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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53235/Γ2 (1)
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις 

Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Γενικού Λυ−
κείου και Επαγγελματικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του 

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 18 του 
Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο−
βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. 
ββ του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Την με αριθμ. 16/17−03−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος 

«Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης 
Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου ως εξής:

1. Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μα−

θητές τομείς και θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης 
Υπολογιστών και Πληροφορικής και να αναπτύξουν 
την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη. Η προσέγγι−
ση που ακολουθείται σχετίζεται με θέματα τόσο της 
Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των 
Υπολογιστών. Με το πρώτο μέρος να καλύπτει θέματα 
της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών − από το 
Πρόβλημα στον Αλγόριθμο και από εκεί στον Προγραμ−
ματισμό και τις Εφαρμογές του − και το δεύτερο μέρος 
με την επισκόπηση βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των Υπολογιστών.

2. Στόχοι του μαθήματος
Στόχοι του μαθήματος είναι οι μαθητές να:
• γνωρίσουν τους τομείς τόσο της Θεωρητικής όσο 

και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.
• περιγράφουν βασικές έννοιες της Επιστήμης των 

Υπολογιστών. 
Σε ό,τι αφορά τη Θεωρητική πλευρά της Επιστήμης 

των υπολογιστών, στόχοι του μαθήματος είναι οι μα−
θητές να:

• περιγράφουν την έννοια του προβλήματος, διακρί−
νουν την ύπαρξη υπολογιστικών προβλημάτων και ανα−
φέρουν τις φάσεις επίλυσής τους. 

• περιγράφουν την έννοια του αλγορίθμου, διακρίνουν 
την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και τύπων 
καθώς και αναγνωρίζουν βασικές έννοιες στην Ανάλυση 
Αλγορίθμων.

• αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές αναπαράστα−
σης του αλγορίθμου.

• αναφέρουν τους βασικούς τύπους και δομές δεδο−
μένων, διακρίνουν τις βασικές εντολές και δομές που 
χρησιμοποιούνται σε έναν αλγόριθμο.

• προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των δομών 
δεδομένων.

• εντοπίζουν και διορθώνουν τα λογικά λάθη ενός 
αλγορίθμου.
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• δημιουργούν ευκρινές γνωσιακό και οργανωμένο 
νοητικό σχήμα που να περιλαμβάνει τα είδη και τεχνικές 
προγραμματισμού, με βάση την πρότερη εμπειρία τους.

• συνδυάζουν αλγοριθμικές δομές και δεδομένα/δομές 
δεδομένων για να δημιουργούν κώδικα/πρόγραμμα.

• διαπιστώνουν ότι οι σημερινές εφαρμογές είναι αρ−
κετά πολύπλοκες και η δημιουργία τους ακολουθεί συ−
γκεκριμένα μοντέλα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού 
που εξελίσσονται σε συγκεκριμένες φάσεις.

Σε ό,τι αφορά την Εφαρμοσμένη πλευρά της Επιστή−
μης των υπολογιστών, στόχοι του μαθήματος είναι οι 
μαθητές να:

• εντάξουν τις γνώσεις τους για τα Λειτουργικά Συ−
στήματα στο σχήμα της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των 
Υπολογιστών.

• εντάξουν τις γνώσεις τους για θέματα σχετικά με 

τη διαχείριση δεδομένων, δημιουργία, αποθήκευση και 
ανάκτηση πληροφορίας στο σχήμα της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των Υπολογιστών.

• αιτιολογούν ότι τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ορ−
γανωμένες δομές και ότι αυτά ανακτώνται μέσω συγκε−
κριμένων συστημάτων και μεθοδολογιών.

• εντάξουν τις γνώσεις τους για θέματα επικοινωνίας 
και δικτύωσης συστημάτων στο σχήμα της Εφαρμοσμέ−
νης Επιστήμης των Υπολογιστών.

• οργανώσουν σε νοητικό μοντέλο τα βασικά θέματα 
που αφορούν τα δίκτυα επικοινωνίας.

• εντάξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο σχήμα της 
Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, να γνω−
ρίσουν τις επιστημονικές περιοχές της εφαρμογής της 
και να μπορούν να αναφέρουν τομείς στους οποίους 
έχει εφαρμογή η Τεχνητή Νοημοσύνη.

3. Στόχοι/Θεματικές ενότητες/Ενδεικτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ενδεικτικά: {ώρες: 1, σελίδες: 2}

Οι μαθητές να 
περιγράφουν τους 
βασικούς τομείς της 
Επιστήμης των 
Υπολογιστών και να 
μπορούν να αναφερθούν 
στα πεδία τόσο της 
Θεωρητικής όσο και σε 
αυτά της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των 
Υπολογιστών.

Επιστήμη των Υπολογιστών
• Θεωρητική Επιστήμη των 
Υπολογιστών (Theoretical 
Computer Science)
• Εφαρμοσμένη Επιστήμη των 
Υπολογιστών (Applied Computer 
Science)

Να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο, 
εργαζόμενοι σε ομάδες, όρους 
που σχετίζονται με την 
Επιστήμη των Υπολογιστών 
τους, τους τομείς της, τα πεδία 
εφαρμογής καθεμιάς και να 
συσχετίζουν τις έννοιες μεταξύ 
τους. Να γίνει απαρίθμηση των 
πλέον γνωστών, από την 
πληθώρα, τομέων που την 
απαρτίζουν και ο σχετικός 
διαχωρισμός τους, σε 
θεωρητικό και εφαρμοσμένο 
πλαίσιο. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ενισχυτικά το 
πρότυπο Acm Computing 
System για τυχόν αναφορά σε 
περισσότερους τομείς ή έννοιες, 
όπως για παράδειγμα 
η Αρχιτεκτονική της 
πληροφορίας, η Υπολογιστική 
σκέψη κ.ά.

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

2.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ενδεικτικά: {ώρες: 2, σελίδες: 6}

Οι μαθητές να μπορούν να 
κατατάσσουν ένα 
πρόβλημα στην κατηγορία 
που ανήκει. 
Να μπορούν να διακρίνουν 
την ύπαρξη υπολογιστικών 
και μη προβλημάτων.

2.1.1 Η έννοια του προβλήματος
2.1.2 Κατηγορίες Προβλημάτων
(Επιλύσιμα, μη επιλύσιμα και 
ανοικτά προβλήματα) 
2.1.3 Υπολογιστικά Προβλήματα

Να δοθούν ενδεικτικά παραδείγματα 
προβλημάτων και οι μαθητές εργαζόμενοι 
σε ομάδες να ανακαλύψουν τις κατηγορίες 
που αυτά ανήκουν.
Μέσω ενδεικτικών παραδειγμάτων οι 
μαθητές να διαπιστώσουν ότι μέρος των 
προβλημάτων μπορεί να επιλυθεί με τη 
βοήθεια υπολογιστή.
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Οι μαθητές να περιγράφουν 
τις φάσεις επίλυσης ενός 
υπολογιστικού προβλήματος.

2.1.4 Διαδικασίες επίλυσης 
(υπολογιστικού) 
προβλήματος
(Κατανόηση, Ανάλυση − 
Αφαίρεση, Σύνθεση, 
Κατηγοριοποίηση, Γενίκευση).

Μέσω ενδεικτικού παραδείγματος επίλυσης 
υπολογιστικού προβλήματος να 
αναδειχθούν οι φάσεις επίλυσής του.

2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
Ενδεικτικά: {ώρες: 10, σελίδες: 30}

Οι μαθητές να περιγράφουν 
την έννοια του αλγορίθμου 
και την ύπαρξη 
συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών του.

2.2.1 Ορισμός αλγορίθμου
 2.2.2 Χαρακτηριστικά 
αλγορίθμου
(καθοριστικότητα, 
αποτελεσματικότητα, 
περατότητα, είσοδος/έξοδος 
κλπ)

Μέσω αυθεντικών παραδειγμάτων να 
αναγνωρίζουν οι μαθητές την έννοια του 
αλγορίθμου.
Με παραδείγματα να αναδειχθούν από τους 
μαθητές τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων 
αλγορίθμων.

Οι μαθητές να αναφέρουν 
και να συσχετίζουν τις 
συγκεκριμένες έννοιες.

2.2.3 Ανάλυση Αλγορίθμων, 
Θεωρία Υπολογισμού, 
Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων, 
Υπολογισιμότητα 
Αλγορίθμων.

Να αναζητήσουν, εργαζόμενοι σε ομάδες, 
στο Διαδίκτυο τους συγκεκριμένους όρους.
Να δημιουργηθεί διαγραμματική 
αναπαράσταση με τη συσχέτισή τους (π.χ. 
με χρήση εννοιολογικού χάρτη).

Οι μαθητές να αιτιολογούν 
την ύπαρξη διαφόρων 
τύπων αλγορίθμων και να
επεξηγούν τον τρόπο 
λειτουργίας τους.

2.2.4 Βασικοί τύποι αλγορίθμων 
όπως:
Αλγόριθμοι Σειριακής και 
Παράλληλης επεξεργασίας
Επαναληπτικοί και 
αναδρομικοί αλγόριθμοι

Να δοθούν ενδεικτικά παραδείγματα 
αλγορίθμων που να αναδεικνύονται οι 
σχετικές κατηγορίες (π.χ. μέσω του 
αλγορίθμου «Ταξινόμησης Δικτύου» μπορεί
να αναδειχθεί η φύση της παράλληλης 
επεξεργασίας).

Οι μαθητές να 
αναγνωρίσουν τις διάφορες 
μορφές αναπαράστασης
του αλγορίθμου και να 
μπορούν να επιλέγουν την 
πλέον κατάλληλη για 
συγκεκριμένο πρόβλημα.

2.2.5 Αναπαράσταση 
αλγορίθμου
Φυσική γλώσσα, 
ψευδοκώδικας, γλώσσα 
προγραμματισμού (οπτικός ή 
κειμενικός τρόπος) και 
μεθοδολογίες διαγραμματικής 
αναπαράστασης αλγορίθμων
(π.χ. λογικό διάγραμμα)

Να επιδειχθούν μέσω απλού 
παραδείγματος αλγορίθμου (π.χ. η 
αντιμετάθεση τιμών δύο μεταβλητών) οι 
διάφορες μορφές αναπαράστασης.

Οι μαθητές να αναφέρουν 
τους βασικούς τύπους και 
δομές δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται σε 
αλγορίθμους.

2.2.6 Δεδομένα και 
αναπαράστασή τους
Απλά δεδομένα
• Δομές δεδομένων
 Στατικές
 Δυναμικές

Μέσω παραδειγμάτων να αναδειχθούν οι 
διάφοροι τύποι και δομές δεδομένων 
(ακέραιοι, πραγματικοί, χαρακτήρες, 
λογικοί, τύποι οριζόμενοι από το χρήστη, 
εγγραφές, πίνακες, σύνολα, αρχεία, λίστες, 
στοίβες, ουρές, δένδρα, γράφοι).

Οι μαθητές να διακρίνουν 
τις βασικές εντολές και 
δομές που 
χρησιμοποιούνται σε έναν 
αλγόριθμο.

2.2.7 Εντολές και δομές 
αλγορίθμου
• Εντολές αλγορίθμου
 εισόδου
 εξόδου
 εκχώρησης τιμής

• Δομές αλγορίθμων
 Δομή Ακολουθίας
 Δομή Επιλογής
 Δομή Επανάληψης 

(βρόχοι και 
αναδρομή).

Να επιδειχθούν, μέσω παραδείγματος 
αλγορίθμου, η χρήση απλών εντολών και 
δομών που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι 
(π.χ. να γίνει αυτό μέσω του αλγορίθμου της 
ταξινόμησης επιλογής).

Οι μαθητές να 
προσδιορίζουν τον τρόπο 
λειτουργίας των δομών 
δεδομένων.

2.2.8 Βασικές αλγοριθμικές 
λειτουργίες σε δομές 
δεδομένων
(εισαγωγή, διαγραφή, 
απαρίθμηση, εντοπισμός …)

Μέσω αυθεντικών παραδειγμάτων (από τον 
πραγματικό κόσμο) να παρουσιαστεί ο 
τρόπος λειτουργίας των αντίστοιχων δομών 
δεδομένων.
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Οι μαθητές να εντοπίζουν 
και να διορθώνουν τα
λογικά λάθη ενός 
αλγορίθμου.
Οι μαθητές να εξηγούν την 
ανάγκη δημιουργίας της 
κατάλληλης τεκμηρίωσης.

2.2.9 Εκσφαλμάτωση σε λογικά 
λάθη

2.2.10 Τεκμηρίωση

Να αναδειχθούν μέσω παραδείγματος 
αλγορίθμου (π.χ. της αντιμετάθεσης τιμών 
δύο μεταβλητών) περιπτώσεις λογικών 
λαθών.
Να επιδειχθεί μέσω παραδείγματος η 
τεκμηρίωση αλγορίθμου.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ενδεικτικά: {ώρες: 6, σελ: 20}

Οι μαθητές να 
δημιουργήσουν ευκρινές 
γνωσιακό και οργανωμένο 
νοητικό σχήμα που να 
περιλαμβάνει τα είδη και 
τεχνικές προγραμματισμού, 
με βάση την εμπειρία 
προγραμματισμού από το 
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και 
(πιθανόν) την Α΄ τάξη ΓΕΛ.

2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες 
προγραμματισμού και 
«Προγραμματιστικά 
Υποδείγματα».

Αναφορά στα «Προγραμματιστικά 
Υποδείγματα» (προστακτικός, δηλωτικός,
λογικός και λοιπά πρότυπα 
προγραμματισμού).
Αναφορά σε προγραμματιστικές τεχνικές 
και
είδη προγραμματισμού.
Να δοθεί έμφαση στην προσέγγιση του 
δομημένου προγραμματισμού κύρια με 
παρουσίαση προγραμμάτων.
Σύνδεση με το/τα είδη προγραμματισμού 
που γνώρισαν μέχρι σήμερα.

Οι μαθητές να συνδυάσουν 
αλγοριθμικές δομές και 
δεδομένα/δομές δεδομένων 
για να δημιουργήσουν 
κώδικα/πρόγραμμα.

2.3..2 Σχεδίαση και συγγραφή 
κώδικα.

Υλοποίηση σε κώδικα ενός απλού ήδη 
γνωστού και κατά προτίμηση υλοποιημένου 
σε προηγούμενο στάδιο αλγορίθμου (π.χ. 
αλγόριθμος αντιμετάθεσης, αλγόριθμος 
σειριακής αναζήτησης με χρήση πίνακα…).
Να επιδειχθεί μέσω του παραπάνω 
παραδείγματος, η διαδικασία της 
μετάφρασης/διερμηνείας και 
εκσφαλμάτωσης κύρια συντακτικών λαθών.
Αναφορά σε τεχνικές 
επαναχρησιμοποίησης κώδικα, όπως 
διαδικασίες, συναρτήσεις, βιβλιοθήκες.

Οι μαθητές να 
διαπιστώσουν ότι οι 
σημερινές εφαρμογές είναι 
αρκετά πολύπλοκες και η 
δημιουργία τους ακολουθεί 
συγκεκριμένα μοντέλα 
ανάπτυξης εφαρμογών 
λογισμικού που 
εξελίσσονται σε 
συγκεκριμένες φάσεις.

2.3.3 Κύκλος ζωής εφαρμογής 
λογισμικού
Φάσεις: Ανάλυση, σχεδίαση, 
υλοποίηση, λειτουργία και 
συντήρηση.

Να γίνει αναφορά μέσω παραδείγματος στις 
φάσεις ανάπτυξης μιας επιλεγμένης 
εφαρμογής λογισμικού.
Να γίνει αναφορά στη συνεργασία ομάδων 
ανάπτυξης λογισμικού για ολοκληρωμένες 
εφαρμογές.
Να γίνει συζήτηση για εφαρμογές ανοικτού
ή μη κώδικα.

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά: {ώρες: 8, σελίδες: 20}

Οι μαθητές να εντάξουν 
τις γνώσεις τους για τα 
Λειτουργικά Συστήματα 
στο σχήμα της 
Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των 
Υπολογιστών.

3.1 Λειτουργικά Συστήματα (Λ.Σ.)
Περιγραφή της έννοιας του Λ.Σ. 
Βασικές εργασίες του Λ.Σ. 
• Διαχείριση της Κεντρικής 
Μονάδας Επεξεργασίας
• Διαχείριση της Μνήμης
• Διαχείριση του Συστήματος 
Αρχείων 
• Διαχείριση των Εισόδων και 
Εξόδων
Γνωστά Λ.Σ.

Τι είναι το Λ.Σ.
Ποιoν σκοπό εξυπηρετεί. 
Αναφορά στις βασικές λειτουργίες του.
Σύντομη παρουσίαση γνωστών Λ.Σ.
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Οι μαθητές να εντάξουν
τις γνώσεις τους για 
θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση δεδομένων, 
δημιουργία, αποθήκευση 
και ανάκτηση 
πληροφορίας στο σχήμα 
της Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των 
Υπολογιστών.

Οι μαθητές να αιτιολογούν 
ότι τα δεδομένα 
αποθηκεύονται σε 
οργανωμένες δομές και 
ότι αυτά ανακτώνται μέσω 
συγκεκριμένων 
συστημάτων και 
μεθοδολογιών.

3.2 Πληροφοριακά συστήματα
Συστήματα διαχείρισης δεδομένων
Αρχιτεκτονικές αποθήκευσης
• Άμεσης πρόσβασης 
• Βασισμένες σε δίκτυο
• Βασισμένες σε σύννεφο
Βάσεις δεδομένων 
• Δομή
• Σχεσιακές Βάσεις. Σύστημα 
Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων 
• Γλώσσες Ερωτοαποκρίσεων 
(SQL, XML)

Να γίνει συζήτηση που να 
αναδειχθούν οι πρότερες γνώσεις για 
θέματα διαχείρισης αποθήκευσης και 
ανάκτησης δεδομένων σε γενικό 
επίπεδο (web, βάσεις δεδομένων κ.α.). 
Αφού διαπιστωθεί το επίπεδο των 
γνώσεων των μαθητών, να επιχειρηθεί 
να ολοκληρωθούν αυτές στο μέτρο 
που αυτό είναι εφικτό. 

Οι μαθητές να εντάξουν τις 
γνώσεις τους για θέματα 
επικοινωνίας και 
δικτύωσης συστημάτων 
στο σχήμα της 
Εφαρμοσμένης Επιστήμης 
των Υπολογιστών.

Οι μαθητές να 
οργανώσουν σε νοητικό 
μοντέλο τα βασικά θέματα 
που αφορούν τα δίκτυα 
επικοινωνίας.

3.3 Δίκτυα
• Ορισμός δικτύου Η/Υ
• Στοιχεία δικτύου 
 υπολογιστικά 

συστήματα και συσκευές
 μονάδες μεταγωγής
 γραμμές μετάδοσης

• Κατηγορίες δικτύων
 βάσει περιοχής
 βάσει μέσων μετάδοσης
 βάσει τεχνικής 

προώθησης της 
πληροφορίας
• Τοπολογίες δικτύων
• Σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων

Μέσω ανάκλησης γνώσεων ή 
αναζήτησης (και με τη χρήση 
εννοιολογικού χάρτη), να 
απεικονιστούν τα θέματα που 
διαπραγματεύεται η ενότητα.

Οι μαθητές να εντάξουν 
την Τεχνητή Νοημοσύνη 
στο σχήμα της 
Εφαρμοσμένης 
Επιστήμης των
Υπολογιστών, να 
γνωρίσουν τις 
επιστημονικές περιοχές 
της εφαρμογής της 
Τεχνητής Νοημοσύνης να 
μπορούν να αναφέρουν 
τομείς στους οποίους έχει 
εφαρμογή η Τεχνητή 
Νοημοσύνη.

3.4 Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.)
• Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη
• Εξέλιξη της Τεχνητής 
Νοημοσύνης
• Τομείς Εφαρμογής της Τ.Ν.
• Αναφορά σε γλώσσες 
προγραμματισμού που 
χρησιμοποιούνται στην Τ.Ν.

Να αναζητηθούν οι επιστημονικές 
περιοχές στις οποίες μπορεί να έχει 
εφαρμογή η Τ.Ν.
Να αναδειχθεί ο ρόλος της Τ.Ν σε 
σύνθετα προβλήματα.
Να αναφερθούν οι τομείς εφαρμογής 
της Τ.Ν (μηχανική μάθηση, 
συμπερασματολογία, ρομποτική κ.ά.) 
Να γίνει αναφορά σε Γλώσσες 
Λογικού. Προγραμματισμού που 
χρησιμοποιούνται στην Τ.Ν.

4. Διδακτική μεθοδολογία
• Η διδακτική του μαθήματος σχετίζεται με τον κοινωνικό εποικοδομισμό και τις σύγχρονες θεωρήσεις για την 

«επεξεργασία των πληροφοριών».
• Οι διδακτικές προσεγγίσεις πρέπει να καλύπτουν όλα τα επίπεδα των σύγχρονων Στοχοταξινομιών και να 

σχετίζονται με τους πλέον αποδεκτούς τύπους Νοημοσύνης. Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές τεχνικές προτεί−
νεται να ακολουθούνται οι πλέον ενεργητικές εξ αυτών. Χρησιμοποιούνται αυθεντικά παραδείγματα από τον 
πραγματικό κόσμο.

• Το μάθημα γίνεται σε εργαστηριακό περιβάλλον ακολουθώντας μεθόδους αναζήτησης και ανακάλυψης. Ως 
κοινωνική οργάνωση της τάξης ακολουθείται η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Ο καθηγητής λειτουργεί ως 
διευκολυντής για την οικοδόμηση της γνώσης από τον μαθητή κινούμενος με τεχνικές του «πλαισίου στήριξης» 
(scaffolding).

• Με κατάλληλα απλά παραδείγματα επιδιώκεται οι μαθητές να αντιληφθούν τις διάφορες έννοιες και να είναι 
ικανοί να αξιολογούν και οργανώνουν τις έννοιες αυτές σε νοητικές δομές, συστηματοποιώντας και ολοκληρώ−
νοντας τις πρότερες εμπειρίες τους. 
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Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2014−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Aπριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 53250/Γ2 (2)
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία 

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και 
Κοινωνιολογία) Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του 

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. 
ββ του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την με αριθμ. 16/17−03−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές 
Δικαίου και Κοινωνιολογία) Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
ως εξής:

1. Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία, Πολιτικοί 

Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) είναι πρω−
τίστως μια μαθητεία στη Δημοκρατία. Σκοπός του είναι 
να διαμορφώσει έναν ελεύθερο, υπεύθυνο και ενεργό 
πολίτη, ο οποίος έγκαιρα και με επίγνωση θα κατα−
νοήσει τη σημασία και την αξία της δημοκρατίας, θα 
σέβεται τους πολιτειακούς θεσμούς, θα αγαπά και θα 
αγωνίζεται για την δημοκρατία και την πολιτεία.

Σκοπός του μαθήματος είναι ο μαθητής να αποκτήσει 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική παιδεία, να καταλάβει 
και να βιώσει τη διασύνδεση Κοινωνίας− Οικονομίας− 
Πολιτικών Θεσμών και Δικαίου, να κατανοήσει βασι−
κούς θεσμούς για την οργάνωση και την λειτουργία 
της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτείας και να 
αναπτύξει πολιτική συνείδηση και κριτική σκέψη, ώστε 
να συμμετέχει ενεργά στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι 
ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. 

Σκοπός, εν τέλει, είναι ο αγώνας και η αγωνία για μια 
καλύτερη κοινωνία, για έναν καλύτερο κόσμο, το αέναο 
και ανεξάντλητο ενδιαφέρον για την πολιτική, γιατί είναι 
σπουδαία δραστηριότητα, που δίνει χαρά και νόημα στη 

ζωή, γιατί είναι «ό,τι οργανωτικά ευγενέστερο φαντά−
στηκε ο άνθρωπος για να υπηρετήσει τους άλλους».

2. Ειδικότεροι σκοποί
− Η εμπέδωση των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων 

που αποκτήθηκαν στην Α΄ Λυκείου και η απόκτηση νέων 
γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων, σχετικών με την 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα.

− Η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής, οικονομικής και 
πολιτικής σκέψης και των κατάλληλων εργαλείων για 
την κατανόηση της δυναμικής αλληλεξάρτησης της κοι−
νωνίας (πολιτείας), της οικονομίας και του δικαίου, την 
ανάπτυξη αυτογνωσίας και κοινωνικής συνείδησης, με 
απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση 
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό−οικονομικό−
πολιτικό περιβάλλον.

− Η απόκτηση επιπλέον γνώσεων για βασικούς θε−
σμούς της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτείας.

− Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την ανάλυση των 
κοινωνικών− οικονομικών− πολιτικών φαινομένων και την 
αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων. 

− Η απόκτηση κοινωνικών ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αξι−
ών και στάσεων, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή τους 
σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη δημοκρατική ελληνική 
και ευρωπαϊκή κοινωνία.

− Η συνολική και συνθετική θεώρηση των θεσμών, του 
δικαίου, της πολιτικής και της οικονομίας ως «κοινω−
νικών» συμβάντων και δημιουργημάτων για το ατομικό 
και συλλογικό γίγνεσθαι.

− Η συνειδητοποίηση της αξίας του διαλόγου, ώστε να 
σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και να υπο−
στηρίζουν τις απόψεις τους με επιχειρήματα, κάνοντας 
χρήση των πορισμάτων των κοινωνικών επιστημών.

− Η υιοθέτηση θετικής στάσης, εκ μέρους του μαθητή, 
ώστε να αγαπήσει την κοινωνία (πολιτεία), να σέβεται 
τους θεσμούς, να δώσει νόημα στην πολιτική για να 
νοιώσει τη χαρά της πολιτικής και της ζωής.

− Η ανακάλυψη ότι η «Πολιτική Παιδεία» σκοπεύει σε 
μια κοινωνία (πολιτεία), που δεν εξυπηρετεί συμφέροντα 
αλλά υπηρετεί αξίες. Αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότη−
τα, η αλληλεγγύη, η συμμετοχή, το μέτρο, ο διάλογος 
κτλ., που θα συμβάλλουν στη δημιουργία να ανέβουμε, 
ατομικά και συλλογικά, ακόμη ψηλότερα. 

Επιπλέον, το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» έχει σκοπό 
οι μαθητές να μπορούν να:

− Κατανοήσουν βασικές έννοιες της Οικονομίας, της 
Πολιτικής και του Δικαίου και της Κοινωνιολογίας, να 
αναπτύξουν δημιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα 
στην προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων αυτών 
των επιστημών.

− Να κατανοήσουν την οργάνωση και λειτουργία της 
κοινωνίας, της πολιτείας και της οικονομίας και να προ−
σπαθούν για τη διαρκή βελτίωσή τους.

− Να εμπεδώσουν τις διαδικασίες ένταξης του ατόμου 
στην κοινωνία και τα αποφεύγουν να υιοθετούν απο−
κλίνουσες συμπεριφορές.

− Να διακρίνουν τον ιδιωτικό από τον δημόσιο τομέα 
της οικονομίας και να κατανοήσουν τον ρόλο του κρά−
τους στην οικονομία.

− Να κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία 
της πολιτείας με βάση το πολίτευμα και το Σύνταγμα.

− Να αποκτήσουν μια κουλτούρα συνεργασίας με την 
δημόσια διοίκηση και να επιδιώκουν την ορθολογική και 
αποτελεσματική λειτουργία της.
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