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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 162496/Δ1
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα ΤΠΕ και Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του εδαφίου πέμπτου της παρ. 11 άρθρου 4 του
ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ.
1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 188),
1.2. της υποπερ. ββ της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων ’’ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’’ και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 118),
1.3. του άρθρου 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση
του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 136),
1.4. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
1.6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
1.7. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.8. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
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Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
(Β’ 33).
3. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27-09-2021 απόφαση
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πιλοτική
Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 4003).
4. Τις υπ’ αρ. 55/14-10-2021 και 56/21-10-2021 πράξεις
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/805/157989/Β1/06-12-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο ορίζεται ως εξής:
Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ ως αντικείμενα γενικής
παιδείας
Οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις αντιλαμβάνονται
την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως αντικείμενο νέων γραμματισμών (γνωριμία με τις ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργική έκφραση μέσω των τεχνολογιών, κατανόηση
της θέσης τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό) και ως
γνωστικά εργαλεία με εγκάρσιες χρήσεις (επικοινωνία,
συνεργασία, διερεύνηση, πειραματισμός, ανακάλυψη,
επίλυση προβλήματος, ανάπτυξη δημιουργικότητας,
κριτική σκέψη κ.ά.) σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Στο
πλαίσιο αυτό, η Πληροφορική και οι ΤΠΕ εντάσσονται
στο σχολείο με στόχο την ενίσχυση της μάθησης, τη συνεχή ανάπτυξη των μαθητών/-τριών και την προετοιμασία της συμμετοχής τους στην Κοινωνία της Γνώσης με
την καλλιέργεια ικανοτήτων ζωής.
Ο Ψηφιακός Γραμματισμός συνιστά πλέον εγγενές τμήμα των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) στις περισσότερες
χώρες του κόσμου από τα πρώτα στάδια του σχολείου. Αφορά όλο το εύρος εκείνων των ικανοτήτων που
πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές/-τριες και σχετίζονται
με τη χρήση των ΤΠΕ για: α) την αναζήτηση, συλλογή,
αξιολόγηση και διαχείριση πληροφορίας από ποικίλα
μέσα και πηγές, β) τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου και νέων πληροφοριών και γ) την επικοινωνία και

76104

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τη διαμοίραση πληροφοριών με άλλους με στόχο την
οικοδόμηση γνώσεων και την επίλυση προβλημάτων.
Συμπληρωματική ως προς τον Ψηφιακό Γραμματισμό
έννοια είναι αυτή του Πληροφορικού Γραμματισμού, που
αφορά την εις βάθος οικοδόμηση γνώσεων για βασικές
έννοιες της Πληροφορικής και τον τρόπο λειτουργίας
της υπολογιστικής τεχνολογίας. Στα σύγχρονα ΠΣ ο Ψηφιακός και ο Πληροφορικός Γραμματισμός θεωρούνται
πλέον γνωστικά-μαθησιακά αντικείμενα αντίστοιχης
σπουδαιότητας με τον Γλωσσικό Γραμματισμό, τον Μαθηματικό Γραμματισμό και τον Επιστημονικό Γραμματισμό. Ο Ψηφιακός και ο Πληροφορικός Γραμματισμός
ολοκληρώνονται όταν εντάσσουν στις πρακτικές τους
όχι μόνο ικανότητες γνώσης, κατανόησης και χρήσης
των ψηφιακών εργαλείων αλλά και την ανάπτυξη της
αλγοριθμικής σκέψης και της προγραμματιστικής ικανότητας, που αποτελούν βασικές συνιστώσες της Υπολογιστικής Σκέψης. Υπό το πρίσμα αυτό, οι διαστάσεις
του Ψηφιακού και του Πληροφορικού Γραμματισμού δεν
εμπερικλείουν απλώς τη γνωριμία των μαθητών/-τριών
με τις ψηφιακές τεχνολογίες και την εις βάθος κατανόηση της λειτουργίας τους, αλλά αφορούν κυρίως την
ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργίας και έκφρασης με τις
τεχνολογίες αυτές, οι οποίες αποτελούν εγγενές μέρος
του κόσμου μέσα στον οποίο αναπτύσσονται τα παιδιά.
Η δημιουργία και η έκφραση συνιστούν ικανότητες υψηλού επιπέδου και συνδυάζουν τόσο χρήσεις ψηφιακών
εργαλείων παραγωγής και μετασχηματισμού ψηφιακού
υλικού (κείμενα, εικόνες, ήχους κ.λπ.) όσο και αξιοποίηση τεχνολογιών ελέγχου και αλγοριθμικής προσέγγισης,
όπως η ρομποτική και ο προγραμματισμός.
Ο Ψηφιακός και ο Πληροφορικός Γραμματισμός συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά τις οποίες οι μαθητές/-τριες, με (ή και
χωρίς) την υποστήριξη του/της εκπαιδευτικού, έρχονται
σε επαφή, γνωρίζουν, εξοικειώνονται και κατανοούν
λειτουργίες των ψηφιακών τεχνολογιών και της Πληροφορικής ως επιστήμης και παράλληλα κατανοούν τον
ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό.
Προφανώς, οι γραμματισμοί αυτοί δεν μπορούν να
αναπτυχθούν πλήρως εάν αφορούν μόνο ικανότητες
κατανόησης και χρήσης των υπολογιστικών εργαλείων
και εάν δεν εντάξουν στην προβληματική τους και την
ανάπτυξη της ικανότητας Υπολογιστικής Σκέψης, το
σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που
σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση
υπολογιστικών εργαλείων (οργάνωση και ανάλυση δεδομένων, σχεδιασμός συστημάτων, εντοπισμός σφαλμάτων, μοντελοποίηση, βελτιστοποίηση).
Στο νέο ΠΣ του μαθήματος ΤΠΕ και Πληροφορικής του
Δημοτικού Σχολείου υιοθετείται η φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για
την Πληροφορική, από την προσχολική εκπαίδευση έως
το Λύκειο. Αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων ΠΣ
Πληροφορικής και ΤΠΕ του ελληνικού σχολείου, ενσωματώνοντας τα διαχρονικά τους στοιχεία (που αφορούν
τα θεμελιώδη, τα σημαντικά και τα αναλλοίωτα θεματικά
πεδία της επιστήμης αναφοράς) και τις καλές πρακτικές
σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις και τη διεθνή εμπειρία.
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Επιπρόσθετα, βασίζεται στη σύγχρονη επιστημονική
έρευνα και τη διδακτική, δίνει έμφαση σε εγκάρσιες αρχές, όπως η συμπερίληψη και η διεύρυνση της συμμετοχής όλων των μαθητών/-τριών σε θέματα Πληροφορικής
Επιστήμης, η εκπαίδευση με ανοχή στη διαφορετικότητα
και τον σεβασμό των άλλων πολιτισμών, η σύνδεση του
μαθήματος με τον πραγματικό κόσμο και την καθημερινή ζωή, η παιδαγωγική ευελιξία και η ανοικτότητα (είναι
ανεξάρτητο από συγκεκριμένες τεχνολογίες, εργαλεία
και πλατφόρμες), η διερεύνηση, η συνεργασία και η διαθεματικότητα. Τέλος, το νέο ΠΣ ακολουθεί μια σειρά
από εξειδικευμένες αρχές, με στόχο να αποτελέσει τη
βάση για την εκπαίδευση των μελλοντικών πολιτών της
χώρας μας την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία:
1) Ισορροπία Ψηφιακού και Πληροφορικού Γραμματισμού: Η Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο πρέπει
να συνδυάζει αρμονικά την ανάπτυξη Ψηφιακού Γραμματισμού (ικανότητα δημιουργικής χρήσης της Ψηφιακής Τεχνολογίας) με την εκπαίδευση σε στοιχεία και
θεμελιώδεις έννοιες και μεθόδους της Πληροφορικής
ως επιστήμης.
2) Υπολογιστική Σκέψη - Επίλυση προβλημάτων: Η αποτελεσματική χρήση υπολογιστικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων και η έμφαση στην καλλιέργεια της
υπολογιστικής σκέψης, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου έχουν ως στόχο να οικοδομήσουν σημαντικές
ικανότητες για τη ζωή των μικρών μαθητών/-τριών.
3) Προγραμματισμός - Ανάπτυξη κώδικα: Η ανάπτυξη
της αλγοριθμικής σκέψης και της προγραμματιστικής
ικανότητας συνιστά ένα νέο είδος εγκύκλιας γνώσης και
αφορά όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές/-τριες στο τέλος του
Δημοτικού Σχολείου πρέπει να μπορούν να δημιουργούν
τα δικά τους προγράμματα σε μία εκπαιδευτική γλώσσα
προγραμματισμού.
4) Ανάλυση δεδομένων - Μοντελοποίηση: Η καλλιέργεια ικανοτήτων μοντελοποίησης δεδομένων πρέπει να
ξεκινά από το Δημοτικό Σχολείο, και το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής συνιστά το πλέον κατάλληλο
πλαίσιο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών.
5) Ψηφιακή ικανότητα και αυτονομία χρήσης ψηφιακών συσκευών και συστημάτων: Η ψηφιακή ικανότητα
ξεκινά από την προσχολική ηλικία, οργανώνεται γύρω
από μια σειρά γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών και προϋποθέτει επαρκή κατανόηση και γνώση της
φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών που παρέχουν οι
ψηφιακές τεχνολογίες και τα υπολογιστικά συστήματα
σε καθημερινές καταστάσεις, όπως στην προσωπική και
κοινωνική ζωή, καθώς και στην εργασία.
6) Επιπτώσεις της Πληροφορικής και των Ψηφιακών
Τεχνολογιών στην κοινωνία: Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητα και η καθημερινή δραστηριοποίηση των παιδιών στο Διαδίκτυο
γίνονται όλο και εκτενέστερες. Το γεγονός αυτό καθιστά
αναγκαία την προετοιμασία των μαθητών/-τριών ώστε
να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες αποτελεσματικά, με ασφάλεια, με ενσυναίσθηση της πολυπολιτισμικότητας του μέσου, σεβόμενοι/-ες τα πνευματικά
δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα.
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7) Ψηφιακή πολιτειότητα: Το ΠΣ ΤΠΕ και Πληροφορικής
στοχεύει στην προετοιμασία όλων των μαθητών/-τριών,
ώστε να συμμετέχουν ενεργά και με κριτικό τρόπο στην
κοινωνία και να μπορούν να ευημερήσουν στις συνεχώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης εποχής.
8) Ικανότητα χρήσης των Ψηφιακών Τεχνολογιών ως
εργαλείο και περιβάλλον μάθησης: Οι εκπαιδευτικές ψηφιακές τεχνολογίες έχουν μετασχηματίσει τον τρόπο που
μαθαίνουμε σε τυπικό και άτυπο πλαίσιο, καθώς και σε
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (όπως η πανδημία Covid
19). Με το ΠΣ ΤΠΕ και Πληροφορικής, οι μαθητές/-τριες
εξοικειώνονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες μάθησης και
εξασκούνται στον αυτενεργό σχεδιασμό της μάθησής
τους για θέματα σχολικά και γενικότερα.
Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ
Γενικός σκοπός του ΠΣ ΤΠΕ και Πληροφορικής στο
Δημοτικό Σχολείο είναι όλοι/-ες οι μαθητές/- τριες να
έχουν αυξημένες ευκαιρίες και δυνατότητες ώστε να
αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές και υπολογιστικές
ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, στάσεις
και αξίες), που τους επιτρέπουν να αξιοποιούν επαρκώς
υπολογιστικά συστήματα, ψηφιακές συσκευές και το
διαδίκτυο, ώστε να συλλέγουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα, να εκφράζονται,
να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, να δημιουργούν
προγράμματα και να επιλύουν προβλήματα με υπολογιστικό τρόπο εντός και εκτός σχολείου και, τέλος, να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας
στην κοινωνία και τον πολιτισμό, καθώς και να επιδεικνύουν συμπεριφορές ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.
Οι στόχοι του ΠΣ αφορούν την επίτευξη του ψηφιακού
και του πληροφορικού γραμματισμού και την οικοδόμηση της υπολογιστικής σκέψης και εμπερικλείουν πέντε
διαστάσεις: την τεχνολογική (θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών), τη γνωστική,
την κοινωνική (διαχείριση πληροφοριών, επικοινωνία,
συνεργασία), τη διάσταση επίλυσης προβλημάτων με
ψηφιακές τεχνολογίες (δημιουργικότητα, μοντελοποίηση, λήψη απόφασης, κριτική ικανότητα, καινοτομία) και
τη διάσταση ψηφιακής κουλτούρας που αφορά γνώσεις,
δεξιότητες, στάσεις, συμπεριφορές και αξίες αναφορικά
με την ψηφιακή μάθηση, την ψηφιακή πολιτειότητα και
την ψηφιακή ασφάλεια.
Μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Σχολείου, όλοι/
-ες οι μαθητές/-τριες θα πρέπει να είναι ικανοί/-ές:
- να χρησιμοποιούν με επάρκεια υπολογιστικά συστήματα, ψηφιακές συσκευές και το διαδίκτυο σε δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου για να μαθαίνουν ή για
να αντιμετωπίζουν ζητήματα καθημερινής ζωής,
- να εντοπίζουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου
που μπορούν να επιλυθούν υπολογιστικά και να τα μετασχηματίζουν για τον σκοπό αυτό,
- να αναπτύσσουν ψηφιακό περιεχόμενο και να δημιουργούν ψηφιακά τεχνουργήματα με ποικίλους τρόπους,
- να οργανώνουν, να διαχειρίζονται, να επεξεργάζονται
και να αναλύουν ψηφιακά δεδομένα ώστε να αναπαριστούν πληροφορίες και να τα αξιοποιούν για τη λήψη
αποφάσεων,
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- να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να μαθαίνουν
με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας,
- να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να αναπαριστούν, να
ελέγχουν και να βελτιώνουν μια διαδικασία που περιγράφει την επίλυση ενός προβλήματος,
- να αναπτύσσουν προγράμματα σε μια γλώσσα προγραμματισμού, ώστε να λύνουν απλά προβλήματα ή να
χειρίζονται ρομπότ και αυτοματισμούς,
- να σκέφτονται δημιουργικά και καινοτόμα και να αναπτύξουν ικανότητες αφαίρεσης, γενίκευσης και επίλυσης
προβλημάτων με υπολογιστικό τρόπο,
- να κατανοούν θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους της
Πληροφορικής επιστήμης και να αντιλαμβάνονται βασικές πρακτικές που απορρέουν από αυτήν,
- να κατανοούν με κριτικό τρόπο τις επιδράσεις της
ψηφιακής τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία και να
συμπεριφέρονται δεοντολογικά, με υπευθυνότητα και
με ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του περιεχομένου του
μαθήματος ΤΠΕ και Πληροφορικής είναι ενιαία για όλες
τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και ακολουθεί τις αρχές της συνέχειας και της σπειροειδούς προσέγγισης.
Το περιεχόμενο διαρθρώνεται σε δύο άξονες: α) τα
κύρια Θεματικά Πεδία, τα οποία έχουν προσδιοριστεί
με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο, από το Δημοτικό Σχολείο
μέχρι το Λύκειο και β) τις πρακτικές που αναμένεται να
ακολουθήσουν οι μαθητές/-τριες προκειμένου να επιτύχουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αλλά και να είναι
σε θέση να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις ικανότητές
τους στην Πληροφορική.
Α) Θεματικά Πεδία:
1. Αλγοριθμική και Προγραμματισμός υπολογιστικών
συστημάτων.
2. Υπολογιστικά συστήματα, Ψηφιακές συσκευές, Δίκτυα.
3. Δεδομένα και Ανάλυση δεδομένων.
4. Ψηφιακός γραμματισμός.
5. Ψηφιακές τεχνολογίες και κοινωνία. Β) Οι ενδεικτικές
πρακτικές αφορούν:
1. Πρακτικές εστιασμένες στο γνωστικό αντικείμενο
της Πληροφορικής. Οι πρακτικές αυτές αφορούν την
ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης.
2. Πρακτικές σχετικές με τις ΤΠΕ. Οι πρακτικές αυτές
εστιάζουν στην ασφαλή και υπεύθυνη ενσωμάτωση της
ψηφιακής τεχνολογίας σε καθημερινές δραστηριότητες
εντός και εκτός σχολείου.
3. Εγκάρσιες πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές εξελίσσονται σε πλαίσια αυθεντικής μάθησης και βασίζονται στην
επίλυση προβλήματος, στη διερευνητική προσέγγιση
και στη δημιουργικότητα των μαθητών/-τριών με χρήση
υπολογιστικών εργαλείων.
Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το νέο ΠΣ δίνει έμφαση στη διαμόρφωση μαθησιακών
καταστάσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη της υπολογιστικής ικανότητας, την οικοδόμηση εννοιών, αρχών
και μεθοδολογιών της αλγοριθμικής και του προγραμματισμού, την καλλιέργεια μαθησιακών δεξιοτήτων και
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ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και την αυτόνομη
ανάπτυξη όλων των μαθητών/-τριών στην Πληροφορική
και τις ΤΠΕ. Ο σχεδιασμός μάθησης δίνει έμφαση στη
συνολική δραστηριότητα της τάξης ή της ομάδας μαθητών/-τριών και συμπεριλαμβάνει, εκτός των μαθητών/
-τριών, τον/την εκπαιδευτικό και την προς οικοδόμηση
γνώση αλλά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, όπως
αυτές διασαφηνίζονται από το διδακτικό τρίγωνο (Γνώσεις - Μαθητές/-τριες - Εκπαιδευτικός), καθώς επίσης και
τα χρησιμοποιούμενα φυσικά ή και συμβολικά εργαλεία.
Ειδικότερα, στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, η διαμόρφωση διδακτικών καταστάσεων με χρήση
κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων
στο συναφές πεδίο. Οι διαδρομές μάθησης οργανώνονται με τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων. Το σενάριο
περιγράφει το σύνολο των διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων και των χρησιμοποιούμενων εργαλείων
(συμβολικών, όπως σχήματα ή λογισμικά και φυσικών,
όπως ειδικές κατασκευές) που συνιστούν το σημείο
εκκίνησης, καθώς και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο
οποίο λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες διδασκαλίας
και μάθησης. Σε ένα σύγχρονο διδακτικό πλαίσιο, ένα
εκπαιδευτικό σενάριο κάνει χρήση των ΤΠΕ και ειδικότερα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μάθησης με υπολογιστές. Στην περίπτωση του ΠΣ ΤΠΕ και Πληροφορικής,
το υπολογιστικό περιβάλλον μπορεί να είναι ταυτόχρονα
αντικείμενο και εργαλείο μάθησης.
Οι διαδρομές μάθησης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
σεναρίων εξελίσσονται σε συνδυασμό με τις πρακτικές
που εφαρμόζουν οι μαθητές/-τριες και αφορούν:
1. Το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής. Καταρχάς ο σχεδιασμός της μάθησης συνδυάζει πρακτικές
Πληροφορικού Γραμματισμού και Υπολογιστικής Σκέψης με στόχο τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και
ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης των ικανοτήτων
των μαθητών/-τριών και ειδικότερα: α) αναγνώριση και
ορισμός υπολογιστικών προβλημάτων, β) ανάπτυξη και
χρήση αφαιρέσεων, γ) δημιουργία ψηφιακών τεχνουργημάτων, δ) έλεγχος και βελτίωση ψηφιακών τεχνουργημάτων.
2. Τις ΤΠΕ. Στη συνέχεια, ο σχεδιασμός μάθησης αξιοποιεί πρακτικές Ψηφιακού Γραμματισμού, Γραμματισμού
στη Μαθησιακή Τεχνολογία και στην Ψηφιακή Πολιτειότητα και ειδικότερα επικοινωνία, συνεργασία και επίλυση
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προβλημάτων με ΤΠΕ, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη μάθηση, καθώς και ασφαλή και υπεύθυνη
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
3. Τις προσεγγίσεις μάθησης. Τέλος, υιοθετούνται προσεγγίσεις μάθησης και εγκάρσιες πρακτικές που εξελίσσονται σε πλαίσια αυθεντικής μάθησης και βασίζονται
στην επίλυση προβλήματος και στη δημιουργικότητα
των μαθητών/-τριών με χρήση υπολογιστικών εργαλείων. Καθώς εξελίσσεται η εκπαίδευσή τους, οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν συνεχώς πιο εξελιγμένες και εγκάρσιες πρακτικές στους παρακάτω τουλάχιστον τομείς:
α) Διερεύνηση, β) Επίλυση προβλήματος, γ) Σχέδια εργασίας/έρευνας, δ) Διαθεματικότητα, ε) Συνεργασία και
στ) Δημιουργικότητα και καινοτομία.
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το νέο ΠΣ, υιοθετώντας τις σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής των Επιστημών, εστιάζει όχι μόνο στην επίτευξη
των μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και στη μαθησιακή πορεία και δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε περιγραφικού
τύπου αξιολόγηση των επιτευγμάτων των μαθητών/τριών, η οποία βασίζεται στην αποτύπωση της καθημερινής εργασίας τους στη σχολική τάξη. Οι μαθητές/τριες αξιολογούνται με βάση την ανταπόκρισή τους στη
δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών έργων για την
επίλυση των προβλημάτων που αναθέτει ο/η εκπαιδευτικός. Κάθε μαθητής/-τρια αποθηκεύει και επιμελείται
τα έργα του/της στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο,
ο οποίος τηρείται τοπικά ή σε ψηφιακή πλατφόρμα της
τάξης. Με τον τρόπο αυτό οργανώνονται πληροφορίες που αφορούν: α) τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
μαθητών/-τριών στα διάφορα Θεματικά Πεδία του ΠΣ,
β) τις ικανότητες των μαθητών/-τριών αναφορικά με
τους επιμέρους γραμματισμούς αλλά και με εγκάρσιες
πρακτικές (π.χ. επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα κ.λπ.) και γ) τις εν γένει αξίες, στάσεις
τους και συμπεριφορές σχετικά με τη διαδικασία μάθησης, τον σεβασμό στους άλλους, την υπευθυνότητα κ.λπ.
Η συνολική εργασία κάθε μαθητή/-τριας και τα έργα που
δημιουργεί στο πλαίσιο του μαθήματος αξιοποιούνται
για: α) τη συνολική περιγραφική αξιολόγηση του/της
μαθητή/-τριας, β) τη διαμορφωτική αξιολόγηση και καθοδήγησή του/της, ώστε να αναδειχθούν οι ενδεχόμενες
αδυναμίες και να βελτιώσει τα αποτελέσματά του/της
και γ) τη συνολική-τελική αξιολόγηση στο μάθημα ΤΠΕ
και Πληροφορικής.
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)#", '/9/ /08 !/:+ V"- T/0+ 9*#/:+
' + ,!/,%.&+
8b81#&d/:8 ! _, TW ,!/ )%& %8*+
".%T!#/8 T/0 '"80'!/+
,:8$(!/:8, 98!/08 ,% (8 ".%T!#/8 T*
'\8:'
%9%X%#bWd/8! V"- TW 8! T%&'%8 '%
)#\," 9/8! T /0
%8!/9&d/:8 !/:+ )#T!\#%+ !/:
9."T!#/./b&/: '% ,)%! T\ %:)(#% 
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.&b18 .(X%18 \ -#W,%18
)#", '/9/ /08 ,08$%!%+ :8!*!"!%+ !18
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4.2. $", T\ !%)8/./b& T
%)8/./b TW _%.! 1'(8"
%T9&%:,".

5. e"- T(+
!%)8/./b&%+ T
T/ 818&

5.1 e"- T\ 9/. !% *!"!.

5.2. 9&#," !"+
9."#/-/# T\+ T !18
V"- Ta8 !%)8/./b a8 ,!"8
T/ 818& T !/8 9/. ! ,'*.

%X/ T% 1$/08 '% V"- T(+ %T9 %:! T(+
9.!-*#'%+
%8!/9&d/:8 !"8 V"- T\ '/#-\ !18
,)/. Ta8 !/:+ _ _.&18
%#'"8%0/:8 _, T(+ (88/ %+ 9/: -/#/08
d"!\'! V"- T\+ 9/. !% *!"!+
,0'-18 '% ! + T!%:$08,% + !/:
:'_/:.&/: !"+ :#a9"+ ,% 0/ %:#0!%#%+
T!"b/#&%+:
08%," ,!/ &T!:/, T a'! ,!/
&T!:/
9%# b#W-/:8 !  T a'! !18 )#",!a8
,!/ &T!:/ – %8%#b\ ,:''%!/)\: X&%+
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&T!:/,  '/#-a8/8!+ !/ V"- T*
9%# _W../8
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#/,/Ta'%8 $", TW
9/!%.(,'!

'$"!(+/-!# %+ %&8 ,% $(," 8:
1. .b/# $' T\
T 9#/b#''! ,'*+
:9/./b ,! Ta8
,:,!"'W!18

1.1 .b/# $' T\.

%8!/9&d/:8 9#/_.\'! 9/-W,%18
 -/#/9/ /08 !"8 %9&.:," %8*+
9#/_.\'!/+ 8W./b '% ! 9 $8W
%8%)*'%8
9%# b#W-/:8 '% b#- T* !#*9/ ! _\'!
9.a8 .b/#&$'18
 !:9a8/:8 9.(+ ./b T(+ %T-#W,% + T
%.(b)/:8 8 %&8 ."$%&+ \ V%:%&+

1.2 #/b#''! ,'*+ T
9#/b#''! ,! TW
9%# _W../8!.

8b81#&d/:8 *! / .b*# $'/+
'%!!#(9%! 1+ 9#*b#'' ,% 9/ T&.
9#/b#''! ,! TW 9%# _W../8!
"' /:#b/08 9#*b#'' '% )#\," /'\+
%9 ./b\+
%-#'*d/:8 !" ,!#!"b T\ !"+ /T '\+ T
9.W8"+ b  !"  *#$1," !/: 9#/b#W''!*+
!/:+
$%1#/08 !"8 09#X" .$a8 T !"
  T,& !"+  *#$1,\+ !/:+ 1+ ,!/ )%&/
!"+ T!,T%:\+ %8*+ 9#/b#W''!/+
%T!%./08, !#/9/9/ /08, 9/$"T%0/:8 (8
9#*b#'' ,% 9%# _W../8 /9! T/0
9#/b#''! ,'/0 '% 9/..9.(+ /8!*!"!%+
9/,:8$(!/:8 (8 9#*b#'' ,%  T# !W
!'\'! T %X"b/08 ! TW8% !/ T$(8

2. 9/./b ,! TW
,:,!\'!,
e"- T(+
,:,T%:(+, &T!:

1.3 9&.:," 9#/_."'W!18 '%
9#/b#''! ,! TW %#b.%&
(#/'9/! T\ T :!/'! ,'/&).

9#/b#''!&d/:8 '  9.\ #/'9/! T\
T!,T%:\ ,% 9%# _W../8 /9! T/0
9#/b#''! ,'/0 '% ,T/9* !"8 T&8",\ !"+
,!/8 )a#/

2.1 9/./b ,! TW ,:,!\'!
T V"- T(+ ,:,T%:(+.

%X"b/08 *! !/ bit T !/ Byte 9/!%./08 ! +
,!/ )% a% + '/8W%+ '(!#","+ %/'(818
8b81#&d/:8 !"8 V"- T\ 89#W,!,"
(,9#*':#18 \ (b)#1'18) % T*818
9%# b#W-/:8 !/8 #*./ !18 9%# -%#% Ta8
'/8W18 T !"+ 9%# -%#% T\+ '8\'"+
9%# b#W-/:8 !/8 #*./ !/: %9%X%#b,!\, !"+
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8b81#&d/:8 *! / V"- T(+ ,:,T%:(+
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8!&,!#/-
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8b81#&d/:8 !" ,"',& !/: ./b ,' T/0
9#/,!,&+ 9* !/:+ /0+

3. %/'(8 T
8W.:,"
%/'(818

3.1 :../b\ T  )%&# ,"
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:9/./b ,! T(+ ,:,T%:(+
 T#&8/:8  -/#%! TW %&" #)%&18 '%
_W," !/ % T/8& * !/:+
9#/,8!/.&d/8! ,!" %8# T\ /'\ !/:
9/$"T%:! T/0 '(,/: T  )% #&d/8!
#)%& T -T(./:+

4. e"- T*+
b#''! ,'*+

3.2 /8!%./9/&",",
,:'9%#,'*+ T .\V"
9/-W,%18 '% _W," !
%/'(8.

T!b#W-/:8, /#b8a8/:8 T
'/8!%./9/ /08  W-/#%+ '/#-(+ T
)#\,% + %88/ /./b Ta8 )#!a8 b  !"8
%9&.:," %8*+ 9#/_.\'!/+

4.1. #\," %-#'/ba8, '(,18
T :9"#%, a8.

%8!/9&d/:8 ! _, TW )#T!"# ,! TW %8*+
 T!:T/0 !*9/: ( %0$:8,",  /T!\!",
/'\, '%8/0 %9 ./ba8)
 T#&8/:8 '  ,!/,%.& 1+ '(#/+ !/:
8!&,!/ )/:  T!:T/0 !*9/:
)#", '/9/ /08 '  '")8\ 8d\!","+ b 
9.\ 8d\!"," 9."#/-/# a8/V"- T/0
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9%# %)/'(8/:
%9 .(b/:8 ! 9 / ,)%! TW 9* !
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%9%X%#bWd/8! !/ 9#/-&. )#\,!" !/:
./b# ,'/0 !/:+ '% T!b#-\
9."#/-/# a8, % T*8+
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T!W..". %#b.%&
"' /:#b/08 8#!\,% + ,!/./b&/:
8d"!/08 8#!\,% + ,!/./b&/:
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.% !/:#b&%+ !/: 9."T!#/./b&/:
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 -(#/:8 %.W) ,! '%!X0 !/:+
4.2. $", T\ !%)8/./b& T
%)8/./b TW _%.! 1'(8"
%T9&%:,".

9#'%!#/9/ /08 !/8 9#/,19 T* !/:+
./b# ,'* ,!"8 %T9 %:! T\ 9.!-*#'
T 9#/,#'*d/:8 !/ 9%# _W../8 %#b,&+
9%# b#W-/:8 ! + :8!*!"!%+ T/ 818 T\+
 T!01,"+ '(,1 %T9 %:! T\+
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%T9 %:! Ta8 9/$%!"#&18

5. e"- T(+
!%)8/./b&%+ T
T/ 818&

5.1 e"- T\ 9/. !% *!"!.

 T#&8/:8 ! + %9 9!a,% + !"+ :9%#_/. T\+
)#\,"+ !/:   T!0/: ,% ,)(," '% !"
,1'! T\ :b%& (%#b/8/'&, T!W..".%+
 !#/- T(+ ,:8\$% %+, -:W!1,",
'%&1," -:, T\+ #,!"# *!"!+,
9/8/T(-./ , T/0#," !18 '! a8)
,:8/V&d/:8 ! + _, T(+ V:) T(+ %9 9!a,% +
.*b1 :9%#_/. T\+ )#\,"+ !/:   T!0/:
('%.b)/.&, 9#&!",", _& %+
,:'9%# -/#(+, %$ ,'*+)

5.2. 9&#," !"+
9."#/-/# T\+ T !18
V"- Ta8 !%)8/./b a8 ,!"8
T/ 818& T !/8 9/. ! ,'*.

8b81#&d/:8 !" ,"',& T8*818 )#\,"+
T )#/8 T/0 9%# /# ,'/0 T!W !" )#\,"
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#/,/Ta'%8 $", TW
9/!%.(,'!

'$"!(+/-!# %+ %&8 ,% $(," 8:
1. .b/# $' T\
T 9#/b#''! ,'*+
:9/./b ,! Ta8
,:,!"'W!18

1.1 .b/# $' T\.

%T!%./08 T %9%X"b/08 '% ,-\8% 
_\'! T 9/-W,% + ,)%! TW '% !"8
%9&.:," 9.a8 9#/_."'W!18 '%
.b/#&$'/:+
 !:9a8/:8 .b/#&$'/:+ 9/:
%'9%# ()/:8 /'(+ %.(b)/: \/T
%98."9! T\ %T!(.%," %8!/.a8
9#/, /#&d/:8 TW9/  ,:'_W8! ,!/:+
.b/#&$'/:+ !/:+ T ! + %8(#b% %+ 9/:
9#(9% 8 %T!%.%,!/08 ,% :!W

1.2 #/b#''! ,'*+ T
9#/b#''! ,! TW
9%# _W../8!.

)#", '/9/ /08 ./b T\  ! /.*b"," b  !"8
9#*_.%V" !"+ ,:'9%# -/#W+ 9.a8
.b/#&$'18
89!0,,/:8 9#/b#W''! ! /9/&
9%# .'_W8/:8 /'(+ %.(b)/:
(%98W."V"+ '% T$/# ,'(8/ \ '" # $'*
%98.\V%18 T %9 ./b\+)
 T#&8/:8 %/'(8  -/#%! Ta8 !0918
(# $'"! TW \ .-# $'"! TW)
 '/#-a8/:8 ,:8!T! TW /#$(+
# $'"! T(+ %T-#W,% + ,!/
9#/b#''! ,! T* 9%# _W../8
9#/_.(9/:8 !/ 9/!(.%,' ' +
# $'"! T\+ (T-#,"+
"' /:#b/08 9#*b#'' '% )#\,"
,08$%!"+ /'\+ %9 ./b\+
9#/b#''!&d/:8 ,% #(+ %8!/.a8 b 
 )%&# ," ,:'_W8!18
8.0/:8 TW9/  T1 T/9/&","
8b81#&d/8!+ !" .% !/:#b& 9/: %9 !%.%&
T %8!/9&d/:8 .W$" \ 9 $8W ,-W.'!
 )% #&d/8! ! 8! T%&'%8 ,% (8 (#b/
T %9%X%#bWd/8! ! +  *!"!(+ !/:+ ,%
9#/b#''! ,! T* 9%# _W../8 /9! T/0
9#/b#''! ,'/0
 '/#-a8/:8 ! (#b !/:+ '% )#\,"
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1.3 9&.:," 9#/_."'W!18 '%
9#/b#''! ,! TW %#b.%&
(#/'9/! T\ T :!/'! ,'/&).

T!W..".18 9/.:'%, Ta8 9*#18
 '/#-a8/:8 \ 9#/,#'*d/:8 9.(+
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\ ,% 9%# _W../8 9#/,/'/&1,"+

2.1 9/./b ,! TW ,:,!\'!
T V"- T(+ ,:,T%:(+.

9#/b#''!&d/:8 9.(+ #/'9/! T(+
,:8$(,% +  %#%:8a8!+ .0,% + ,%
:$%8! TW 9#/_.\'! (9.). (X//+ 9*
._0# 8$/)
8b81#&d/:8 !"8 V"- T\ 89#W,!,"
%/'(818
V"- /9/ /08 %/'(8 *91+ '  % T*8 '%
!" _/\$%  /$(8!18 _"'W!18
9%# b#W-/:8 ! )#T!"# ,! TW %8*+
:9/./b ,! T/0 ,:,!\'!/+
 T#&8/:8 ! _, TW 9/$"T%:! TW '(,
'% _W," ! T0#  )#T!"# ,! TW !/:+
 T#&8/:8 _, T(+ T!"b/#&%+ ./b ,' T/0
T !" )#", '*!"!W !/:+
%X!/' T%0/:8 _, T(+ #:$'&,% + /$*8"+
T 9%# _W../8!/+ %#b,&+

2.2 &T!: :9/./b ,!a8 T !/
&T!:/.

9%# b#W-/:8 !/8 #*./ 9/: %9 !%.%& !/
.% !/:#b T* ,0,!"'
9#/:, Wd/:8 !/8 #*./ !/: #/'/./b"!\
T !/8 !#*9/ 9/: '%!-(#/8! !
%/'(8 ,% &T!:
X /9/ /08 !%)8/./b&%+  ,08%,"+
,:,T%:a8 '% ,-W.%  T :9%:$:8*!"!
.'_W8/:8 8!&b#- ,-.%&+ b  !
#)%& !/:+
 T#&8/:8 !/ TT*_/:./ ./b ,' T*
X /9/ /08 !T! TW 9#/b#W''!
9#/,!,&+ 9* !/:+ /0+

3. %/'(8 T
8W.:,"
%/'(818

3.1 :../b\ T  )%&# ,"
%/'(818.

9%# b#W-/:8 !" .% !/:#b& !/: !%&)/:+
9#/,!,&+ b  !/8 (.%b)/ #/\+ %/'(818
,:..(b/:8 %/'(8 9*  -/#%! T(+
V"- T(+ ,:,T%:(+ \  ,$"!\#%+
8b81#&d/:8 *! :9W#)/:8  -/#%! T/&
!#*9/ 9/: '9/#%& 8 9/$"T%:!%& TW9/ /
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 -/#%! T(+ 89#,!W,% + ('/#-(+)
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3.2 /8!%./9/&",",
,:'9%#,'*+ T .\V"
9/-W,%18 '% _W," !
%/'(8.

/#b8a8/:8 T  )% #&d/8! ! #)%&
!/:+ ,% -T(./:+ ,! '(, 9/$\T%:,"+
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,:8(,'18 '% ,T/9* !" '/8!%./9/&","
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4.1. #\," %-#'/ba8, '(,18
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8b81#&d/:8 *! / :9/./b ,! T(+
,:,T%:(+ '9/#/08 8 %9%X%#bWd/8!
'%bW./ *bT/ V"- Ta8 %/'(818 T
9#/!%&8/:8 (X:98%+ .0,% + ,% ,08$%!
9#/_.\'!
)#", '/9/ /08 _, T(+ %9 ./b(+ !/:
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9."#/-/# a8/9%# %)/'(8/:
 T#&8/:8 ! 9/!%.(,'! ' +
8d\!","+ 9* !  -"' d*'%8
9/!%.(,'!
%-#'*d/:8 T# !\#  X /.*b","+
T!..".*!"!+/X /9 ,!&+
9."#/-/# a8/V"- T/0 9%# %)/'(8/: ,!/
 &T!:/
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".%T!#/8 T/0 !):#/'%&/:
 T#&8/:8 ! +  -/#(+ !/: ".%T!#/8 T/0
9* !/ ,:'_! T* !):#/'%&/
8b81#&d/:8 ! _, TW )#T!"# ,! TW
!/: ./b# ,'/0 )#\,!" (*8/', T1 T*+,
,08%," '% ".%T!#/8 T* !):#/'%&/)
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%9 !%./08 _, T(+ .% !/:#b&%+ ,!"8
9#/:,&,\ !/:+ ( -W8% %+, 9#*!:9/,
9#/_/.\)
)% #&d/8! ! + _, T(+ :8!*!"!%+ %8*+
%9%X%#b,!\ T% '(8/: ('/#-/9/ \,% +,
#&$'",")

4.2. $", T\ !%)8/./b& T
%)8/./b TW _%.! 1'(8"
%T9&%:,".

%9%X%#bWd/8! (8! b#W-/:8,
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!/  &T!:/
8d"!/08, 9#/,$(!/:8 T  )% #&d/8!
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,(_/8! ! 98%:'! TW  T a'! T!W
!" )#\," T "' /:#b& V"- T/0
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9."#/-/# T\+ T !18
V"- Ta8 !%)8/./b a8 ,!"8
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$%! T/0 9#/-&. ,!/  &T!:/ (  T!:T\
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#/,/Ta'%8 $", TW
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1. .b/# $' T\
T 9#/b#''! ,'*+
:9/./b ,! Ta8
,:,!"'W!18

1.1 .b/# $' T\.

 T#&8/:8 !"8 (88/  !"+ 9%# b#-\+
(/# ,'*+ T %/'(8) 9* !"8 %9&.:,"
%8*+ 9#/_.\'!/+ (.b*# $'/+)
9/,:8$(!/:8 (8 9#*_."' ,%
9./0,!%#, ! /9/& '9/#/08 8
%9 .:$/08 '% ,:bT%T# '(8 _\'!, T
)#W,,/:8 ,!#!"b T(+ %9&.:,"+
b%8 T%0/:8 .0,% + ,% T!"b/#&%+
9#/_."'W!18
)#", '/9/ /08 '%!_."!(+ ,!/:+
.b/#&$'/:+ !/:+
 !:9a8/:8 ,08$%!%+ ./b T(+ %T-#W,% +
(X /9/ /08 ./b T/0+ !%.%,!(+) T
9#/_.(9/:8 !/ 9/!(.%,'W !/:+
%9 .(b/:8 !"8 T!W.."." /'\ %.(b)/:
,!/:+ .b/#&$'/:+ 9/: ,:8!W,,/:8

1.2 #/b#''! ,'*+ T
9#/b#''! ,! TW
9%# _W../8!.

,:bT#&8/:8 %8..T! T/0+ .b/#&$'/:+
9/: ()/:8 89!:)$%& b  !/ & / 9#*_."'
8! .'_W8/8! !"8 8bT *!"! T !"
)#", '*!"! !18 /'a8 %9 ./b\+ T
%98W."V"+ ,!/8 9#/b#''! ,'*
 '/#-a8/:8 ,:8!T! TW /#$(+ ./b T(+
%T-#W,% + ,!/ 9#/b#''! ,! T*
9%# _W../8
8! .'_W8/8! !"8 8bT *!"! T !"
)#", '*!"! !18 '%!_."!a8 ,!/8
9#/b#''! ,'*
%-#'*d/:8 !%)8 T(+ %.(b)/: T
 *#$1,"+ ,-.'W!18 ,! 9#/b#W''!
9/: "' /:#b/08
9#/b#''!&d/:8 !"8 ..".%9&#," !18
/8!/!\!18 )#", '/9/ a8!+ '")8 ,'/0+,
*91+ / ,:8!/8 ,'*+ '(,1 '"8:'W!18 T /
,:b)#/8 ,'*+
9%# b#W-/:8 !"8 (88/  !"+ 9#W.."."+
%T!(.%,"+ %8%#b% a8 '(, 9* 9.W
9#%&b'!
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X /9/ /08 :9/9#/b#W''! ,! (#b !/:+
b  !" "' /:#b& 8(18 %8!/.a8
8b81#&d/:8 ! )#T!"# ,! TW T !
9.%/8%T!\'! !18 :9/9#/b#''W!18

1.3 9&.:," 9#/_."'W!18 '%
9#/b#''! ,! TW %#b.%&
(#/'9/! T\ T :!/'! ,'/&).

2. 9/./b ,! TW
,:,!\'!,
e"- T(+
,:,T%:(+, &T!:

2.1 9/./b ,! TW ,:,!\'!
T V"- T(+ ,:,T%:(+.

: /$%!/08 !" )#\," :9/9#/b#''W!18 ,!
(#b !/:+ a,!% 8 T$ ,!/08 !
9#/b#W''!W !/:+ 9 / 9.W, %:8Wb81,!
T !#/9/9/ \, '
 '/#-a8/:8 \ 9#/,#'*d/:8
:!/'! ,'/0+ ,!/8 -:, T* T*,'/ \ ,%
9%# _W../8 9#/,/'/&1,"+ X /9/ a8!+
 ,$"!\#%+
9#/b#''!&d/:8 :!*'! ,:,!\'!
(9.). ,:8b%#'*+) '% (88  ,$"!\# '%
T&8"," ,!/ 9.&, / 9.a8 %T9 %:! Ta8
9#/b#''! ,! Ta8 (#b18
V"- /9/ /08 %/'(8 )#T!\#18
T% '(8/: '% !" _/\$%  /$(8!18 _"'W!18
9%# b#W-/:8 ! _, TW ,!/ )%& !"+
#) !%T!/8 T\+ :9/./b ,! Ta8 ,:,T%:a8
(9.).  , 9/$"T%:! TW '(,, '/8W%+
% ,*/:-%X*/: T..9.) T !/8 !#*9/
.% !/:#b&+ !/:+
8b81#&d/:8 *! " 9#*,_," ,% :. T* T
./b ,' T* !/: :9/./b ,! T/0 ,:,!\'!/+
%X#!W! 9* !  T a'! !/: )#\,!"

2.2 &T!: :9/./b ,!a8 T !/
&T!:/.

8b81#&d/:8 *! '(,1 !/: .% !/:#b T/0
,:,!\'!/+ 9 ,!/9/ %&! "  _$' ,'(8"
9#*,_," !18 )#",!a8 ,% :. T*
8b81#&d/:8 !/8 #*./ !18 %X:9"#%!"!a8
,!" .% !/:#b& !18  T!018
9%# b#W-/:8 '% 9.* !#*9/ !"   T,&
9/,!/.\+/.\V"+ !"+ 9."#/-/#&+ ,!
&T!:
 T#&8/:8 !"  -/#W !/: !/9 T/0  T!0/:
'% &T!: '%b.0!%#"+ b%1b#- T\+
%'_(.% +
8.0/:8  %:$08,% +  T!:Ta8 !*918 T
,!/,%.&18
8b81#&d/:8 !"8 8bT *!"! )#\,"+
9#*,$%!18 !#*918 :$%8! T/9/&","+
)#\,!" ,% %-#'/b(+ T ,:,T%:(+ 9/:
,:8(/8! ,% &T!: :9/./b ,!a8
T#&8/:8 !"8 X /9 ,!& 9"ba8 ,)%! Ta8 '%
./b ,' T* 9/: %9 $:'/08 8
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3. %/'(8 T
8W.:,"
%/'(818
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3.1 :../b\ T  )%&# ,"
%/'(818.

3.2 /8!%./9/&",",
,:'9%#,'*+ T .\V"
9/-W,%18 '% _W," !
%/'(8.

%bT!,!\,/:8
8b81#&d/:8 ! +  *!"!%+ #)%&18 T
-T(.18
,:bT%8!#a8/:8 %/'(8 9* 9/ T&.%+
9"b(+ '% )#\,"  Ta8 !/:+ %#b.%&18 \ 9*
!/  &T!:/
'/#-/9/ /08 (8 :9/./b ,! T* -0../
% ,Wb/:8 9.(+ ,)(,% + :9/./b ,'/0 ,%
(8 :9/./b ,! T* -0../
)#", '/9/ /08 !%)8 T(+ 8! b#-\+
%/'(818 T '$"'! Ta8 :9/./b ,'a8
,% (8 :9/./b ,! T* -0../
%9%X%#bWd/8! %/'(8 '% :9/./b ,! TW
-0.. %T!%.a8!+ 9.(+ 9#WX% + T
)#", '/9/ a8!+ ,:8#!\,% +
/9! T/9/ /08 %/'(8 '% 9.W
b#-\'! )#", '/9/ a8!+ ! %/'(8
%8*+ :9/./b ,! T/0 -0../:
8b81#&d/:8 *! ! ,:,!\'! !%)8"!\+
8/"'/,08"+ «%T9 %0/8! » '% '%bW.%+
9/,*!"!%+ %/'(818 9#/T% '(8/: 8
.W_/:8 9/-W,% +

4. e"- T*+
b#''! ,'*+

4.1. #\," %-#'/ba8, '(,18
T :9"#%, a8.

8b81#&d/:8 *! ! ,:,!\'! '")8 T\+
'W$","+ ,!"#&d/8! ,% .b/#&$'/:+
8b8a# ,"+ '/!&_18 \/T ,)(,%18 ,!
%/'(8
)#", '/9/ /08 !" b#''\  %:$08,%18 b 
'%!W_," ,%  T!:T* !*9/
%-#'*d/:8 -&.!# b  !/8 T$/# ,'* !/:
!09/: !18 9/!%.%,'W!18 ' + 8d\!","+
8b81#&d/:8 ! + 9/ T&.%+ V"- T(+
'/#-(+ !18 9/!%.%,'W!18 ' +
8d\!","+
8-(#/:8 T# !\#  X /.*b","+ !"+
%bT:#*!"!+/X /9 ,!&+ 9."#/-/# a8
X /9/ /08 ! + :8!*!"!%+ )% # ,'/0
#)%&18 %8*+ ./b ,' T/0
X /9/ /08 ,08$%!%+ :8!*!"!%+ !18
9#/b#''W!18 9#/:,&,"+
%8!/9&d/:8, ,:..(b/:8 T
%98)#", '/9/ /08 V"- T* 9%# %)*'%8/
9/ T&.18 '/#-a8 T !/ %8!W,,/:8 ,%
9/.:!#/9 TW T%&'%8 \/T 9/.:'%, TW
!%)8/:#b\'!
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4.2. $", T\ !%)8/./b& T
%)8/./b TW _%.! 1'(8"
%T9&%:,".
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X /9/ /08 9#/"b'(8 )#T!"# ,! TW
,0b)#/8"+ !".%T9&%:,"+
)#", '/9/ /08 V"- T(+ %T9 %:! T(+
%bT:T./9&% %+ T .%X TW
%9 ,T(9!/8! V"- TW '/:,%&

5. e"- T(+
!%)8/./b&%+ T
/ 818&

5.1 e"- T\ 9/. !% *!"!.

 %#%:8/08 9#/"b'(8%+ %T9 %:! T(+
:9"#%,&%+ !/: 
8b81#&d/:8 ! %&8 V"- T\ :9/b#-\
T _, T(+ #)(+ .% !/:#b&+
%#'"8%0/:8 ! %&8 %8%#b"! T* T
9$"! T* V"- T* 9/!091' ($%! T*
9#/-&., 8#!\,% + ,% '(, T/ 818 T\+
 T!01,"+,  ,9/#W 9#/,19 Ta8
9*V%18, T!bb%.&%+)
 T#&8/:8 ! + T!"b/#&%+ !18 V%:a8
% \,%18 %,! Wd/8!+ ,! %  TW
)#T!"# ,! TW !/:+

5.2. 9&#," !"+
9."#/-/# T\+ T !18
V"- Ta8 !%)8/./b a8 ,!"8
T/ 818& T !/8 9/. ! ,'*.

8b81#&d/:8 ! + W% %+ )#\,"+ '(,1 !/:
/#b8 ,'/0 creative commons
9#/, /#&d/:8 !"8 (88/  !"+ #"!/# T\+ !/:
'&,/:+ 9/: 89!0,,%! ,!/  &T!:/
/#&d/:8 ! + %9 9!a,% + !/: V"- T/0
)W,'!/+ T ! + 8 ,*!"!%+ 9/: "' /:#b%&
%#'"8%0/:8 !"8 %9&#," !/:  T!0/:
!18 #b'W!18 ,!"8 8$#a9 8"
#,!"# *!"!
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%'! TW
%&



%'! T(+
8*!"!%+

 – ` 
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#/,/Ta'%8 $", TW
9/!%.(,'!
'$"!(+/-!# %+ %&8 ,% $(," 8:

1. .b/# $' T\
T #/b#''! ,'*+
:9/./b ,! Ta8
,:,!"'W!18

1.1 .b/# $' T\.

 )1#&d/:8 T!"b/#&%+ 9#/_."'W!18 9/:
%9 ()/8! .b/# $' T\ %9&.:," '% W..
9/: %8 %9 .0/8! .b/# $' TW
!%T'"# a8/:8 ! + %9 ./b(+ 9/: TW8/:8 T!W
!"8 .b/# $' T\ %9&.:," %8*+ 9#/_.\'!/+
%8!W,,/:8 ,08$%!%+ ./b T(+ %T-#W,% + '%
)#\," ,!$%#a8 ! 'a8 T '%!_."!a8
,!/:+ .b/#&$'/:+ 9/: ,)% Wd/:8
%9 .(b/:8 '%!X0 %8..T! Ta8 .0,%18
%8*+ 9#/_.\'!/+ T !%T'"# a8/:8 !"8
%9 ./b\ !/:+

1.2 #/b#''! ,'*+ T
9#/b#''! ,! TW
9%# _W../8!.

:./9/ /08 9#/b#W''! 9/: %9 .0/:8
9#/_.\'! %-#'*d/8!+ _, T(+ #)(+
!"+ :9/./b ,! T\+ ,T(V"+ (-&#%,",
b%8&T%:,", 9/,08$%," T.W.)
)#", '/9/ /08 '%!_."!(+ _, Ta8 !0918
%/'(818 T !/:+ 8!&,!/ )/:+ !%.%,!(+
,! (#b !/:+
: /$%!/08 T.(+ 9#T! T(+ ,!"8 %9 ./b\
!09/: T /8*'!/+ b  ! + '%!_."!(+ 9/:
)#", '/9/ /08 ,! (#b !/:+
89!0,,/:8 9#/b#W''! '%
%'-1.%:'(8%+ /'(+ %.(b)/: (%98W."V"+
T %9 ./b\+)
)#", '/9/ /08 '")8 ,'/0+ % ,*/: T
%X*/: %/'(818 ,!/ 9#*b#''W !/:+
8! .'_W8/8! 91+ / (.%b)/+ .$a8 ,%
(8 9#*b#'' 9#b'!/9/ %&! '%
,:,!"'! T* T '%$/ T* !#*9/
,)% Wd/:8 T X /./b/08 !"  %9-\
)#\,!" b  ! 9#/b#W''! 9/: :./9/ /08
9#/,#'*d/:8 !/ 9#*b#''W !/:+, a,!% 8
8!9/T#&8%! ,%  -/#%! TW %/'(8
% ,*/:
X /9/ /08 :9/9#/b#W''! '%
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9#'(!#/:+ b  !"  -/#/9/&"," !/:
9/!%.(,'!/+
%-#'*d/:8 '% ,:,!"'! T* !#*9/ !%)8 T(+
%.(b)/: T  *#$1,"+ ,-.'W!18 ,!
9#/b#W''! 9/: "' /:#b/08
1.3 9&.:," 9#/_."'W!18 '%
9#/b#''! ,! TW %#b.%&
(#/'9/! T\ T :!/'! ,'/&).

,)% Wd/:8 T  '/#-a8/:8/9#/,#'*d/:8 ,08$%!%+ #/'9/! T(+
T!,T%:(+ ,!/8 -:, T* T*,'/ \ ,%
9%# _W../8 9#/,/'/&1,"+ ,:8:Wd/8!+
 ,$"!\#%+ b  !"8 %T9.\#1,"
,:bT%T# '(818 9/,!/.a8
9#/b#''!&d/:8 ,:8$(,% + %T9 %:! Ta8
#/'9*! 9/: X /9/ /08 ,:8:,'*
 ,$"!\#18 '% ,!*)/ !" "' /:#b T\
,08%," %!/0 T 9#b'! T/0 T*,'/:

2. 9/./b ,! TW
,:,!\'!,
e"- T(+
,:,T%:(+, &T!:

2.1 9/./b ,! TW ,:,!\'!
T V"- T(+ ,:,T%:(+.

%X"b/08 _, TW ,!/ )%& T
)#T!"# ,! TW !"+ #) !%T!/8 T\+
:9/./b ,! Ta8 ,:,T%:a8
 )% #&d/8! _, TW ,!/ )%& !/: :. T/0
'(,1 !/: 9&8T %.(b)/: !/: .% !/:#b T/0
,:,!\'!/+
%bT$ ,!/08/9%bT$ ,!/08 %-#'/b(+ ,%
:9/./b ,! T\ ,:,T%:\
%9 .(b/:8, 8d"!/08, %bT$ ,!/08 T
)#", '/9/ /08  -/#%! T* :. T* T
%-#'/b(+ ./b ,' T/0 '% ,T/9* !"
"' /:#b& 9%# %)/'(8/: 9/: %9 !:b)W8%
9#/T$/# ,'(8/:+ ,!*)/:+
)% #&d/8! 9.(+ 9%# 9!a,% +
9#/_."'! T\+ .% !/:#b&+ :. T/0 \
./b ,' T/0 T 8 ! + 9%# b#W-/:8 '%
,1,!\ /#/./b&

2.2 &T!: :9/./b ,!a8 T !/
&T!:/.

8b81#&d/:8 *! "  ,08%," !18
,:,T%:a8 ,!/  &T!:/ %9 !:b)W8%!
'(,1  -/#%! Ta8 9#*)18
 T#&8/:8 ! )#T!"# ,! TW ,08%,"+ ,!/
 &T!:/ (9W#/)/+, !)0!"!, '/8W%+
'(!#","+)
9%# b#W-/:8 !"8 (88/  T !" ,:'_/.\
!18 9#1!/T*..18 %9 T/ 818&+ ,!"
 T!01," :9/./b ,! Ta8 ,:,T%:a8
9%# b#W-/:8 '% 9.* !#*9/ !" -:, T\
 %0$:8," '&+ ,:,T%:\+ ,% &T!:/
:9/./b ,!a8 (IP, MAC address)
9%# b#W-/:8 !"8 (88/  !/:  T!0/:
!18 #b'W!18 T ! + '%../8! T(+ !/:
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%-#'/b(+
8b81#&d/:8 ! + #8"! T(+ %9 9!a,% + T
!/:+ T 808/:+ 9* !" )#\," !/:
  T!0/: T .'_W8/:8 9.W '(!#
9#*."V"+
3. %/'(8 T
8W.:,"
%/'(818

3.1 :../b\ T  )%&# ,"
%/'(818.

T!,T%:Wd/:8 -*#'%+ ,:../b\+
%/'(818
,:bT%8!#a8/:8, /#b8a8/:8 T
 )% #&d/8! %/'(8 b  !"8 %9&.:,"
9#/_."'W!18

3.2 /8!%./9/&",",
,:'9%#,'*+ T .\V"
9/-W,%18 '% _W," !
%/'(8.

!X 8/'/08 ! %/'(8 ' + 9%# /)\+
T%. a8 '% _W," ,:bT%T# '(8 T# !\# 
$(!/:8 %#1!\'! 9/: '9/#/08 8
98!"$/08 '% T!W.."." %9%X%#b,&
%/'(818
X /9/ /08 -&.!# ,! %/'(8 !/:+
X /9/ /08 ! b#-\'! a,!% 8
9#/:, Wd/:8 9."#/-/#&%+ T 8
98!/08 ,% 9.W %#1!\'!

4. e"- T*+
b#''! ,'*+

4.1. #\," %-#'/ba8, '(,18
T :9"#%, a8.

%8!/9&d/:8 9%# %)*'%8/ '% %8..T! T/0+
!#*9/:+
,:''%!()/:8 ,% /'W ,:d\!","+
"' /:#b/08 8(/ 8\' ,:d\!","+ T
9#T/./:$/08 !"8 %X(. X\ !"+
%8,1'!a8/:8 9/ T&.%+ '/#-(+ V"- T/0
9%# %)/'(8/: ,% 8#!\,% + \/T #)%&
V"- T/0 9%# %)/'(8/:
)#", '/9/ /08 %! T(!%+, %! T(!%+ &%,"+ b 
"'/,&%:," T 8d\!"," 8#!\,%18
,!/./b&/: T.W.
X /9/ /08 ,08$%!%+ :8!*!"!%+ !/:
%9%X%#b,!\ T% '(8/:
 T#&8/:8 ! +  -/#(+ '%!X0 %bb#W-18
T 9#/:, W,%18

4.2. $", T\ !%)8/./b& T
%)8/./b TW _%.! 1'(8"
%T9&%:,".

)#", '/9/ /08 ! + %T9 %:! T(+
:8!*!"!%+ !18 %#b.%&18 ,0b)#/8"+
!".%T9&%:,"+
X /9/ /08 %-#'/b(+ ,9#/9&8T 1+
%T9 %:! T* %#b.%&/ ,:8%#b,&+
)#", '/9/ /08 :9"#%,&%+ _&8!%/ b 
%T9 %:! TW $('! \/T ,0'-18 '% !
%8 -(#/8!W !/:+
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5. e"- T(+
!%)8/./b&%+ T
/ 818&

5.1 e"- T\ 9/. !% *!"!.
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%8!/9&d/:8 ! + _, T(+ :9"#%,&%+ !"+
V"- T\+  T:_(#8","+
X /9/ /08 9.W %#b.%& V"- T\+
 _/0.%:,"+
 T#&8/:8 ! 9#/,19 TW %/'(8
%-#'*d/:8 9#T! T(+ 9#/,!,&+
9#/,19 Ta8 %/'(818 T!W !" )#\," !/:
  T!0/:
,:8/V&d/:8 ! _, TW )#T!"# ,! TW !/:
%8 T/0 8/8 ,'/0 b  !"8 #/,!,&
%/'(818 ( ) !"+ :#19qT\+ U81,"+
()

5.2. 9&#," !"+
9."#/-/# T\+ T !18
V"- Ta8 !%)8/./b a8 ,!"8
T/ 818& T !/8 9/. ! ,'*.

9#/, /#&d/:8 ! + :,.% !/:#b T(+
  T!:T(+ ,:'9%# -/#(+ (,:'9%# -/#(+
%XW#!","+ ,!/  &T!:/,   T!:T*+
%T-/_ ,'*+ T.W.) T !#*9/:+
8! '%!a9 ,"+
8! .'_W8/8! !/ "' /:#b T*  &T!:/
1+ %8..T! T* %#b.%&/ 'W$","+ T
V:)b1b&+

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, κατά τα σχολικά έτη 2021 - 2022 και 2022 - 2023, θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε όλα
τα Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά σχολεία της χώρας, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών.
Από το σχολικό έτος 2023-2024 θα εφαρμοσθεί σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Δεκεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02059411612210024*

