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« Οη γλώζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη 
απαξαίηεηεο γηα θάζε άηνκν ζην κέιινλ  

θαη επνκέλσο γηα θάζε καζεηή ζην παξόλ,  

πνπ εθηόο από ηηο ηθαλόηεηεο ηεο γξαθήο, ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 
αξηζκεηηθήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηθαλόηεηες πιεροθορηθού 

γρακκαηηζκού θαη σποιογηζηηθής ζθέυες…  

Η ππνινγηζηηθή ζθέςε ζεσξείηαη θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από 
απιή ρξήζε ππνινγηζηώλ θαη ηερλνινγίαο. Απνηειεί κηα 
θηινζνθία αληηκεηώπηζεο πξνθιήζεσλ ηεο θνηλσλίαο θαη 

εθαξκόδεηαη ζε θάζε είδνπο πξνβιεκαηηθή θαη ζπιινγηζηηθή.» 
 

Απόζπαζκα από ην πόξηζκα ηνπ εζληθνύ δηαιόγνπ γηα ηελ Παηδεία πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο 
Μνξθσηηθώλ Υπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Δθδόζεθε ην Μάην ηνπ 2016. 



«Οη ηετλοιογίες αιιάδοσλ αιιά ηο πλεύκα θαη ε ιογηθή 

παρακέλοσλ ηα ίδηα. Σήκερα δελ είλαη ζεκαληηθό λα κάζοσλ 

οη καζεηές κηα ζσγθεθρηκέλε γιώζζα σποιογηζηή ή 

ηετλοιογίας ζηα ζτοιεία ηες δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες, 

αιιά λα κάζοσλ ηελ προζέγγηζε θαη ηελ επίισζε ελός 

προβιήκαηος κε ηε τρήζε ηοσ προγρακκαηηζκού.» 

 Γηαζίλ Σεξρξνπζλί δηεπζπληήο πξνγξάκκαηνο Génération Robots  

 

Learning how to code can be challenging. It is hard to find good 

resources that are relevant, practical and engaging at the same time. 

 

Η εθκάζεζε ηοσ θώδηθα κπορεί λα είλαη προθιεηηθή. Είλαη 

δύζθοιο λα βρεζούλ θαιοί πόροη ποσ είλαη ζτεηηθοί, 

πραθηηθοί θαη δεζκεσηηθοί ηασηότρολα. 

 



 



 



Χρονολογική εξέλιξη της Πληροφορικής & 

των ΣΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση 
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Πρότυπα ένταξης της Πληροφορικής στην 

ελληνική εκπαίδευση 

Οι ΤΠΕ & η Πληροθορική ζηην 

ελληνική  Εκπαίδευζη

Πρωηοβάθμια 

Εκπαίδευζη

 Γυμνάζιο

ΤΕΕ (ηεχνολογική 

εκπαίδ ευζη)

Ενιαίο Λύκειο

Τεχν οκενηρικό 

πρόηυπο

Ολοκληρωμένο 

πρόηυπο

Πραγμαηολογικό 

πρόηυπο
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Πληροφορική & ΣΠΕ στην ελληνική 

εκπαίδευση  

• Ιδηαηηεξόηεηεο ηεο ειιεληθήο πεξίπησζεο 

• Αξρηθά 

• Τερλνθεληξηθό κνληέιν  

• Μηθξή έκθαζε ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

• Τειεπηαία ρξόληα  

• Πξαγκαηνινγηθό κνληέιν  

• Δπηκόξθσζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ   
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Πρόγραμμα πουδών  

Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδών  

• Πξόγξακκα Σπνπδώλ:  

• πεξηγξάθεη ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ην ηη, ην πώο θαη ην 

γηαηί ελόο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (καζήκαηνο) 

• Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ:  

• εμεηδηθεύεη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ παξέρνληαο αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζπρλά ζε επίπεδν δηδαθηηθήο ώξαο ή ελόηεηαο 

δηδαθηηθώλ σξώλ    
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Ελληνικά Προγράμματα πουδών 

• Τα πιήξε πξνγξάκκαηα αλά βαζκίδα θαη εθπαίδεπζε θαζώο 

θαη ην Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

ην Γηαζεκαηηθό Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ πξώελ 

Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (λπλ Ιλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο): 

• http://www.pi-schools.gr 

• Ιζηόηνπνο Ψεθηαθό Σρνιείν (Υπνπξγείν Παηδείαο) 

• http://digitalschool.minedu.gov.gr/  

 

10 

http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://www.pi-schools.gr/
http://digitalschool.minedu.gov.gr/


Άξονες υλοποίησης του σκοπού της 

Πληροφορικής στο Γυμνάσιο 

1. γλσξίδσ-επηθνηλσλώ κε ηνλ ππνινγηζηή (ππνινγηζηήο σο 

ζηνηρείν γεληθήο θνπιηνύξαο – ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο),  

2. ρξήζε εξγαιείσλ έθθξαζεο, επηθνηλσλίαο, αλαθάιπςεο θαη 

δεκηνπξγίαο (ππνινγηζηήο σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο),  

3. ν ππνινγηζηήο ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία (πιεξνθνξηθή 

σο παξαγσγηθή ηερλνινγία θαη θνηλσληθό θαηλόκελν) 

4. ειέγρσ-πξνγξακκαηίδσ ηνλ ππνινγηζηή (κάζεζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο – γλσζηηθό αληηθείκελν) 
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Σρέχουσα κατάσταση   

• Τερλνινγηθή Υπνδνκή (εμνπιηζκόο ζρνιείσλ ζε 

ππνινγηζηέο – δίθηπα θαη Γηαδίθηπν) 

• Δπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηερλνινγηθή ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηώλ (75000 εθπαηδεπηηθνί) 

• Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ θαη ινγηζκηθώλ 
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Πξνηείλεηαη  

ην γλσζηηθό αληηθείκελν ξαρνθνθαιηά 

λα είλαη ν…  

πξνγξακκαηηζκόο ππνινγηζηηθώλ 

κεραλώλ  



 



 



 



Πώο κπνξώ λα αζρνιεζώ κε 

ηνλ θώδηθα ζην ζρνιείν; 



• https://www.allcancode.com/ 

• Διαθέσιμο και σε tablets 

 

Run, Marco! 

 



 

https://www.tynker.com/hour-of-code/ 

 Πεξηερόκελν θαη γηα κεγαιύηεξα παηδηά 

https://www.tynker.com/hour-of-code/
https://www.tynker.com/hour-of-code/
https://www.tynker.com/hour-of-code/
https://www.tynker.com/hour-of-code/
https://www.tynker.com/hour-of-code/


 

• http://thefoos.com/play/ 

• Δηαζέζηκν  θαη ζε tablets 



 

http://lightbot.com/hour-of-code.html 

Φηάλεη αθόκα θαη ζε procedures! 

Δηαζέζηκν θαη ζε 

Tablets (ζαλ εθαξκνγή) 

Lightbot HOC 
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https://thimble.mozilla.org/ 

• Δηαζέζηκν θαη ζε Chrome 

Mozilla Thimble 

 HTML 
• Δηζαγσγή ζηε ινγηθή ηεο ηζηνζειίδαο 

• Tags, ελόηεηεο, θιπ. 

• Γξήγνξε αίζζεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

• Λεηηνπξγία κέζα από ηνλ browser 

• Κάλνπκε remix ζε ππάξρνληα projects 

•  Άκεζν feedback κεζα από ηνλ browser 



 

https://eraseallkittens.com 

Καζνδήγεζε  βήκα πξνο 

βήκα:  ρηίδνπκε νληόηεηεο 

HTML 

Erase All Kittens 
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Ρομποτική στην Εκπαίδευση 







 


