Αναλυτικό
πρόγραμμα
Πληροφορικής

1 Ιουνίου

2011

Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε
εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη
κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία
επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ
εθπαηδεπηηθό.
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Η προετοιμασία επαυής
Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί, πνπ ηνπ παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε
εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή
αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ
εθπαηδεπηηθό. Μεξηθέο θνξέο ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ζπλνιηθά ε ζπλεξγαζία απηή. Φσξίο νηθεία
ζρέζε κπνξεί ε ζπζηεκαηηθά εμειηζζόκελε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα παξεκπνδηζηεί ή θαη
λα αλαηξαπεί εληειώο.
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά, ζηα
νπνία θαη αλαθέξνληαη νη αζθήζεηο καο δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ. Η ζρέζε ινηπόλ ζα πξέπεη λα
εμειηρζεί κέζα από άιια «επηθνηλσληαθά θαλάιηα», πέξα από ηε γιώζζα. Τν πώο ζα γίλεη απηό ,
αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – ζεξαπεπηή. Καη ηειηθά εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζ’ απηόλ.
Σην βαζκό, πνπ έρεη επηηεπρζεί ε επαθή, ν εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα εθαξκόζεη κε
πξνζνρή ηα κέηξα,, ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη ζρεδηάζεη.
Παξάιιεια θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα ή
κνπζηθά όξγαλα γηα λα εληζρύζεη ηηο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε ελίζρπζε επηηπγράλεηαη ,
όηαλ ην παηδί βηώζεη ηελ επηηπρία. (Σνύιεο 1999)
Σηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξαζηεξηόηεηεο γηα όινπο ηνπο ηνκείο ηεο
απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαηαθηώληαη
πξννδεπηηθά, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά, θαη ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα
επαλαιακβάλνληαη.
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Σηελ ζύγρξνλε επνρή ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ε γλώζε
ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ, είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από αλαγθαία.
Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. είλαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο
κία ζθαηξηθή αληίιεςε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Η/Υ ζε βάζνο, αλάινγν κε ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηέο
ηνπο θαη ζε εύξνο όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν. Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο ρεηξηζκνύ
πξνγξακκάησλ γεληθνύ ραξαθηήξα αιιά θαη λα ελδπλακώζνπλ ηελ κεζνδηθόηεηά ηνπο.
Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο Η/Υ ζαλ εξγαζηαθό εξγαιείν, λα
επηθνηλσλνύλ, λα αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο θαη λα γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ
ηερλνινγία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθό λα κάζνπλ λα αμηνπνηνύλ ηηο δπλαηόηεηεο
ησλ Η/Υ, πάληα ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Δπηβάιιεηαη αθόκα λα γλσξίζνπλ ηξόπνπο γηα
ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ώζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε λέεο πεγέο γλώζεο.
Παξάιιεια ε ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο ζα ιεηηνπξγήζεη
επνηθνδνκεηηθά ζηελ δηαδηθαζία ελζσκάησζήο ηνπο ζην θνηλσληθό ζύλνιν, ζαλ ηζόηηκα κέιε.
Ωθέιηκε είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηνύλησλ ζηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. κε ηε ρξήζε ηνπ Η/Υ θαη ησλ
βαζηθώλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ (εθηππσηέο, ζαξσηέο θιπ.) ζε επίπεδν ηθαλό λα ηνπο δίλεη ηελ
δπλαηόηεηα λα είλαη απηάξθεηο.
Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ζε νκάδεο κάζεζεο, ώζηε λα βηώζνπλ ηε ζεηηθή
πιεπξά ηεο ρξήζεο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζαλ κέζνλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη όρη ζαλ εξγαιείν
απνμέλσζεο, απνηειεί κηα αθόκα αλαξξίρεζε ζηελ θιίκαθα ηεο ελζσκάησζεο.
Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ηειηθά ελεξγνί ρξήζηεο ηνπ Η/Υ - λα απηελεξγνύλ - θαη λα κελ
είλαη κόληκα παζεηηθνί δέθηεο ησλ εληνιώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, παξά κόλνλ ζην αξρηθό ζηάδην
κεηάδνζεο ηεο θάζε ζεκαηηθήο γλσζηαθήο πξνζέγγηζεο.
Δπηβεβιεκέλν είλαη αθόκα λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο από ηελ βησκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ εθκάζεζε ηνπ Η/Υ, λα αθνκνηώζνπλ θαη λα βηώζνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε
πεξηπησζηνινγία ζρεηηθά κε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη άιινηε κε ην πιηθό
θαη άιινηε κε ην ινγηζκηθό.
Σηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θπξίαξρε ζέζε αξκόδεη λα έρεη ε δηάλνημε λέσλ
νξηδόλησλ ζηνπο καζεηέο. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηάο ηνπο γηα θάηη ην λέν - θαη αλ απηό
ζπλδπαζηεί κε ηελ εμηδαλίθεπζε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη επθνιηώλ πνπ πξνζθέξεη ν Η/Υ - ζα
ελζαξξπλζνύλ πξνο λέεο θαηεπζύλζεηο αιιά θαη ζα ηνπο πξνθιεζεί δσεξό ελδηαθέξνλ γηα ην
αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο. Θα κάζνπλ λα εθαξκόδνπλ πνιιέο από ηηο γλώζεηο άιισλ καζεκάησλ
ζηνλ Η/Υ θαη έηζη ζα γίλεηαη ζαθήο ε δηαζεκαηηθόηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο.
Θεσξείηαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθόο λα επηδηώθεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο πνπ
επηζπκεί λα δηδάμεη αλάινγα πάληα κε ην καζεζηαθό επίπεδν θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή
γλσξίδνληαο όηη ν θάζε καζεηήο ρξεηάδεηαη ηνλ δηθό ηνπ ρξόλν γηα λα πξνζεγγίζεη ηνλ εθάζηνηε
ζηόρν.
Απαξαίηεην είλαη ν εθπαηδεπηηθόο λα εθκεηαιιεπηεί, γηα λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ, ην
γεγνλόο όηη ν Η/Υ είλαη κέζνλ πνπ αληηκεησπίδεηαη από ηνπο καζεηέο κε ελζνπζηαζκό θαη
επραξίζηεζε ώζηε λα πεηύρεη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ. Δμίζνπ
ζεκαληηθή είλαη ε θαηαλόεζε όηη νη Η/Υ εθηόο από εξγαζηαθό ή επηζηεκνληθό εξγαιείν είλαη θαη
εξγαιείν ςπραγσγίαο εκπεδώλνληαο όκσο, ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηελ θαηάρξεζή ηνπο όπσο
ε απνμέλσζε θαη ν εζηζκόο.
Η πιεξνθνξηθή, κε όιεο ηηο εθαξκνγέο ηεο, ζα είλαη ηειηθά πεγή γλώζεο θαη ςπραγσγίαο,
αληηθείκελν δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο θαη, άιινηε επηθνπξηθό ελώ άιινηε θύξην εξγαιείν
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αλέιημεο.
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κοπόρ τος μαθήματορ τηρ πληπουοπικήρ
 Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο Η/Υ ζαλ εξγαζηαθό εξγαιείν, λα
επηθνηλσλνύλ, λα γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία ηνπο θαη λα
αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο.
 Δπηβάιιεηαη αθόκα λα εμαζθεζνύλ ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο θαη κεζόδνπο γηα ηελ αλαδήηεζε
πιεξνθνξηώλ ώζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε λέεο πεγέο γλώζεο.
 Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ηειηθά ελεξγνί ρξήζηεο ηνπ Η/Υ - λα απηελεξγνύλ - θαη λα κελ
είλαη κόληκα παζεηηθνί δέθηεο ησλ εληνιώλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παξά κόλνλ ζην αξρηθό
ζηάδην κεηάδνζεο ηεο θάζε ζεκαηηθήο γλσζηαθήο πξνζέγγηζεο.
 Βαζηθόο ζηόρνο είλαη λα αλνηρζνύλ λένη νξίδνληεο ζηνπο καζεηέο θαη λα ελζαξξπλζνύλ
πξνο λέεο θαηεπζύλζεηο αιιά θαη λα πξνθιεζεί δσεξό ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ζην
νπνίν εηδηθεύνληαη ώζηε αξγόηεξα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηνπο
εξγαζηαθνύο ηνπο ρώξνπο. Σεκαληηθό είλαη λα κάζνπλ λα εθαξκόδνπλ πνιιέο από ηηο
γλώζεηο άιισλ καζεκάησλ ζηνλ Η/Υ θαη έηζη λα γίλεηαη ζαθήο ε δηαζεκαηηθόηεηα ηνπ
καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο.
Άξονερ ςλοποίησηρ τος γενικού σκοπού
Οη παξαθάησ άμνλεο θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ηνπ γεληθνύ ζθνπνύ ηνπ καζήκαηνο ηεο
πιεξνθνξηθήο ζηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ρσξίο λα απαηηείηαη ν εθπαηδεπηηθόο λα ηνπο πινπνηήζεη ζηελ
νιόηεηά ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ρξένο λα πξνζαξκόζεη αλάινγα κε ην καζεζηαθό επίπεδν ηνπ
θάζε καζεηή, ηελ δηδαζθαιία ηνπ.
Ιδηαίηεξε κλεία επηβάιιεηαη λα δνζεί ζηνλ πιεξνθνξηθό αιθαβεηηζκό δειαδή ζηελ γλώζε
ησλ γεληθώλ δπλαηνηήησλ ελόο Η/Υ, ζην πιηθό κέξνο ηνπ, ην ιεηηνπξγηθό ηνπ ζύζηεκα, ηα
πξνγξάκκαηά ηνπ, ην δηαδίθηπν, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ, ηελ επεθηαζηκόηεηα ηνπ, ηηο δπλαηόηεηεο
αλαβάζκηζήο ηνπ, έσο θαη ηελ αγνξά ελόο λένπ ζπζηήκαηνο, πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο εξγαζηαθέο
αλάγθεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
ΓΝΩΣΙΚΟΙ

ΑΞΟΝΕ

ΓΝΩΡΘΖΩ ΣΟΝ ΗΛΕΚΣΡ. ΤΠΟΛΟΓΘΣΗ / ΠΡΩΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΩΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝ. ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ
Ο καζεηήο επηδηώθεηαη:
1. λα αληηιεθζεί ηελ ζεκαζία ηνπ Η/Υ θαη λα δηδαρζεί πώο θηάζακε ζηνπο ζεκεξηλνύο
ππνινγηζηέο,
2. λα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ Η/Υ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηνπο εξγαζηαθνύο
ρώξνπο, αιιά λα θαηαλνήζεη θαη ηηο επηπηώζεηο από ηελ αιόγηζηε ρξήζε ησλ Η/Υ,
3. λα αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά κέξε πνπ απαξηίδνπλ έλαλ Η/Υ θαη ηνλ ξόιν πνπ επηηειεί ην
θαζέλα από απηά θαη λα αλαπηύμεη ελδηαθέξνλ γηα ηα επηκέξνπο πιηθά κε ηα νπνία ζα έξζεη
ζε επαθή,
4. λα θαηαιάβεη ηελ ζεκαζία ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη γεληθά ηνπ ινγηζκηθνύ θαη λα
θαηαλνήζεη ηα ζρεηηθά κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ρσξίο λα γίλεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
αιιά κόλνλ πξαθηηθή («δελ πξέπεη λα θιέβνπκε ηελ δνπιεία ηνπ άιινπ»)
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ΜΑΘΑΘΝΩ ΝΑ ΛΕΘΣΟΤΡΓΩ ΩΣΑ ΣΟΝ Η/Τ
Ο καζεηήο επηδηώθεηαη:
1. λα ζπλεζίζεη λα θάζεηαη ζσζηά ζηνλ Η/Υ,
2. λα θαηαλνήζεη ηελ ζσζηή ζέζε ησλ ζπζθεπώλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ Η/Υ,
3. λα κάζεη λα αλνίγεη/θιείλεη λα ηνλ Η/Υ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ κεραλήκαηνο,
4. λα έρεη κηα πξώηε επαθή κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα,
5. λα δηδαρζεί ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ βαζηθώλ ζπζθεπώλ ηνπ Η/Υ κε έκθαζε ζην πνληίθη θαη ην
πιεθηξνιόγην.
ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΩ ΣΟΝ Η/Τ ΔΘΕΡΕΤΝΩ- ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ - ΕΦΑΡΜΟΖΩ Ο καζεηήο επηδηώθεηαη:
1. λα ρεηξίδεηαη ην Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα,
2. λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη έλα ινγηζηηθό θύιιν,
3. λα απνθηήζεη ηελ ηθαλόηεηα λα δεκηνπξγεί κηα παξνπζίαζε,
4. λα ιεηηνπξγεί βαζηθά πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θαη πξνγξάκκαηα
πνιπκέζσλ,
5. λα ζπλδέεηαη κε ην δηαδίθηπν θαη λα εμεξεπλά / πινεγείηαη ζε απηό,
6. λα δηδαρηεί λα αληηκεησπίδεη ηνπο ηνύο θιπ βιαβεξά πξνγξάκκαηα
7. λα κάζεη κε πνηα θξηηήξηα γίλεηαη ε αλαβάζκηζε ελόο Η/Υ, έσο θαη ε αγνξά ελόο λένπ
ζπζηήκαηνο.
1ορ ΑΞΟΝΑ: Γ ν ω π ί ζ ω τ ο ν Η/Τ – Π π ώ τ η

επαυή

Ο Γενικός σκοπός ηνπ άμνλα απηνύ είλαη λα γλσξίζεη ν καζεηήο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ
ειεθηξ. ππνινγηζηώλ, λα απνθηήζεη ηηο θύξηεο γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ππνινγηζηή. Δπηδηώθεηαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ζεηηθέο αιιά θαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο
ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ
Ο καζεηήο πξέπεη:
- λα γλσξίζεη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Η/Υ,
- λα θαηαλνήζεη ηηο επθνιίεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο,
- λα εκπεδώζεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ,
- λα κπνξεί λα πεξηγξάθεη ηηο βαζηθόηεξεο ζπζθεπέο ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.
ΣΟΥΟΙ
Ο καζεηήο πξέπεη:
 Να θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο πνπ εμππεξεηνύλ νη Η/Υ θαη ηηο επθνιίεο πνπ παξέρνπλ.
 Να πιεξνθνξεζεί γηα ηηο εθαξκνγέο ησλ Η/Υ ζηελ θαζεκεξηλή δσή κε έκθαζε ζηνλ εξγαζηαθό
ρώξν,
 Να θαηαιάβεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ Η/Υ, ηνπο λένπο
θιάδνπο θαη επαγγέικαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ύπαξμε ησλ Η/Υ θαη λα κάζεη λα θάλεη
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
 Να δηαθξίλεη ηηο εζσηεξηθέο από ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπέο θαη λα κάζεη ηελ ρξεζηκόηεηα
θαζεκηάο από απηέο,
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Να θαηαλνήζεη γεληθά ηηο:
- Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο – Κ. Μ. Δ
- Μλήκεο
- Κάξηεο επέθηαζεο
- Οδεγνί δηζθέηαο,
- CD, DVD
Να κάζεη ηηο βαζηθέο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο ελόο Η/Υ θαη λα μερσξίδεη ηηο κνλάδεο εηζόδνπ
από ηηο κνλάδεο εμόδνπ,
Να είλαη ηθαλόο λα πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε κνλάδαο,
Να κπνξεί λα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε ζπζθεπή αλάινγα κε ηνλ ζθνπό πνπ ζέιεη λα επηηύρνπλ.
Να εκπεδώζεη ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ηνπ Λ.Σ.
Να απνθηήζεη ηελ δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίδεη ηα βαζηθά Λ.Σ. πνπ ηπρόλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη
ζην εξγαζηαθό ηνπ πεξηβάιινλ.
Να δηαθξίλεη ην ινγηζκηθό ζπζηήκαηνο από ην ινγηζκηθό εθαξκνγώλ,
Να θαηαλνήζεη ην ινγηζκηθό σο έλλνηα, σο εθαξκνγή θαη σο ρξεζηκόηεηα.

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ
 Σεκαζία ησλ Η/Υ
 Δπηπηώζεηο θαη ζπλέπεηεο από ηελ αιόγηζηε ρξήζε ησλ Η/Υ & εθαξκνγέο ζηε θαζεκεξηλή δσή
θαη ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ
 Μνλάδεο ηνπ Η/Υ
 Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο
 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα θαη ζεκαζία ηνπ
 Λνγηζκηθό εθαξκνγώλ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
Να ζπδεηεζνύλ ζέκαηα όπσο:
 Από πόηε πξνζπαζνύλ νη άλζξσπνη λα θηηάμνπλ κεραλήκαηα πνπ ζα ηνπο θάλνπλ ηελ δσή
επθνιόηεξε.
 Πξνηείλεηαη λα γίλεη ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ αθόκα & νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ.
 Να γίλεη ζπδήηεζε κε ζέκα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο από ηελ θαηάρξεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
όπσο ηελ απνμέλσζε, ηνπο θηλδύλνπο από ηελ αιόγηζηε εμάξηεζε θαη ηελ πξόθιεζε αλεξγίαο
ζε παξαδνζηαθνύο θιάδνπο,
 Να γίλεη ζπδήηεζε κε πνιιά θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα πνπ λα δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηελ
εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηα δηάθνξα επαγγέικαηα.
 Να γίλεη επνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Η/Υ θαη ησλ θπξηόηεξσλ κνλάδσλ ηνπ,
 Να απνζπλαξκνινγεζεί έλα κεράλεκα ζηα βαζηθά ηνπ κέξε,
 Να γίλεη παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο ζπλνπηηθά θαη πεξηεθηηθά,
 Να ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό.
 Να γίλεη επνπηηθή παξνπζίαζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ ελόο Η/Υ,
 Να γίλεη ζπδήηεζε κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηεο ρξήζεο θαζεκηάο από απηέο,
 Να δίλνληαη επαλαιακβαλόκελα παξαδείγκαηα κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ,
 Να ρξεζηκνπνηεζεί εθπαηδεπηηθό πιηθό (βίληεν, slides θιπ).
 Να δνζνύλ πνιιά παξαδείγκαηα βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα πνπ πξόθεηηαη
λα ρξεζηκνπνηεζεί,
 Να γίλεη ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
 λα δνζεί ηθαλό πιήζνο παξαδεηγκάησλ ώζηε λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε δηαθνξά ηνπ
ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο από ην ινγηζκηθό εθαξκνγώλ,
 Να δίλνληαη παξαδείγκαηα γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο
εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ ζηελ εηδηθόηεηά ηνπο.
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2ορ ΑΞΟΝΑ: Λ ε ι τ ο ς π γ ώ σ ω σ τ ά τ ο ν Η/Τ
Ο Γενικός σκοπός ηνπ άμνλα απηνύ είλαη λα κάζεη ν καζεηήο λα ιεηηνπξγεί ηνλ Η/Υ ζσζηά
θαη κε αζθάιεηα ηόζν γηα ηνλ εαπηό ηνπ, όζν θαη γηα ην ίδην ην πιηθό.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ
Ο καζεηήο πξέπεη:
- λα κάζεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα ηεξκαηίδεη ζσζηά ηνλ ππνινγηζηή θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ,
- λα ζπλεζίζεη ζηελ ζσζηή εξγνλνκία ηόζν ηνπ ρώξνπ όζν θαη ηνπ ζώκαηνο,
- λα θαηαλνήζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Η/Υ.
ΣΟΥΟΙ
Ο καζεηήο πξέπεη:
 Να κάζεη λα θάζεηαη ζσζηά, ηνπνζεηώληαο ην θάζηζκα ζηε ζσζηή ζέζε ώζηε λα ζώκα λα κελ
θνπξάδεηαη,
 Να ζπλεζίζεη λα βάδεη ην πιεθηξνιόγην θαη ηα ρέξηα ζε ζέζε ηέηνηα ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη
βιάβεο ζηνπο θαξπνύο.
 Να κάζεη λα βάδεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ζε επθνιόρξεζηα ζεκεία: πνληίθη δεμηά (ή
αξηζηεξά) θαη θνληά ζην ρέξη, εθηππσηήο ζε ζέζε ηέηνηα ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε ξνή ηνπ
ραξηηνύ, ζαξσηήο ώζηε λα κπνξεί λα αλνίγεη γηα λα δερηεί ην ραξηί, ερεία όρη πνιύ θνληά ζηελ
νζόλε (θίλδπλνο παξεκβνιώλ), νζόλε ζε θαηάιιειν ύςνο (γηα λα κελ θνπξάδεηαη ν απρέλαο)
θαη όρη πνιύ θνληά γηα λα κελ θνπξάδνληαη ηα κάηηα, (λα γίλεη αλαθνξά γηα ηηο νζόλεο λέαο
ηερλνινγίαο TFT θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο).
 Να θαηαλνήζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ, λα ζπλεζίζεη λα ρεηξίδεηαη ην
πνληίθη: - απιό θιηθ - δηπιό θιηθ - «ζύξε θη άζε»
 Να κάζεη λα βάδεη ραξηί ζηνλ εθηππσηή θαη λα αιιάδεη κειάλη(α) ή toner αλάινγα κε ηνλ ηύπν
ηνπ εθηππσηή,
 Να κάζεη λα ρεηξίδεηαη ηηο ππόινηπεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο όπσο ε θάκεξα ην κηθξόθσλν
θ.α.
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ
 Σσζηή ηνπνζέηεζε ζώκαηνο
 Σσζηή ζέζε ζπζθεπώλ
 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θύξησλ ζπζθεπώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
 Να γίλεη από ηνλ εθπαηδεπηή ζαθήο ε ζσζηή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο θαη λα δεηήζεη ηελ δηα δώζεο
εθαξκνγή από ηνπο καζεηέο,
 Να θάλεη ζθόπηκα ιάζε ζε όζα έρεη πξνεγνύκελα δηδάμεη θαη λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα
ηα επηζεκάλνπλ, λα ρξεζηκνπνηήζεη εθπαηδεπηηθό πιηθό (π.ρ. εηθόλεο) ώζηε λα γίλεη ζαθήο
ηόζν ε ζσζηή όζν θαη ε ιαλζαζκέλε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο,
 Να δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηώλ.
 Να δηδαρηεί από ηνλ εθπαηδεπηή ε ζσζηή εξγνλνκία ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν ππάξρεη έλαο Η/Υ
κε ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ,
 Να γίλνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ώζηε λα γίλεη απνιύησο αληηιεπηό από ηνπο καζεηέο ην είδνο
ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθύπηεη από θάζε ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε κίαο ζπζθεπήο,
 Να δεηεζεί από ηνπο καζεηέο λα ηνπνζεηήζνπλ ζηηο ζσζηέο ζέζεηο ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο ηηο
νπνίεο πξνεγνπκέλσο ν εθπαηδεπηήο έρεη αλαθαηέςεη.
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Ο εθπαηδεπηηθόο θάλνληαο ρξήζε είηε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ είηε πξνγξακκάησλ πνπ
πεξηέρνληαη ζην Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα πξέπεη λα επηδηώμεη λα κάζνπλ όινη νη καζεηέο ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ πνληηθηνύ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ
Δπηβάιιεηαη λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο ηα βήκαηα πνπ απαηηνύληαη λα αθνινπζεζνύλ γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιώζηκσλ ηνπ εθηππσηή,
Να δείμεη ζηνπο καζεηέο πώο βάδνπκε ραξηί ζηνλ εθηππσηή θαη πώο ηνλ μαλαβάδνπκε ζε
ιεηηνπξγία.

3ορ ΑΞΟΝΑ: M α θ α ί ν ω τ η σ π ή σ η τ ο ς Η/Τ – Δ ι ε π ε ς ν ώ – Α ν α κ α λ ύ π τ ω –
Ευαπμόζω
Ο Γενικός σκοπός ηνπ άμνλα ηνύηνπ είλαη λα κάζεη ν καζεηέο λα ρξεζηκνπνηεί έλα
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (Λ..) αιιά θαη ινγηζκηθό επξείαο ρξήζεο κε εθαξκνγέο γξαθείνπ,
πινήγεζεο ΙΝΤΔRNET.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ
Ο καζεηήο πξέπεη:
-λα κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηα παξάζπξα θαη γεληθόηεξα ην Λ.Σ. επαξθώο,
-λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ινγηζηηθό θύιιν,
-λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί κία νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε,
-λα γλσξίζεη ην δηαδίθηπν θαη ηνλ ηξόπν πνπ κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο από απηό,
-λα επηθνηλσλήζεη αιιά θαη λα ςπραγσγεζεί,
-λα απνθηήζεη ηελ ηθαλόηεηα λα αληηκεησπίδεη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, όπσο ηνύο θαη άιια
επηβιαβή πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ηνλ Η/Υ ηνπ.
ΣΟΥΟΙ
Ο καζεηήο πξέπεη:
 Να θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Λ.Σ.,
 Να κάζεη λα ρεηξίδεηαη ηα παξάζπξα,
 Να δηαρεηξίδεηαη ηα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο,
 Να απνθηήζεη άλεζε θαη νηθεηόηεηα κε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ώζηε λα κπνξεί λα θάλεη κόλνο
ηνπο όπνηα ηξνπνπνίεζε ή όπνηα ιεηηνπξγία είλαη αλαγθαία,
 Να εξγάδεηαη γεληθά κε ζρεηηθή απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.
 Να θαηνλνκάδεη κε όζε κεγαιύηεξε επρέξεηα είλαη δπλαηό, ηηο θύξηεο νξνινγίεο πνπ
ζπλαληώληαη ζηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα.
 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα ζπληάζζεη θείκελα ζηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ,
 Να ρεηξίδεηαη κε ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή επρέξεηα ηα δηάθνξα εξγαιεία ηνπ επεμεξγαζηή
θεηκέλνπ,
 Να κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί έλα ινγηζηηθό θύιιν, γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ,
 Να θαηαλνήζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ από ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζηηθνύ θύιινπ θαη
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ.
 Να είλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη εηθόλεο, θείκελν αθόκα θαη ήρν θαη λα νξγαλώλεη κία
παξνπζίαζε ελόο ζέκαηνο,
 Να εκπεδώζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ρεηξηζκνύ ελόο πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο κέζα από ηηο
εθαξκνγέο ηνπ.
 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθό γεληθήο ρξήζεο,
 Να είλαη ζε ζέζε λα θάλεη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο,
 Να κάζεη λα εγθαζηζηά θαη λα εθηειεί δηάθνξα πξνγξάκκαηα,
 Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο εηθόλαο, ήρνπ θαη βίληεν.
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Να εμνηθεησζεί κε ηελ βαζηθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν,
Να κάζεη ηελ πξνεξγαζία πνπ πξέπεη λα έρεη γίλεη ώζηε έλαο Η/Υ λα κπνξεί λα κπεη ζην
INTERNET θαη λα ζηείιεη e-mails.
Να κάζεη λα ζπλδέεηαη ζην internet, λα πινεγείηαη κέζα ζε απηό θαη λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο
ζηνλ παγθόζκην ηζηό πιεξνθνξηώλ,
Να κπνξεί λα επηθνηλσλεί κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη λα γλσξίζεη θη άιια
πξνγξάκκαηα επηθνηλσλίαο,
Να εκπεδώζεη ηνπο θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηελ αιόγηζηε θαη αλεμέιεγθηε ρξήζε.
Να θαηαιάβεη ηη είλαη νη ηνί θαη ηα ππόινηπα βιαβεξά πξνγξάκκαηα όπσο θαη ηνλ ηξόπν πνπ
απηά πξνζβάιινπλ ηνλ Η/Υ,
Να κάζεη ηξόπνπο πξνζηαζίαο από ηνύο θαη άιια επηβιαβή πξνγξάκκαηα, λα γλσξίζεη
κεζόδνπο αληηκεηώπηζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Η/Υ πξνζβιεζεί,
Να κάζεη λα ηεξεί βαζηθνύο θαλόλεο αζθαιείαο θαηά ηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ.

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ
 Φεηξηζκόο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο
 Φξήζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη ινγηζηηθνύ θύιινπ
 Φξήζε πξνγξάκκαηνο παξνπζηάζεσλ
 Φξήζε δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ / πνιπκέζα
 Φξήζε δηαδηθηύνπ
 Αληηκεηώπηζε ηώλ & άιισλ θηλδύλσλ
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
 Ο εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα εμεγήζεη κε ζαθήλεηα θαη κε πνιιά παξαδείγκαηα ηηο έλλνηεο:
Αληηγξαθή, κεηαθίλεζε, κεηνλνκαζία, κεηάβαζε, δηαγξαθή, δεκηνπξγία αξρείνπ ή θαηαιόγνπ,
δεκηνπξγία ζπληόκεπζεο, ηδηόηεηεο, αιιαγή εηθνληδίνπ, κπάξα εξγαιείσλ, απηόκαηε
απόθξπςε, επηινγή γιώζζαο, ξνιόη, εκεξνκελία, αξηζκνκεραλή, ξπζκίζεηο ήρνπ, ξπζκίζεηο
επηθάλεηαο εξγαζίαο, πξνθύιαμε νζόλεο, αλάιπζε νζόλεο, ξπζκόο αλαλέσζήο ηεο, ρξώκαηααλαδήηεζε αξρείσλ κε δηάθνξα θξηηήξηα (όλνκα, εκεξνκελία θ.ι.π.),
 Να δνζνύλ πνιιέο πξαθηηθέο αζθήζεηο ζηνπο καζεηέο ώζηε λα γίλνπλ θηήκα ηνπο, ζην κέγηζην
δπλαηό βαζκό, νη παξαπάλσ έλλνηεο.
 Να γίλεη, κέζα από πξαθηηθή, ε πξνζέγγηζε ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ
όπσο: δεκηνπξγία λένπ, επηινγή γξακκαηνζεηξάο, κέγεζνο γξακκάησλ, πιεθηξνιόγεζε, ηόλνη,
έληνλα-πιάγηα-ππνγξακκηζκέλα, θεθαιίδεο, αξίζκεζε ζειίδσλ, νξζνγξαθία, ζπλώλπκα,
γεληθόο έιεγρνο θεηκέλνπ, εηζαγσγή εηθόλαο, ρξήζε word-arts, απνζήθεπζε, έμνδνο από
θείκελν, έμνδνο από ηνλ επεμεξγαζηή.
 Να ζπδεηεζεί ε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα.
 Αλάινγε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα αθνινπζεζεί θαη γηα ην ινγηζηηθό θύιιν θαη κε θάζε
επθαηξία λα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ε άξηηα ρξήζε ηνπ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ πνπ
αθνξά ηνπο καζεηέο,
 Να δνζνύλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο ζηνπο καζεηέο νη νπνίεο λα γίλνληαη είηε αηνκηθά είηε
ζπλζεηηθά κε θαηακεξηζκό αλά καζεηή.
 Να δηδαρηεί έλα δηαδεδνκέλν πξόγξακκα παξνπζηάζεσλ κε έκθαζε ζηα θύξηα ζεκεία ηνπ,
 Να δνζεί πξνο δηεθπεξαίσζε εξγαζία παξνπζίαζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ρξήζε θσηνγξαθηθνύ
πιηθνύ θαη θηλνύκελεο εηθόλαο.
 Να θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα θνηλά γλσξίζκαηα πνπ έρνπλ ηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα θαη
λα ζπλεζίζνπλ ζηνλ ηξόπν εγθαηάζηαζεο θαη εθηέιεζήο ηνπο (κε ή ρσξίο auto insert
notification),
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Να κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ κία εηθόλα ρξεζηκνπνηώληαο ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ παξέρεη
έλα πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο, ή έλα αξρείν ήρνπ,
λα ερνγξαθήζνπλ ηελ θσλή ηνπο θαη λα απηνθηλεκαηνγξαθεζνύλ γηα ηνλ ζθνπό απηό
ρξεζηκνπνηώληαο ην κηθξόθσλν ή ηε θάκεξα ηνπ Η/Υ,
πξνηείλεηαη λα γίλεη επίζθεςε ζε ηειενπηηθό ζηαζκό ή ζηνύληην.
Να εηζαρζνύλ νη λένη ιεθηηθνί όξνη πνπ ζπλαληώληαη ζην δηαδίθηπν (ειεθηξνληθή ζειίδα,
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, web θιπ),
Να εηζαρζεί ν όξνο «δίθηπν» θαη λα δηδαρζεί γεληθά,
Ο εθπαηδεπηηθόο λα δείμεη ζηνπο καζεηέο ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζηνλ
Η/Υ ώζηε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν,
Να εμεγεζνύλ κε ζαθήλεηα νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πινήγεζεο θαη λα γίλνπλ
πνιιά παξαδείγκαηα,
Να δηδαρζεί ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη λα γίλεη
πινπνίεζε από ηνπο καζεηέο,
Να αλαιπζεί κε δηαινγηθή κέζνδν ζηνπο καζεηέο ε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηνπο
θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ όπσο ε απνμέλσζε θαη ν
εζηζκόο.
Να δνζεί έκθαζε ζηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη από ηνπο ηνύο θαη ηηο άιιεο θαθόβνπιεο
παξεκβάζεηο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβνύλ ζην δηαδίθηπν θαη λα πεξηγξαθνύλ νη ηξόπνη πξνζηαζίαο
(firewall, αληητθά πξνγξάκκαηα, δηάθνξα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο),
Ο εθπαηδεπηηθόο λα δώζεη έκθαζε ζηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ησλ δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ
πξνζηαζίαο εμεγώληαο ηνπο ιόγνπο κε πξαθηηθά παξαδείγκαηα,
Να γίλεη πξνβνιή εθπαηδεπηηθήο βηληενηαηλίαο ή λα ρξεζηκνπνηεζεί άιιν εθπαηδεπηηθό πιηθό,
ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ Η/Υ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ ηνπ θαη λα γίλνπλ αζθήζεηο
θαζνδεγνύκελεο εμάζθεζεο πάλσ ζηελ αζθαιή ρξήζε.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓ ΙΑ
Η δηδαθηηθή κεζνδνινγία νθείιεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
καζεηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο ζθνπνύο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο
πιεξνθνξηθήο, όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηα Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη Α.Π.Σ. γηα ηελ πιεξνθνξηθή ζηα
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Η δηδαζθαιία πξέπεη γεληθά λα θαηαθεξκαηίδεηαη ώζηε λα αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηεο
βήκα πξνο βήκα θαηάθηεζεο ηνπ επηζπκεηνύ ζηόρνπ. Απαξαίηεην είλαη ε δηδαζθαιία λα δνκείηαη
ζύκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή ζηνρεύνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό λα θξαηά ν
εθπαηδεπηηθόο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή ζε όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξν επίπεδν.
Αλαγθαίν είλαη λα εθαξκόδεη ν εθπαηδεπηηθόο αλαδξνκηθόηεηα κέζσ επηιεθηηθώλ
επαλαιεπηηθώλ αλαθνξώλ θαη ειέγρσλ, κέζσ εξσηήζεσλ, ζε ζεκαληηθά ζεκεία ηεο δηδαρζείζαο
ύιεο ώζηε λα ζπληεξνύληαη νη γλώζεηο πνπ έρνπλ ζην παξειζόλ απνθηεζεί.
Η δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη πεξηζζόηεξν
ζηελ εθαξκνγή ησλ παξερνκέλσλ γλώζεσλ παξά ζηελ ζεσξεηηθή γλώζε ε νπνία κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ζηείξα απνζηήζηζε ρσξίο πξαθηηθή αμία.
Σπκπιεξσκαηηθό ξόιν ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαηέρνπλ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα όπσο
πξνβνιή ζρεηηθώλ βηληενηαηληώλ, πξνβνιή ζιάηηο, δηαθαλεηώλ εθηέιεζε εθπαηδεπηηθώλ cd’s.
Δπηβάιιεηαη ν εθπαηδεπηηθόο λα έρεη εμνηθεησζεί κε ην πεξηερόκελν ηεο ηαηλίαο ή όπνηνπ άιινπ
πιηθνύ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζε κία ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζηηθή πξνβνιή. Πξνθαλέο είλαη όηη ε επηινγή
ηνπ πιηθνύ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην δηδαθηηθό πεξηερόκελν πνπ έρεη ή πνπ άκεζα ζα δηδάμεη
παξάιιεια κε ηηο επηζθέςεηο ζε δηάθνξνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζα γίλεη ζαθήο ε ζεκαζία ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα, ησλ γλώζεσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ καζεηή.
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Ο εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα παξεκβαίλεη ζπλερώο αηνκηθά ζηνλ θάζε καζεηή, ώζηε λα
πξνζαξκόδεηαη ν ηξόπνο παξνρήο ηεο θάζε γλώζεο ζύκθσλα κε ην επίπεδν θαη ηελ αληίιεςε ηνπ
θάζε καζεηή.
Με δεδνκέλν όηη ν Η/Υ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή, ν
εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα ζπλδέεη ηε δηδαζθαιία ηνπ κε ηα ππόινηπα ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά
καζήκαηα. Ο ζηόρνο απηόο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ δηδάζθνληα ην κάζεκα ηεο
πιεξνθνξηθήο, κε ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Σεκαληηθό είλαη ηέινο, λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ώζηε ην κάζεκα λα ζηεξίδεηαη ζηνλ δηάινγν
θαη ηηο εξσηαπνθξίζεηο, ώζηε λα εθκαηεύεη ν εθπαηδεπηηθόο από ηνλ καζεηή θαη λα ηνλ θαζνδεγεί
ζηνλ ζηόρν πνπ έρεη ζέζεη.
Δηδηθόηεξα ε εξσηεκαηηθή κέζνδνο είλαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζηελ δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαζώο:
• Με ηελ ινγηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ νη καζεηέο καζαίλνπλ
λα ζθέθηνληαη.
• Με ηηο εξσηαπνθξίζεηο δεκηνπξγείηαη ζεηηθή αηκόζθαηξα ζηελ ηάμε ή ην εξγαζηήξην θαη
ηνλώλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ.
• Οη καζεηέο καζαίλνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ζπλεζίδνπλ ζηελ νξζή
ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο νξνινγίαο.
Ο εθπαηδεπηηθόο ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα πξνζέμεη όηη ε κέζνδνο απηή:
• Απαηηεί κεγάιν ρξόλν παξνπζίαζεο θαη κάιηζηα ρσξίο πιήξε αμηνπνίεζή ηνπ, αθνύ
αξθεηέο από ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ δελ βξίζθνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
πξνθαζνξηζκέλσλ δηδαθηηθώλ ζθνπώλ.
• Γελ είλαη δπλαηόλ λα εξσηεζνύλ όινη νη καζεηέο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ
ρξόλνπ ζπλππνινγίδνληαο ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.
• Η δπζθνιία ησλ καζεηώλ ζηελ πξνθνξηθή δηαηύπσζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά
ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ.
Ο εθπαηδεπηηθόο ηεο πιεξνθνξηθήο, έρεη ρξένο λα αθνινπζήζεη ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο θαλόλεο
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο:
• Οη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιιεη λα είλαη ζαθείο, ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαηππσκέλεο κε ηξόπν πνπ
λα είλαη ζύκθσλνο κε ην ιεθηηθό επίπεδν ησλ καζεηώλ.
• Να δηαζέηεη ζηνπο καζεηέο, ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζθεθηνύλ..
• Να ππνβνεζεί ηνλ καζεηή ζηελ απνζαθήληζε ηεο απάληεζήο ηνπ θαη αλ απηό. δελ επηηεπρζεί,
πξέπεη λα δνζεί ε ζσζηή απάληεζε είηε από άιινλ καζεηή είηε από ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθό.
Ο εθπαηδεπηηθόο ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο επίδεημεο αθνύ έρεη ηα
πιενλεθηήκαηα:
• Η κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή αθνύ κε ηελ όξαζε ε αληίιεςε είλαη πιεξέζηεξε,
ζαθέζηεξε θαη θαηαλνεηή.
• Δπηηπγράλεηαη νηθνλνκία ρξόλνπ αθνύ νη καζεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα εθθξαζηνύλ κέζσ ηνπ
πξνθνξηθνύ ιόγνπ αιιά έρνπλ επνπηεία ησλ πξαγκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ.
• Γεκηνπξγεί δσεξό ελδηαθέξνλ ζηνπο καζεηέο.
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
Σηνλ εμνπιηζκό ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο ζηα Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. απαξαίηεηε είλαη
ε ύπαξμε εηδηθώλ ζπζθεπώλ πνπ εμππεξεηνύλ καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό
θξίλεηαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ νζόλεο αθήο, light pens, πιεθηξνιόγηα κεγάισλ πιήθηξσλ,
πιέγκαηα απνκόλσζεο πιήθηξσλ θαη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη επηινγέο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζπζηήκαηνο πνπ βνεζνύλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
Αθόκα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ ΑΜΔΑ ε ύπαξμε ζπζηήκαηνο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο
ξεύκαηνο ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπλέπεηεο από θάπνηνλ ιαλζαζκέλν ή αδέμην ρεηξηζκό, αιιά θαη
γεληθόηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ από ηηο ηπρόλ
απμνκεηώζεηο ηνπ ξεύκαηνο ή αθόκα θαη από δηαθνπή ηάζεο.
Πξνηείλνληαη νπηηθά πνληίθηα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπλερήο δπζιεηηνπξγία απηώλ ιόγσ
ηεο βεβαξπκκέλεο ρξήζεο ηνπο. Σηα πιεθηξνιόγηα επηβάιιεηαη λα είλαη ηππσκέλνη ζε πξώην
πιάλν νη ειιεληθνί ραξαθηήξεο θαη ζε δεύηεξν (κηθξόηεξνη) νη ιαηηληθνί, αθνύ νη πεξηζζόηεξνη
καζεηέο ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. δελ γλσξίδνπλ θαζόινπ ηελ αγγιηθή. Γηα ηνλ ίδην ιόγν επηβεβιεκέλε είλαη
ε εγθαηάζηαζε ειιεληθήο έθδνζεο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθαξκνγώλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Φξήζηκν είλαη λα ππάξρνπλ βξαρίνλεο ζηήξημεο πεξηθεξεηαθώλ ώζηε λα ππάξρεη θαιύηεξε
εξγνλνκία ζηνλ ηδηαίηεξν ρώξν ηνπ θάζε καζεηή αιιά θαη βξαρίνλεο ζηήξημεο εγγξάθσλ
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο νζόλεο γηα λα δηεπθνιύλνληαη νη καζεηέο ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ θαη ζην
ρεηξηζκό ηνπ ινγηζηηθνύ θύιινπ.
Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη ηα θαζίζκαηα ησλ καζεηώλ ηα νπνία πξνηείλεηαη λα είλαη
ξπζκηδόκελα θαζ’ ύςνο αιιά θαη ζηελ πιάηε ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε ζηάζε ηνπ
ζώκαηνο ηνπ θάζε καζεηή.
Ιδηαίηεξε κλεία αμίδεη ηέινο λα δνζεί, ζηηο αζθαιείο θαισδηώζεηο θαη γεληθόηεξα ζηηο
παξνρέο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ε ζέζε ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα επηηξέπεη
ηελ πξόζβαζε ζηνπο καζεηέο.
Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ όζα ηζρύνπλ θαη ζηα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο γηα ηα θνηλά
ζρνιεία (ύπαξμε scanners, printers, laser printers θ.ι.π.).
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