγραµµατισµός,
συνεισφορά στους σκοπούς της οµάδας,
ανάληψη ευθυνών.

•
•

Β’ Γυµνασίου

µε

τον

Χρήσεις του υπολογιστή στην καθηµερινή
ζωή (στο σχολείο, στο σπίτι, στις τράπεζες
κ.λπ.).

•
•

Μονάδες του υπολογιστή.
Οι
υπολογιστές
πολυµέσων
(χαρακτηριστικά τους) και οι πολυµεσικές
εφαρµογές.
Αναπαράσταση της πληροφορίας στον
υπολογιστή.
Σύνδεση υπολογιστών - ∆ίκτυα και
λειτουργική αξιοποίησή τους.

•

•
•
•

Χρήση εργαλείων έκφρασης,
επικοινωνίας,
ανακάλυψης
και δηµιουργίας

•
•

•

Ο
υπολογιστής
επάγγελµα

του

•

•

Επικοινωνώ
υπολογιστή

Βασικές έννοιες Πληροφορικής.
Ιστορική διαδροµή της εξέλιξης των
υπολογιστών.
Το υλικό του υπολογιστικού συστήµατος.
Το
λογισµικό
του
υπολογιστικού
συστήµατος.
Προστασία
υλικού,
λογισµικού
και
δεδοµένων.
Εργονοµία - Προφυλάξεις.

στο
•

Ανακάλυψη µε τη «βοήθεια» που παρέχει ο
υπολογιστής.
Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων.
Χρήση
εργαλείων:
Αριθµητικής
επεξεργασίας και γραφικής παρουσίασης
δεδοµένων.
Εργαλείο παρουσιάσεων.
Πληροφόρηση και επικοινωνία µε τη
βοήθεια του ∆ιαδικτύου (Internet).
Αλλαγές και επιπτώσεις στο εργασιακό
περιβάλλον εξαιτίας της εισαγωγής και
χρήσης των νέων τεχνολογιών.
∆ιαφαινόµενες ανάγκες.

Γνωρίζω τον υπολογιστή ως
ενιαίο σύστηµα

Γ’ Γυµνασίου

Χρήση εργαλείων έκφρασης,
επικοινωνίας,
ανακάλυψης
και δηµιουργίας
Ο
υπολογιστής
στην
κοινωνία και στον πολιτισµό

•

Γλώσσες Προγραµµατισµού.
Βασικά στάδια επίλυσης προβλήµατος µε
τη χρήση υπολογιστή.
∆ηµιουργία και εκτέλεση Προγράµµατος.

•

∆ηµιουργία πολυµεσικής εφαρµογής.

•

Η επίδραση των ΤΠΕ στην επιστήµη, την
τέχνη, τον πολιτισµό, τη γλώσσα, το
περιβάλλον, την ποιότητα ζωής κ.λπ.

•
•

Μαθήµατα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γενικού Λυκείου.
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 104845/Γ2/26-08-2010 µε θέµα: «Καθορισµός εξεταστέας - διδακτέας

ύλης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό
έτος 2010-2011», η
εξεταστέα ύλη στο πανελλαδικά εξεταζόµενο µάθηµα «Ανάπτυξη

Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου έχει
ως εξής:

(Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού
Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαµα, Ι.
Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση Ο.Ε.∆.Β. 2010.)

1. Ανάλυση προβλήµατος
1.1 Η έννοια πρόβληµα.
1.2 Κατανόηση προβλήµατος.
1.3 ∆οµή προβλήµατος.
1.4 Καθορισµός απαιτήσεων.
1.5 Κατηγορίες προβληµάτων.
1.6 Πρόβληµα και υπολογιστής.
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθµων
2.1 Τι είναι αλγόριθµος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθµων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθµου.
2.4.1 ∆οµή ακολουθίας.
2.4.2 ∆οµή Επιλογής.
2.4.3 ∆ιαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η τελευταία πρόταση της σελ.
36 "Αν οι διαφορετικές επιλογές ... στο παράδειγµα που ακολουθεί.", που
αναφέρεται στην πολλαπλή επιλογή, καθώς και το Παράδειγµα 5. Επιλογή ορίων,
σελ. 37).

2.4.4 Εµφωλευµένες ∆ιαδικασίες.
2.4.5 ∆οµή Επανάληψης.

3. ∆οµές ∆εδοµένων και Αλγόριθµοι
3.1 ∆εδοµένα
3.2 Αλγόριθµοι + ∆οµές ∆εδοµένων =Προγράµµατα
3.3 Πίνακες
3.4 Στοίβα
3.5 Ουρά
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόµηση

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό
6.1 Η έννοια του προγράµµατος.
6.2 Ιστορική αναδροµή.
6.2.1 Γλώσσες µηχανής.
6.2.2 Συµβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαµηλού επιπέδου.
6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.
6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραµµάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράµµατος.
6.4.2 Τµηµατικός προγραµµατισµός.
6.4.3 ∆οµηµένος προγραµµατισµός.
6.7 Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα.
7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδοµένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθµητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθµητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 ∆οµή προγράµµατος.
8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
(αφαιρείται η Ενότητα 8.1.2 εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ…)
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ
9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιµοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
10. Υποπρογράµµατα
10.1 Τµηµατικός προγραµµατισµός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.
10.3 Πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού.
10.4 Παράµετροι.
10.5 ∆ιαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισµός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισµός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγµατικές και τυπικές παράµετροι.
(*) Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται µόνο ως θεωρία.

Επίσης, η νέα αναµορφωµένη ύλη, όπως διαµορφώθηκε στο υπ’ αρ. 114361/Γ2/15-09-2010
έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. µε θέµα τον «Καθορισµό και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών
Μαθηµάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Ηµερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχει ως εξής:

Εφαρµογές Πληροφορικής Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Μάθηµα Επιλογής)

Ενότητα ΠΣ

Περιεχόµενο

Γενική επισκόπηση
των εφαρµογών της
Πληροφορικής
Κατηγορίες
υπολογιστών

Το υλικό των
υπολογιστών

Βιβλίο
Μαθητή

Προτειν
όµενες
διδακτικ
ές ώρες

Κεφ. 1

∆εν θα
διδαχθεί

Κεφ5

∆εν θα
διδαχθεί

§3.1
§3.2
§3.3
(αναφορά)

2

Ο Κόσµος της
Πληροφορικής
§4.1
§4.2
(Εισαγωγή)

1

Προγραµµατιστικά
περιβάλλοντα

Κεφ. 7

4

Πληροφοριακά
Συστήµατα

Κεφ. 8

∆εν θα
διδαχθεί

Το λογισµικό
συστήµατος
Το λογισµικό
εφαρµογών

∆ιερευνώ ∆ηµιουργώ Ανακαλύπτω

Πληροφορική
και Σύγχρονος
Κόσµος

Συνθετικές εργασίες
µε
• λογισµικό
εφαρµογών
γενικής χρήσης
• εκπαιδευτικό
λογισµικό
Συνθετικές εργασίες
µε
• προγραµµατιστικ
ά περιβάλλοντα
Όλα αλλάζουν ...
Νέες επαγγελµατικές
προοπτικές

20

20

Κεφ. 9

2

Παρατηρήσεις
Οι σχετικές έννοιες έχουν
διαπραγµατευτεί στο Γυµνάσιο και
είναι οικείες στους µαθητές από τις
εµπειρίες της καθηµερινής ζωής
τους.
Οι σχετικές έννοιες έχουν
διαπραγµατευτεί στο γυµνάσιο και
είναι οικείες στους µαθητές.
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.
Στο Γυµνάσιο έχουν γίνει αναφορές
στο λογισµικό συστήµατος και
εφαρµογών. Προτείνεται µια
ανασκόπηση χωρίς να
επαναληφθούν πολλές λεπτοµέρειες
τεχνικού χαρακτήρα.
Η ενότητα αυτή αναφέρεται,
κυρίως, στο δοµηµένο
προγραµµατισµό. Προτείνεται η
υλοποίηση παραδειγµάτων
αλγορίθµων στο εργαστήριο
υπολογιστών.
Οι έννοιες που διαπραγµατεύεται το
κεφάλαιο αυτό είναι δύσκολες και
δυσνόητες για το γνωστικό
υπόβαθρο των µαθητών.
∆ηµιουργία συνθετικών εργασιών
ατοµικών ή οµαδικών
χρησιµοποιώντας λογισµικό
εφαρµογών γενικής χρήσης και,
όπου υπάρχει δυνατότητα, σχετικό
εκπαιδευτικό λογισµικό.
Σχεδιασµός και ανάπτυξη
αλγορίθµων.
Υλοποίηση αλγορίθµων σε
προγραµµατιστικά περιβάλλοντα.
Προτείνεται η υλοποίηση
οµαδοσυνεργατικών
δραστηριοτήτων και συνθετικών
εργασιών.

Τεχνολογία Επικοινωνιών (Β΄τάξης - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Περιεχόµενο
Κεφάλαια Σχολικού
Εγχειρίδιου

∆ιδακτέα 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
___

Αφαιρείται το Κεφάλαιο 7

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

Κεφάλαιο 7: Αρχές τεχνικού
σχεδιασµού
Κεφάλαιο 16: Αρχές
επικοινωνίας µε ήχο και εικόνα

Προστίθενται σελ.121126

*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- Επιλογής)
Ενότητα του
ΠΣ

Ο Κόσµος της
Πληροφορικής

∆ιερευνώ ∆ηµιουργώ Ανακαλύπτω

Πληροφορική
και Σύγχρονος
Κόσµος

Περιεχόµενο

Βιβλίο
Μαθητή

Προτεινόµενες
διδακτικές ώρες

Εστιασµένη επισκόπηση
των εφαρµογών της
Πληροφορικής

Κεφ10

3

Πολυµέσα

Κεφ11

∆εν θα διδαχθεί

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

Κεφ12

8

Το µέλλον ...

Κεφ13

Παρατηρήσεις

Υπάρχει
αλληλοεπικάλυψη
ύλης µε το µάθηµα
«Πολυµέσα∆ίκτυα» της Γ΄
Λυκείου

37

2

Πολυµέσα – ∆ίκτυα (Γ΄ Γενικού Λυκείου - Επιλογής)
Ενότητα του
ΠΣ

1. Πολυµέσα

Βιβλίο
Μαθητή

Προτεινόµενες
διδακτικές ώρες

Ο Κόσµος των
πολυµέσων
Εισαγωγή στα
πολυµέσα

Κεφ. 1

4

Τα δοµικά στοιχεία των
πολυµέσων

Κεφ. 2

2

Κεφ. 3

2

Κεφ. 4

18

Κεφ. 5

4

Κεφ. 6

16

Κεφ. 7

4

Περιεχόµενο

Λογισµικό συγγραφής
πολυµέσων
Ανάλυση - Σχεδίαση
εφαρµογής
πολυµέσων
Μεθοδολογία
σχεδίασης εφαρµογών
πολυµέσων
Σχεδιασµός του
περιβάλλοντος
διεπαφής
Υλοποίηση
εφαρµογής
πολυµέσων
Οι εφαρµογές

Παρατηρήσεις

πολυµέσων στη ζωή

2. ∆ίκτυα

Κεφ. 8-13

∆εν θα διδαχθεί

Υπάρχει
αλληλοεπικάλυψη
ύλης µε το
µάθηµα επιλογής
«Εφαρµογές
Η/Υ»

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.
Σχετικά µε τα Επιλεγόµενα µαθήµατα Πληροφορικής του Γενικού Λυκείου διευκρινίζεται
ότι: Τα µαθήµατα "ΠΟΛΥΜΕΣΑ-∆ΙΚΤΥΑ" και "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" επιλέγονται
στη Γ' τάξη από όλες τις κατευθύνσεις και ως προς τις εξετάσεις του Ιουνίου ισχύει ότι και
στις "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ". Ενώ, το µάθηµα "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" εξετάζεται γραπτά
µε τρία θέµατα θεωρίας και µία άσκηση ή πρόβληµα σχετικά µε το περιεχόµενο του
µαθήµατος και τις εφαρµογές του. Η βαθµολογία προκύπτει κατά 60% (3x20%) από τα
θέµατα της θεωρίας και κατά 40% από την άσκηση ή το πρόβληµα.
Η Πληροφορική στο ∆ηµοτικό
Το Πρόγραµµα Σπουδών της Πληροφορικής για όλες τις τάξεις του Ολοήµερου
∆ηµοτικού Σχολείου Ενιαίου Αναµορφωµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΑΕΠ) (Σκοπός,

Άξονες, ∆ιδακτικοί Στόχοι και µεθοδολογία, Μέθοδοι Αξιολόγησης αλλά και ∆ιδακτικόΥποστηρικτικό Υλικό) περιγράφεται στην υπ’ αρ. Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010
Απόφαση του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. που έχει σταλεί στα σχολεία.
Τέλος διευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. Φ. 361.23/01/116014/∆1/17-9-2010
έγγραφο του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. µε θέµα: «Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθµίδα εκπαίδευσης», οι
εκπαιδευτικοί που διατίθενται, εξ’ ολοκλήρου από τη δευτεροβάθµια στη πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, έχουν ως εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τις είκοσι µία (21) ώρες. Ενώ, οι
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που προσλαµβάνονται ως αναπληρωτές για τις ανάγκες
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως για τη διδασκαλία στα Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία µε
Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, ακολουθούν το ωράριο διδασκαλίας που
προβλέπεται για την βαθµίδα αυτή.
Για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνείτε
µαζί µου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στο gpolymeris@sch.gr.
Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων να ενηµερώσουν για τις παραπάνω
οδηγίες όλους τους καθηγητές ΠΕ19-20 που διδάσκουν στο σχολείο τους.

Ο Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής
Γεράσιµος Πολυµέρης

