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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο θόζκνο αιιάδεη κε ηελ ζπλερή εμέιημε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο
θαη ν ζύγρξνλνο πνιίηεο δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη απηήλ ηελ αιιαγή. Απνθηώληαο θξηηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηηο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ηνπ παξνπζηάδνληαη, αλαγθαίνλ είλαη λα ζθέθηεηαη πνηέο από
απηέο ζα πηνζεηήζεη θαη κε πνηνύο όξνπο. Με όπιν ηελ γλώζε, ε νπνία παξάγεηαη από ηελ
ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, κπνξνύκε λα δηεξεπλνύκε ηελ ρξεζηηθόηεηα θάζε εθαξκνγήο ηεο
πιεξνθνξηθήο, λα ηελ απνξξίπηνπκε ή λα ηελ πξνζαξκόδνπκε ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο.
Οη καζεηέο ηεο Γ' ηάμεσο γπκλαζίνπ νη νπνίνη ζέινπλ λα θάλνπλ ζπνπδέο πιεξνθνξηθήο
αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο, κεηά από πξόζθιεζε έληαμεο ζην
δίθηπν κε ζέκα: “Μεηάβαζε θαη επηινγέο ζπνπδώλ” ηνπ ΚΔΤΠ Πεξηζηεξίνπ θαη ππό ηνλ
γεληθόηεξν ζπληνληζκό ηεο θ. Δ. Μπηιαλάθε.
SUMMARY
The world is constantly changing with the evolution of computer and communication sciences
and modern citizens can not prevent this from happening. Having acquired critical thinking towards
the technologies that are presented to them, it is necessary to consider which of those they will
adopt and under which conditions. With knowledge as a weapon, which is produced by education,
we can broaden the use of every application, reject or adapt it to our true needs
The 9th grade students, who want to study computer related subjects, seek information about
the science of computers, after an invitation of becoming participants in a project called: “Transition
and selection of studies” of counselling canter of Peristeri and under the coordination of Mrs. E.
Bilanaki.
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ
Η κεηάβαζε από ην γπκλάζην ή ην ιύθεην ζε επόκελν ζηάδην ζπνπδώλ απνηειεί θαζνξηζηηθό
ζηόρν γηα ηνλ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα ραξάμεη κε επηηπρία ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ, επηιέγνληαο ηύπν
ζπνπδώλ. Γνζείζεο επθαηξίαο ηεο πξόζθιεζεο γηα έληαμε ζην δίθηπν, νη καζεηέο ζα είραλ ηελ
δπλαηόηεηα κέζα από δεμηόηεηεο λα πάξνπλ πιεξνθόξεζε γηα ζπνπδέο ζηελ πιεξνθνξηθή ζηελ
ώξα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο, ρσξίο λα παξαθσιύεηαη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα
ζπνπδώλ.
ΔΣΤΜΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ – ΟΡΗΜΟ
Σν ξήκα πιεξν-θνξέσ ζεκαίλεη θέξσ πιήξεο κέηξν.(ιεμηθόλ Liddell &Scott ζει. 376 ,6νο ηόκνο)
Πληποθοπική ή επιζηήμη ςπολογιζηών νλνκάδεηαη ε ζεηηθή θαη εθαξκνζκέλε επηζηήκε ε νπνία
εξεπλά ηα ζεσξεηηθά ζεκέιηα θαη ηε θύζε ησλ πιεξνθνξηώλ, ησλ αιγνξίζκσλ θαη ησλ
ππνινγηζκώλ, θαζώο θαη ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηνπο ζε απηνκαηνπνηεκέλα ππνινγηζηηθά
ζπζηήκαηα, από ηε ζθνπηά ηεο ζρεδίαζεο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο πινπνίεζεο, ηεο δηεξεύλεζεο, ηεο
αλάιπζεο θαη ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπο. Αζρνιείηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ζθνπηκόηεηαο,
ηεο δνκήο, ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ κεραληζκνύ ησλ κεζνδηθώλ δηεξγαζηώλ (ή αιγνξίζκσλ) πνπ
απνηεινύλ ηε βάζε, ηελ απόθηεζε, ηελ εθπξνζώπεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ απνζήθεπζε, ηελ
επηθνηλσλία θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο. Έλαο ελαιιαθηηθόο νξηζκόο ηεο επηζηήκεο ησλ
ππνινγηζηώλ είλαη ε κειέηε ηεο απηνκαηνπνίεζεο αιγνξηζκηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ θιηκαθώλνληαη.
Έλαο επηζηήκνλαο πιεξνθνξηθήο πνπ εηδηθεύεηαη ζηε ζεσξία ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρύνο θαη ην
ζρεδηαζκό ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. (el.wikipedia.org/wiki/Πιεξνθνξηθή)
Σελ παξνύζα ζηηγκή, ε επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθή πεξηιακβάλεη επηκέξνπο αληηθείκελα
ηα νπνία κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ από ηνπο εμήο (ηνπιάρηζηνλ) γεληθνύο ηίηινπο:
2

1. Θεσξία αιγνξίζκσλ
2. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ
3. Ηιεθηξνληθή
4. Φεθηαθά ήκαηα θαη πζηήκαηα
5. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα
6. Βάζεηο Γεδνκέλσλ
7. Γίθηπα Τπνινγηζηώλ
8. Σειεπηθνηλσλίεο
9. Σερλεηή λνεκνζύλε
10. Δπηθνηλσλία αλζξώπνπ κεραλήο
11. Αξρέο γισζζώλ θαη πξνγξακκαηηζκνύ
ΚΟΠΟ
Οη καζεηέο ηεο Γ' ηάμεσο γπκλαζίνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, ηελ θαιιηέξγεηα
ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη κέζσ ηνπ ζεκαηηθνύ δηθηύνπ:
“Μεηάβαζε θαη επηινγέο ζπνπδώλ” λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο πνπ ζέινπλ λα
θάλνπλ ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή.
ΣΟΥΟ
•
Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ζε επίπεδν
ζρνιείνπ θαη ζε επίπεδν δηθηύνπ.
•
λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ζπκκεηνρήο ζην ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε
πξνγξάκκαηνο.
•
λα απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη εκπεηξία νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ κηαο
δξαζηεξηόηεηαο, ζπκκεηέρνληαο ζηε ζύληαμε ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
•
λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπηθνύο παξάγνληεο θαη ζεζκηθνύο θνξείο γηα
ηε ζπγθέληξσζε θξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ έξεπλα ηνπο.
•
λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ εμεύξεζε πιεξνθνξηώλ.
•
λα απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη εκπεηξία ζύλζεζεο επηκέξνπο επξεκάησλ θαη πνξηζκάησλ, ζην
πιαίζην δηεξεύλεζεο κηαο ζπληζηακέλεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο.
•
λα απνθηήζνπλ εκπεηξία επίζεκεο παξνπζίαζεο επξεκάησλ θαη πνξηζκάησλ ζε εκεξίδεο
θνηλνύ, κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ επνπηηθώλ κέζσλ (Powerpoint, θ.ά.)
ΟΜΑΓΔ
Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ δύν ή ηξηώλ αηόκσλ, ν έλαο θξαηνύζε
(πιεθηξνινγνύζε) ζεκεηώζεηο-πξαθηηθά - θαη ν άιινο παξνπζίαδε ηελ δνπιεηά ηνπο θάζε θνξά πνπ
ε κία νκάδα έδεηρλε ηα βήκαηα ηεο εξγαζίαο ζηηο άιιεο νκάδεο.
ΥΟΡΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Οη καζεηέο ζηελ ώξα ηεο πιεξνθνξηθήο ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο ζηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο.
ΥΡΟΝΟ
Απαηηήζεθαλ 7 δηδαθηηθέο ώξεο.
ΤΛΖ
Η δξάζε εληάρζεθε ζην 3ν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ πιεξνθνξηθήο “Ο ππνινγηζηήο ζηελ θνηλσλία
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θαη ζηνλ πνιηηηζκό” , ζπλαξηήζεη πξνγξάκκαηνο αγσγήο ζηαδηνδξνκίαο “Μεηάβαζε θαη επηινγέο
ζπνπδώλ”
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1η
Οη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ηελ ηζηνζειίδα δηαζύλδεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
www.dasta.uoc.gr/career/ θαη πήξαλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο.
Διδικόρ Τπολογιζηών/ Πληποθοπικήρ
Οπιζμόρ
Αληηθείκελν ηνπ απόθνηηνπ ηεο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ είλαη ε ζπγθέληξσζε, ηαμηλόκεζε,
επεμεξγαζία θαη κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, δηθηύσλ
ηειεπιεξνθνξηθήο θαη αλάιπζεο-ζύλζεζεο, θαζώο θαη εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πιηθνύ θαη
ινγηζκηθνύ.

Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ
Οη απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο κπνξνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ
ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. πγθεθξηκέλα
αζρνινύληαη κε ηελ θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ, πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ γηα ηελ εμππεξέηεζε
αλζξώπηλσλ αλαγθώλ. Δπίζεο εκπιέθνληαη ζηελ ζπγθέληξσζε, ηαμηλόκεζε, επεμεξγαζία θαη
κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη ησλ δηθηύσλ ηειεπιεξνθνξηθήο.
Έηζη, θαιύπηνπλ εμίζνπ ηα αληηθείκελα ηνπ πιηθνύ, ηνπ ινγηζκηθνύ, ησλ εθαξκνγώλ θαη ηεο
ζεσξίαο ηεο πιεξνθνξηθήο.

Ηδιαίηεπερ ικανόηηηερ
Χο επαγγεικαηίεο ζηνλ ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη θαη λα
επηθαηξνπνηνύλ δηαξθώο ηηο γλώζεηο πνπ έιαβαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο θαζώο ζα
έρνπλ μεπεξαζηεί πηζαλόηαηα ζην άκεζν κέιινλ. Σν αληηθείκελν ησλ επαγγεικαηηθώλ ηνπο
ππνρξεώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί λα έρνπλ πιήξε γλώζε ησλ αξρώλ ηεο πιεξνθνξηθήο,
επξύηεηα γλώζεσλ, εξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
εθεπξεηηθόηεηα θαη θαληαζία, λα είλαη νξγαλσηηθνί θαη κεζνδηθνί.

ποςδέρ
Οη ζπνπδέο ζηελ επηζηήκε Τπνινγηζηώλ παξέρνληαη από ηα εμήο ηκήκαηα ΑΔ.Ι.:
Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (Ηξάθιεην), Σκήκα Δπηζηήκεο θαη
Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (Σξίπνιε), Σκήκα Δθαξκνζκέλεο
Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε), Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ
θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (άκνο), Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη
Σειεπηθνηλσληώλ, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην
Αζελώλ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο, Ιόλην Παλεπηζηήκην (Κέξθπξα)

Δπαγγελμαηικέρ Γςναηόηηηερ Αποθοίηων Σμημάηων Πληποθοπικήρ
Οη πηπρηνύρνη απηώλ ησλ ηκεκάησλ έρνπλ θαιή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαζώο
πιένλ ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ έρεη δηεηζδύζεη ζηελ δσή καο,
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απμάλνληαο έηζη θαη ηελ δήηεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζηηο ηερλνινγίεο απηέο. Οη απόθνηηνη
απηώλ ησλ ηκεκάησλ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ αθαδεκατθή θαξηέξα ζηελ Διιάδα θαη ζε
εμαηξεηηθά Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, λα ζηειερώζνπλ γλσζηέο ειιεληθέο εηαηξείεο
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ, λα εξγαζηνύλ ζηε δηνίθεζε- κεραλνγξαθηθά θέληξα, ζηε
βηνκεραλία, ζε εηαηξείεο πξνκήζεηαο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη σο θαζεγεηέο ζηελ
εθπαίδεπζε. Πην αλαιπηηθά νη απόθνηηνη ησλ ηκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ
ζηηο παξαθάησ θαηεπζύλζεηο:
 Αναλςηήρ εθαπμογών: Οη αλαιπηέο εθαξκνγώλ ζρεδηάδνπλ ηελ ινγηθή δνκή ησλ
πξνγξακκάησλ γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηώλ. Δηδηθόηεξα, ν
αλαιπηήο εθαξκνγώλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αλαιπηή ζπζηεκάησλ ώζηε λα θαηαλνήζεη ηνλ
ξόιν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεη ζε
ραξηί ηηο εθαξκνγέο, θαη ηειηθά ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή νύησο ώζηε λα ηνλ
δηεπθνιύλεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ν αλαιπηήο
εθαξκνγώλ, όηαλ εξγάδεηαη ζε εηαηξία ζην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο, κπνξεί λα ειέγρεη θαη
λα δηαρεηξίδεηαη ηηο εθαξκνγέο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ γξαθείνπ γηα ην νπνίν είλαη ππεύζπλνο, λα
δηνξζώλεη ηπρόλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ή λα θάλεη δηάθνξεο βειηηώζεηο ζε απηέο.
Ο αλαιπηήο εθαξκνγώλ, εθκεηαιιεύεηαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ηα ζύγρξνλα κέζα πνπ
πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο.
 Αναλςηήρ ζςζηημάηων: Οη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ κπνξεί λα ζρεδηάδνπλ λέα ζπζηήκαηα
(ινγηζκηθό θαη πιηθό) ή λα πξνηείλνπλ λέν ινγηζκηθό πνπ επεθηείλεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα
ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο. Οη πεξηζζόηεξνη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ εηδηθεύνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλν ηύπν ζπζηήκαηνο πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ νξγαληζκνύ πνπ
εξγάδνληαη π.ρ. επηρεηξήζεηο, ινγηζηηθά ή ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, επηζηεκνληθά ή
κεραλνινγηθά ζπζηήκαηα. Ο αλαιπηήο ζπζηεκάησλ θαζνξίδεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ζρεδηάδεη ην ζύζηεκα, θαζνξίδεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε πιηθό θαη
ινγηζκηθό, δηαρεηξίδεηαη, βειηηώλεη θαη επηδηνξζώλεη ηηο εθαξκνγέο ηεο εηαηξίαο. ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλαιπηή ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνληαη αθόκα, ε επίβιεςε θαη ε
δηαρείξηζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο ή ηνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη ππεύζπλνο, ε άκεζε
ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη κε ηνπο ππεύζπλνπο όισλ ησλ ηκεκάησλ, ώζηε
λα κπνξεί λα πξνηείλεη ηε ζρεδίαζε εθαξκνγώλ πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.
ηελ εξγαζία ηνπ ρξεζηκνπνηεί πξνεγκέλεο επηζηεκνληθέο ηερληθέο όπσο, δνκεκέλε
αλάιπζε, κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ, καζεκαηηθή αλάιπζε θαη ππνινγηζκό θόζηνπο θ.ι.π.
γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο.
 Διδικόρ πληποθοπιακών ζςζηημάηων με πολςμέζα: Ο επαγγεικαηίαο απηόο δεκηνπξγεί
κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ παξνπζηάζεηο όισλ ησλ εηδώλ πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο, εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο, θείκελα,
ιόγν θαη κνπζηθή. Σν απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζε εηδηθό θνηλό
ή ζε κεγάιεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνύ. Πνιιέο θνξέο ην έξγν ηνπ πεξηιακβάλεη θαη
πξνγξακκαηηζκό, ώζηε λα επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. Δθαξκόδεη ηηο
ηερληθέο ζρεδίαζεο θαη ηειηθήο δνθηκήο πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ηθαλόο λα ηεθκεξηώλεη ην
παξαγόκελν πξόγξακκα. Αθόκα, αλαπηύζζεη θαη ζπληάζζεη πξνδηαγξαθέο πξνγξακκάησλ,
αθνινπζώληαο θαζηεξσκέλεο κεζόδνπο θαη πξόηππα. Ο επαγγεικαηίαο αμηνπνηεί ηηο
δπλαηόηεηεο ησλ εξγαιείσλ ησλ πνιπκέζσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ, ώζηε λα
γίλνληαη πεξηζζόηεξν θηιηθά πξνο ην ρξήζηε. Μπνξεί επίζεο λα αλαπηύζζεη
νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα,
αθνινπζώληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.
 Ππογπαμμαηιζηήρ ζςζηημάηων και εθαπμογών: Ο πξνγξακκαηηζηήο ζπζηεκάησλ θαη
εθαξκνγώλ ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα έλα πξόβιεκα, ην αλαιύεη, ζρεκαηίδεη ην ινγηθό
δηάγξακκα θαη θαηαζθεπάδεη ην αλάινγν πξόγξακκα Η/Τ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα
ειεθηξνληθό παηρλίδη, έλα ινγηζηηθό ζύζηεκα, ή έλαο θεηκελνγξάθνο. Πξνζαξκόδεη ηηο
δπλαηόηεηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, αζρνιείηαη κε ηε
κειέηε θαη εθαξκνγή λέσλ ζπζηεκάησλ, ή κε ηε βειηίσζε θαη πξνώζεζε γλσζηώλ
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εθαξκνγώλ θαη ειέγρεη ηα πξνγξάκκαηα γηα λα βεβαησζεί όηη ηα απνηειέζκαηα ηαηξηάδνπλ
κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα δηνξζώζεη ηα πηζαλά ιάζε. Όηαλ ην πξόγξακκα
ηειεηνπνηεζεί, ν πξνγξακκαηηζηήο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή, ζπληάζζεη έλα "θάθειν
πξνγξάκκαηνο" πνπ πεξηιακβάλεη όια ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη γξαπηέο νδεγίεο γηα ην ρεηξηζηή ηνπ Η/Τ. Δπίζεο, όηαλ νξηζκέλα από ηα
δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο αιιάμνπλ, ν πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη λα αλαπξνζαξκόζεη ην
πξόγξακκα θαη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο. Η δνπιεηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή Η/Τ
εμαξηάηαη άκεζα από ηνλ αλαιπηή, πνπ έρεη κειεηήζεη ην πξόβιεκα θαη έρεη πξνζδηνξίζεη
ηε κέζνδν κε ηελ νπνία ζα ιπζεί. Έηζη ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα λα θαηαξηίζεη ην
πξόγξακκα.
 σεδιαζηήρ πολςμέζων: Ο ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ ζρεδηάδεη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα
ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, νπηηθνύο δίζθνπο (cd-roms) θαη ηζηνζειίδεο. πλήζσο
πξόθεηηαη γηα παξαγσγέο κε ελεκεξσηηθό, ςπραγσγηθό ή εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, πνπ
παξνπζηάδνληαη κε ειεθηξνληθό ηξόπν ζηνπο ρξήζηεο, κε ηελ ηερληθή θηλνύκελεο εηθόλαο
θαη ήρνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ επαγγεικαηία απηνύ είλαη: θαζνξηζκόο ζελαξίνπ θαη
ζηόρσλ ηνπ νπηηθνύ δίζθνπ, ηεο ηζηνζειίδαο ή γεληθά ηεο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ,
ζρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί ην
πιηθό, ζρεδηαζκόο ησλ γξαθηθώλ ηεο εθαξκνγήο, ςεθηνπνίεζε ηνπ πιηθνύ θαη πξνζζήθε
ζηελ εθαξκνγή, θαζώο θαη ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ έξγνπ θαη δηόξζσζε ηπρόλ ζθαικάησλ.
Σα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ εξγαζία ηνπ ν ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ, είλαη
ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο, ν εθηππσηήο, ην ζθάλεξ, ηα απαηηνύκελα ινγηζκηθά, θιπ.
 Σεσνικόρ αζθαλείαρ δικηύων Ζ/Τ: Ο ηερληθόο αζθάιεηαο δηθηύσλ Η/Τ αζρνιείηαη κε ηελ
πξνζηαζία ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (αξρείσλ) κεηαμύ ππνινγηζηώλ πνπ επηθνηλσλνύλ
κέζσ δηθηύνπ. Δηδηθόηεξα, εθαξκόδεη ηερληθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηόηεηα ησλ
αξρείσλ ησλ ππνινγηζηώλ θαη πξνηείλεη ηξόπνπο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγώλ ησλ εηαηξεηώλ,
ώζηε λα πεξηέρνπλ θιεηδηά αζθαιείαο. Γηα ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή, εθηππσηή, πξνγξάκκαηα ηερληθήο ππνζηήξημεο δηθηύσλ θαη άιια
ζπκπιεξσκαηηθά εμαξηήκαηα γηα ππνινγηζηέο. Ο ηερληθόο αζθάιεηαο δηθηύσλ ππνινγηζηώλ
ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη κε ηνλ αλαιπηή ζπζηεκάησλ
εθαξκνγώλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πάληα ελήκεξνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο θαη λα
κπνξεί λα πξνηείλεη εθαξκνγέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ.
Ο επαγγεικαηίαο ηερληθόο αζθάιεηαο δηθηύσλ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξώλεηαη δηαξθώο,
δεδνκέλνπ όηη νη εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ ππνινγηζηώλ είλαη ηαρύηαηεο.
Οη πηπρηνύρνη ησλ ηκεκάησλ Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ, κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε
ηνκείο αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. Μπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ ζηνλ δεκόζην
θαη ηδησηηθό ηνκέα:
 ε ηξάπεδεο, ππνπξγεία, δήκνπο πεξηθεξεηαθέο δηεπζύλζεηο, νξγαληζκνύο θνηλήο σθέιεηαο
(ΟΣΔ, ΓΔΗ) θαη ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ θνξέα όπνπ ππάξρεη ηκήκα
κεραλνγξάθεζεο ή εηδηθόηεηα πξνγξακκαηηζηή
 ε εηαηξείεο παξαγσγήο ινγηζκηθνύ, πιεξνθνξηθήο, ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη δηαρείξηζεο
πνιπκέζσλ (Multimedia Management)
 Χο θαζεγεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ νη απόθνηηνη
παλεπηζηεκηαθώλ ζρνιώλ, ελώ γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα πεξάζνπλ ηελ
δηαδηθαζία εμεηάζεσλ ηνπ ΑΔΠ. ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε εξγάδνληαη θαη πηπρηνύρνη
ηερληθώλ εηδηθνηήησλ Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. ή θαη άιισλ ηερληθώλ ζρνιώλ κεηά από θνίηεζε ζε
παηδαγσγηθή ζρνιή ή ζηε ΔΛΔΣΔ.
 Χο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο

ςνθήκερ επγαζίαρ
Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληώλ, θαηαζηεκάησλ,
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θ.ι.π θαη ε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ θαη εξγαζηεξίσλ δηακνξθώλνπλ ηόζν ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, όζν θαη ην σξάξην ηνπο ην νπνίν κεξηθέο θνξέο ππεξβαίλνπλ ιόγσ
θόξηνπ εξγαζίαο. Οη απνδνρέο ηνπο κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ αληαγσληζηηθέο θαη νη γλώζεηο θαη ην
ππόβαζξν πνπ έρνπλ απνθηήζεη κε ηηο ζπνπδέο ηνπο, θξίλνληαη επαξθείο γηα λα κπνξέζνπλ λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο.

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2η
Οη καζεηέο πεξηεγήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΤΠ Πεξηζηεξίνπ θαη είδαλ ην
επηζπλαπηόκκελν video ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή
(http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr)
Αθνινύζεζε ζπδήηεζε.
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 3η
Οη καζεηέο επηζθέθζεθαλ ηηο παξαθάησ δηεπζύλζεηο ηζηνζειίδσλ θαη πήξαλ πιεξνθνξίεο γηα
ζρνιέο πιεξνθνξηθήο.

Σμήμα Πληποθοπικήρ και Σηλεπικοινωνιών
www.di.uoa.gr/
Σν Σκήκα Πληρουορικής θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηδξύζεθε ην 1989 θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα Σκήκαηα
ηεο Στολής Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ ΔΚΠΑ.

Σμήμα Πληποθοπικήρ ΑΠΘ - απιζηοηελειο πανεπιζηημιο ...
www.csd.auth.gr/el/
Σν Σκήκα Πληρουορικής ηεο Στολής Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Πανεπιστημίοσ
Θεζζαινλίθεο ηδξύζεθε κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 200/1991

Σμήμα Πληποθοπικήρ | Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών
www.cs.aueb.gr/
To Σκήκα Πληρουορικής ηνπ Οηθνλνκηθνύ Πανεπιστημίοσ Αζελώλ (ΟΠΑ) ηδξύζεθε ην 1984 γηα λα
παξέρεη πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε
Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Ιόλην Παλεπηζηήκην: Αξρηθή
di.ionio.gr/el/
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Σκήκα Πληρουορικής ηεο Στολής
Δπηζηήκεο ηεο Πληρουορίας θαη Πληρουορικής ηνπ Ινλίνπ Πανεπιστημίοσ
Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
www.cs.uth.gr/
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ. ΣΦΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ Σν Σκήκα Πληρουορικής
δεκηνπξγήζεθε έρνληαο ζθνπό λα θαιύςεη πεξηνρέο Αζθάιεηαο

Σμήμα Πληποθοπικήρ και Σηλεμαηικήρ - Department of ...
www.dit.hua.gr/index.php/el/
Σν Σκήκα Πληρουορικής θαη Σειεκαηηθήο ηνπ Υαξνθνπείνπ Πανεπιστημίοσ ηεο επηζηήκεο ηεο
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Πληρουορικής

Σμήμα Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ - Πανεπιζηήμιο ...
www.uom.gr/index.php?tmima=6&categorymenu=2
Η πξναγσγή θαη ε κεηάδνζε ηεο γλώζεο κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα ζην γλσζηηθό
αληηθείκελν ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πληρουορικής

Απσική - Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος
dit.uop.gr/

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ - ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ...
www.cs.uoi.gr/ Τμήμα Μητανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληρουορικής, τοσ
Πανεπιστημίοσ Ιωαννίνων.
Σν Σκήκα Πληρουορικής θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Στολής Οηθνλνκίαο, Γηνίθεζεο θαη
Πληρουορικής ηνπ Πανεπιστημίοσ Πεινπνλλήζνπ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4η
Έγηλε αλαδήηεζε ζρεηηθά κε δεκόζηα Ιλζηηηνύηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηεζεο.
Βξέζεθαλ 114 δεκνζηα Ι.Δ.Κ.
(http://www.ethnos.gr/themata/arthro/114_dimosia_iek-123846/)
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 5η
Αλαδήηεζαλ ηηο ζρνιέο νη νπνίεο νδεγνύλ ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο ζε όιε ηελ Διιάδα.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα είδαλ ηηο βάζειρ 2014 γηα ηηο ζρνιέο ζε όιε ηελ Διιάδα πνπ νδεγνύλ ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηνπο θιάδνπο ΠΔ19 & ΠΔ20 Πιεξνθνξηθήο.
217 -Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Αζήλα)
19072
219 -Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Θεζζαινλίθε) 18670
221 -Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ (Πάηξα)
18013
220 -Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ (Βόινο)
17496
223 -Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Θξάθεο (Ξάλζε) 17278
330 -Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ΔΚΠΑ (Αζήλα)
17221
338 -Πιεξνθνξηθήο Α.Π.Θ. (Θεζζαινλίθε)
16334
333 Πιεξνθνξηθήο Ο.Π.Α.(Αζήλα)
15820
215 -Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο (Πάηξα)
15504
331 -Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Τπνινγηζηώλ Κξήηεο (Υαληά) 15372
339 -Πιεξνθνξηθήο Πεηξαηά
15255
335 -Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο (Θεζζαινλίθε)
14887
412 -Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεκαηηθήο (Αζήλα)
14530
340 -Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο Ισαλλίλσλ
14342
262 -Φεθηαθώλ πζηεκάησλ Πεηξαηά
13939
216 -Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ (Ηξάθιεην)
13270
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711 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Αζήλα)
371 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ (Κνδάλε)
369 -Πιεξνθνξηθήο κε Δθαξκνγέο ζηελ Βηνταηξηθή (Λακία)
712 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
98 -Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ (Σξίπνιε)
99-Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο(Λακία)
713 -Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Σ.Δ. (Πεηξαηάο)
366 -Πιεξνθνξηθήο (Κέξθπξα)
714 -Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Πεηξαηάο)
354 -Πνιηηηζκηθήο Σερ/γίαο θαη Δπηθ/λίαο (Μπηηιήλε)
720 -Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Θεζζαινλίθε)
344 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ (άκνο)
727 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (έξξεο)
723 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λάξηζα)
725 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ηξάθιεην)
722 -Μεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΣΔ (Υαιθίδα)
506 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Λακία)
724 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καβάια)
710 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Άξηα)
736 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Ναύπαθηνο)
529 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (πάξηε)
735 -Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ (Καζηνξηά)

12925
12553
12236
11698
11678
11676
11594
11399
11039
11031
10816
10562
9304
8994
8948
8801
8449
8125
7559
7514
7295
7292

Από ηηο 47 ζρνιέο πιεξνθνξηθήο πηπρηνύρσλ ΠΔ19 & ΠΔ20, νη 24 είλαη Σ.Δ.Ι. (ΠΔ20).

Η άλλη άκρη της οθόνης

Ποίημα
Η άλλη άκρη της

The other side of the screen
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οθόνης
Φέκα παληνύ ππάξρεη.
Όκσο δελ θαίλεηαη θάζε ζηηγκή.
Απνκόλσζε, θόβνο θαη αλεζπρία.
Όια από κία αηηία.
ην δηαδίθηπν παγηδεπκέλνο. Υσξίο θπγή.
Πόζν αθόκα ζα ζπλερίζσ,
Μέρξη βνήζεηα λα δεηήζσ?
Ήξζε ε ώξα ηεο δσήο!

There is a lie everywhere.
But it’s not to be seen at every moment.
Isolation ,fear and concern.
All of one reason.
Trapped in the internet. With no escape.
How long will I keep going,
Until I cry out for help?

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαδξνκήο κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απνηειεί θαη ηελ ζεηηθή
ζηάζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Οη ζθνπόο θαη νη επί
κέξνπο ζηόρνη νη νπνίνη αλαιύζεθαλ παξαπάλσ εθπιεξώζεθαλ.
ίγνπξα ην “ζέκα” ηπγράλεη πεξαηηέξσ κειέηεο έρνληαο πεξηζζόηεξν δηαζέζηκν ρξόλν.
ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ
Γελ ππήξμαλ εκπόδηα ζηελ ζπλεξγαζία αιιά δηαπίζησζα νηη θάπνηνη εξγάζηεθαλ πνιύ
πεξηζζόηεξν από άιινπο.
ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ ΓΔΝΗΚΔΤΖ
Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηα παξαπάλσ βήκαηα γηα νπνηεζδήπνηε ζπνπδέο, θαη λα
κπνξνύλ λα ζπγγξάθνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ εξγαζίεο.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
ρνιηθό βηβιίν πιεξνθνξηθήο γπκλαζίνπ
εκεηώζεηο από ην επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην “ζηεξίδσ, ελζαξξύλσ, εκπλέσ”
Liddell &Scott ζει. 376 ,6νο ηόκνο Λεμηθόλ
el.wikipedia.org/wiki/Πιεξνθνξηθή
http://2kesyp-g-athin.att.sch.gr
http://www.ethnos.gr/themata/arthro/114_dimosia_iek-123846
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