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Γενικός σκοπός του Προγράμματος Σπουδών 

Πληροφορικής στο Δημοτικό σχολείο είναι όλες 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 απλά προγράμματα καθώς 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 και να επιδεικνύουν 

συμπεριφορές ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.  

Σκοπός και στόχοι του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής Δημοτικού σχολείου 



Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Η Πληροφορική εντάσσεται στο Δημοτικό σχολείο με στόχο την ανάπτυξη  

τεσσάρων βασικών γραμματισμών και των αντίστοιχων ικανοτήτων που τους 

αφορούν:  

Πληροφορικός 
Γραμματισμός 

Ψηφιακός  

Γραμματισμός 

Γραμματισμός 
στη 

μαθησιακή 
τεχνολογία 

Ψηφιακή  

Πολιτειότητα 



Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Ψηφιακή Πολιτειότητα: Αφορά την καλλιεργημένη-πολιτισμένη, 
υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών γενικά και του 

Διαδικτύου, τη δεοντολογική και ηθική χρήση του, καθώς και την ικανότητα 
συμμετοχής στα κοινά και τις διεργασίες διακυβέρνησης της πολιτείας 

στον κυβερνοχώρο μέσω του Διαδικτύου.   

Η Πληροφορική εντάσσεται στο Δημοτικό σχολείο με στόχο την ανάπτυξη  

τεσσάρων βασικών γραμματισμών και των αντίστοιχων ικανοτήτων που τους 

αφορούν:  



Όγκος 
Πληροφοριών 

Χρήση Ψηφιακών 
εργαλείων για επικοινωνία, 

αλληλεπίδρασης, 
συνεργασίας 

Ανάπτυξη 
νέων 

τεχνολογιών 

Νέο κοινωνικό, 
πολιτισμικό και 
εκπαιδευτικό 
περιβάλλον 

Επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές 



Επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές 

 Ψηφιακή Επανάσταση (Digital Revolution)  

 Κοινωνία της Γνώσης (Knowledge Society) 

 Τεράστιος και εκθετικά αυξανόμενος όγκος 
πληροφοριών  

 Χρήση  πολλαπλών ψηφιακών εργαλείων 
για επικοινωνία, αλληλεπίδραση και 
συνεργασία 

 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή Ψηφιακές 
Τεχνολογίες αποτελούν δομική συνιστώσα 
της σύγχρονης κοινωνίας  

 Οι ψηφιακές τεχνολογίες εργαλείο με 
γνωστικό δυναμικό 



Επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές 

Οι ψηφιακές 

τεχνολογίες 

θεωρούνται ως 

εργαλεία που 

μπορούν να 

υποστηρίξουν την 

οικοδόμηση των 

ικανοτήτων του 21ου 

αιώνα (Dede, 2009), 

όπως η 

δημιουργικότητα, η 

καινοτομία, η 

κριτική σκέψη, η 

μοντελοποίηση, η 

λήψη απόφασης και 

η επίλυση 

προβλήματος.  

• Οι ΤΠΕ καθορίζουν νέου 

τύπου ικανότητες (όπως 

υπολογιστική σκέψη, 

μοντελοποίηση, 

αναστοχασμός, κριτική σκέψη, 

κλπ.)  

• Αρχές του 21ου αιώνα 

επαναφορά στα προγράμματα 

σπουδών της Πληροφορικής 

ως γνωστικό αντικείμενο, 

ήδη από την πρώτη σχολική 

ηλικία. 

• Οικοδόμηση της 

Υπολογιστικής Σκέψης, που 

σχετίζεται με την ικανότητα της 

χρήσης υπολογιστικών 

συστημάτων για την επίλυση 

προβλημάτων καθημερινής 

ζωής. 



Θεματικά Πεδία και Θεματικές Ενότητες 

Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής Δημοτικού 

Θεματικό Πεδίο Θεματικές ενότητες 

Αλγοριθμική  

Προγραμματισμός υπολογιστικών συστημάτων 

Αλγοριθμική 

Προγραμματισμός υπολογιστικών συστημάτων 

Επίλυση προβλημάτων με προγραμματιστικά εργαλεία 

Υπολογιστικά συστήματα 

Ψηφιακές συσκευές 

Δίκτυα 

Υπολογιστικά συστήματα και ψηφιακές συσκευές 

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο 

Δεδομένα 

Ανάλυση δεδομένων 

Συλλογή και διαχείριση δεδομένων 

Μοντελοποίηση, συμπερασμός και λήψη αποφάσεων με βάση τα 

δεδομένα 

Ψηφιακός Γραμματισμός 

Χρήση εφαρμογών, μέσων και υπηρεσιών 

Μαθησιακή τεχνολογία και Τεχνολογικά Βελτιωμένη Εκπαίδευση 

Ψηφιακές Τεχνολογίες και Κοινωνία   

Ψηφιακή πολιτειότητα (digitalcitizenship) 

Επίδραση της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην 

κοινωνία και τον πολιτισμό 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

Ψηφιακές Τεχνολογίες και Κοινωνία  

 

Ψηφιακή πολιτειότητα (Digital Citizenship) 

 

Ψηφιακή ιθαγένεια 

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των 

Δεδομένων – Βασικές αρχές 

 

Δημιουργικό διαδίκτυο 

 

Επίδραση της Πληροφορικής και των Ψηφιακών 

Τεχνολογιών στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

 

 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

Ψηφιακή πολιτειότητα 
 

Ψηφιακές Τεχνολογίες και Κοινωνία  
 

Επιχειρώντας να σκιαγραφήσουμε την έννοια του 

ψηφιακού πολίτη θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον πολίτη 

που χρησιμοποιεί την τεχνολογία με τρόπο ασφαλή, με 

ήθος και υπευθυνότητα, προστατεύοντας τα δικαιώματα και 

τις πληροφορίες του, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και 

τις πληροφορίες όλων συμμετέχουν στο ψηφιακό κόσμο. 

 

Έτσι το κυρίαρχο ερώτημα που αναδύεται είναι τελικά, κατά 

πόσο οι σημερινοί μαθητές/τριες και μελλοντικοί αυριανοί 

πολίτες, ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν με σύνεση την 

τεχνολογία και πώς να συμπεριφέρονται στο διαδίκτυο. 

Επίσης, κατά πόσο ξέρουν να προστατεύουν τα δικαιώματα 

και τις πληροφορίες τους, να είναι προσεκτικοί με τα 

δικαιώματα των ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνούν 

και αλληλεπιδρούν διαδικτυακά. 

 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

Ψηφιακή ιθαγένεια 

 
Η ψηφιακή ιθαγένεια μπορεί να 

περιγραφεί ως ένα πλαίσιο ή ένα 

σύνολο κανόνων με τους οποίους 

καθορίζονται οι τρόποι που 

χρησιμοποιούμε την ψηφιακή 

τεχνολογία και συμπεριφερόμαστε 

κατά τη χρήση του διαδικτύου. 

Ειδικότερα σχετίζεται με τις γνώσεις, 

στάσεις και αντιλήψεις που πρέπει να 

έχουμε προκειμένου να χρησιμοποιούμε 

υπεύθυνα και δημιουργικά το διαδίκτυο, 

είτε μέσω υπολογιστών, φορητών και 

φορητών (wearables) συσκευών ή 

έξυπνων κινητών τηλεφώνων, 

προκειμένου να επικοινωνούμε, να 

εργαζόμαστε, να εξερευνούμε, να 

μαθαίνουμε και να ψυχαγωγούμαστε στο 

διαδίκτυο. 

Η Ψηφιακή Ιθαγένεια (ψηφιακό κόσμος και 

εξέλιξη) (Πηγή: https://bit.ly/3Euntkw). 

https://bit.ly/3Euntkw


Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των 

Δεδομένων – Βασικές αρχές 

 

ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των 

Δεδομένων, γνωστός και ως General Data 

Protection Regulation (GDPR) καθορίζει σε ποιες 

περιπτώσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, 

αποθηκεύονται, διαγράφονται, μεταβιβάζονται και εν 

γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά μας δεδομένα και 

κυρίως, με ποιον τρόπο μπορούμε να τα 

προστατεύουμε. Οι βασικές αρχές του κανονισμού 

είναι: 

•Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών 

•Δικαίωμα στη λήθη. 

•Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα 

δεδομένα 

•Δικαίωμα διόρθωσης 

•Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

Δημιουργικό διαδίκτυο 

 

«Δημιουργικό διαδίκτυο είναι η δημιουργική αξιοποίηση 

των υπηρεσιών του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς, 

μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, που 

διεξάγεται εντός της σχολικής κοινότητας και σε 

οικογενειακό περιβάλλον, εμπεριέχοντας 

δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό σχεδιασμό, συμβάλλοντας έτσι στη 

γενικότερη ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών 

και των εφήβων» (Καπανιάρης & Τσίτσικα, 2019). 

 

Μια σημαντική παράμετρος στην κατεύθυνση να 

οριοθετήσουμε την έννοια της δημιουργικής χρήσης του 

διαδικτύου, είναι αυτή του ασφαλούς διαδικτύου και η 

σύνδεση της γνώσης με τη ψυχαγωγία, έτσι ώστε οι νέοι 

να παίζουν, να διερευνούν και παράλληλα να μαθαίνουν 

(Καπανιάρης & Τσίτσικα, 2019). 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

Επίδραση της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην 

κοινωνία και τον πολιτισμό 

 
Η πληροφορική και οι ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλουν στον ταχύτατο ψηφιακό 

μετασχηματισμό στο χώρο της εκπαίδευσης του πολιτισμού και γενικά σε κάθε 

έκφανση της κοινωνίας. 

 

Αντίστοιχα στον χώρο του πολιτισμού σταδιακά οδηγούμαστε σε έναν διαφορετικό 

πολιτιστικό προϊόν, μια διαφορετική εμπειρία, ένα υβρίδιο που κινείται μεταξύ της 

ψηφιακότητας και της πολιτιστικής δημιουργίας 

 

Επιπρόσθετα, τα εργαλεία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, θα ανα-

διαμορφώσουν την ίδια τη ζωή μας, αλλά και την πολιτιστική δημιουργία. Έτσι, οι 

τρεις πυλώνες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που σχετίζονται με την 

τεράστια υπολογιστική δύναμη των σύγχρονων υπολογιστών, τον τεράστιο 

αριθμό δεδομένων (data) που παράγουμε και η τεχνητή νοημοσύνη που 

εξελίσσεται βάσει των δεδομένων και της ικανότητας των υπολογιστών να 

επεξεργάζονται καλύτερα τους αλγόριθμους, ασφαλώς και θα επηρεάσει όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής μας, καθώς και τον πολιτισμό. 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

5. ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5.1 Ψηφιακή 

πολιτειότητα 

•ερμηνεύουν βασικές έννοιες 

που αφορούν ζητήματα 

Ψηφιακής πολιτειότητας 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

του Συμβουλίου της Ευρώπης σε 

δύο ευρύτερες κατηγορίες:  

•Σύνδεση στο Διαδίκτυο, 

Δικαιώματα στο Διαδίκτυο 

συζητούν, με βάση ψηφιακό 

υλικό που τους παρέχεται, για 

ζητήματα ψηφιακής 

πολιτειότητας σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Συμβούλιου της 

Ευρώπης εστιάζοντας σε 

διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι 

ομαδοποιούνται σε δύο 

ευρύτερες κατηγορίες: Σύνδεση 

στο Διαδίκτυο, Δικαιώματα στο 

Διαδίκτυο 

5.2. Επίδραση 

της 

πληροφορικής 

και των 

ψηφιακών 

τεχνολογιών 

στην κοινωνία 

και τον 

πολιτισμό. 

•περιγράφουν τα δικαιώματα 

των χρηστών στο Διαδίκτυο - 

ενεργή συμμετοχή: αξίες και 

στάσεις ζωής που τηρούμε στο 

Διαδίκτυο, διαμορφώνοντας το 

ψηφιακό περιβάλλον 

δημιουργούν σελιδοδείκτες με 

λέξεις-κλειδιά μέσω του 

κειμενογράφου (από πρότυπο), 

τους οποίους επικολλούν σε 

χαρτόνι για να κατανοήσουν τους 

τομείς και τις κατηγορίες για την 

ψηφιακή πολιτειότητα. Έμφαση 

δίνουν στον τομέα που αφορά τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. 

(Η δραστηριότητα προτείνεται ως 

διαθεματική) 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

5. ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5.1 Ψηφιακή 

πολιτειότητα. 

•διακρίνουν τις επιπτώσεις της 

υπερβολικής χρήσης του 

Διαδικτύου σε σχέση με τη 

σωματική υγεία (εργονομία, 

ακατάλληλες διατροφικές 

συνήθειες, αφυδάτωση, μείωση 

φυσικής δραστηριότητας, 

πονοκέφαλοι, κούραση των 

ματιών)  

•συνοψίζουν τις βασικές ψυχικές 

επιπτώσεις λόγω υπερβολικής 

χρήσης του Διαδικτύου 

(μελαγχολία, παραίτηση, βίαιες 

συμπεριφορές, εθισμός) 

δημιουργούν συνεργατικά άρθρα 

μικρής έκτασης (πολυτροπικά 

κείμενα) σε ένα τεύχος του 

ηλεκτρονικού περιοδικού ή 

εφημερίδας για τις επιπτώσεις της 

υπερβολικής χρήσης του 

Διαδικτύου σε σχέση με τη 

σωματική και ψυχική υγεία στο 

πλαίσιο συμμετοχής της τάξης σε 

μια καμπάνια ευαισθητοποίησης 

για την υπερβολική χρήση του 

Διαδικτύου 

5.2. Επίδραση της 

πληροφορικής και 

των ψηφιακών 

τεχνολογιών στην 

κοινωνία και τον 

πολιτισμό. 

•αναγνωρίζουν τη σημασία 

κανόνων χρήσης και χρονικού 

περιορισμού κατά τη χρήση 

ψηφιακών συσκευών εν γένει 

συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι 

ρόλων και με τη σειρά υποδύονται 

έναν ρόλο – χρήστη που υπάρχει 

σε μια καρτέλα (π.χ. «ο 

παγιδευμένος», «ο ζογκλέρ», 

«αυτός που κάνει έναν πλήρη 

κύκλο», «αυτός που βαριέται τα 

πάντα»). Οι υπόλοιποι/-ες 

μαθητές/τριες κρατούν σημειώσεις 

και σε επίπεδο ολομέλειας 

συζητούν και καταλήγουν σε 

κανόνες (πρωτόκολλο ορθής 

χρήσης του Διαδικτύου) 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

5. ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5.1 Ψηφιακή 

πολιτειότητα.  

•διακρίνουν τις βασικές έννοιες για 

τα πνευματικά δικαιώματα στο 

Διαδίκτυο σε σχέση με το 

δημιουργό-χρήστη. 

•σέβονται τα πνευματικά 

δικαιώματα κατά τη χρήση και 

δημιουργία ψηφιακού 

περιεχομένου 

•απαριθμούν τους κανόνες 

συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο  

•εξηγούν την έννοια του ψηφιακού 

αποτυπώματος - ψηφιακά ίχνη στο 

Διαδίκτυο 

•περιγράφουν τρόπους 

διαμόρφωσης θετικού προφίλ στο 

Διαδίκτυο (Διαδικτυακή φήμη και 

Διαδικτυακό αποτύπωμα) 

δημιουργούν ένα σύντομο 

ψηφιακό κόμικ για την πνευματική 

ιδιοκτησία στηριζόμενοι/-ες σε 

έναν ιστοριοπίνακα με βάση το 

υλικό της ιστοσελίδας του 

Οργανισμού Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας Ελλάδος 

οργανώνουν καμπάνια ενημέρωσης 

στο σχολείο τους με θέμα τους 

βασικούς κανόνες για σωστή 

Διαδικτυακή συμπεριφορά, την 

έννοια του ψηφιακού 

αποτυπώματος και της 

Διαδικτυακής φήμης με χρήση 

ψηφιακού υλικού που αναζητούν, 

εκτυπώνουν και δημιουργούν 

χάρτινα ενημερωτικά πλακάτ 

5.2. Επίδραση της 

πληροφορικής και 

των ψηφιακών 

τεχνολογιών στην 

κοινωνία και τον 

πολιτισμό. 

•διακρίνουν τα κριτήρια 

αξιολόγησης Διαδικτυακών πηγών 

που εντοπίζουν στο Διαδίκτυο 

(σκοπός, αξιοπιστία, τεκμηρίωση, 

αντικειμενικότητα, επικαιρότητα, 

προσβασιμότητα και σαφήνεια 

πηγών) 

συμπληρώνουν έναν πίνακα 

αξιολογώντας δέκα διαφορετικού 

τύπου ιστοσελίδες με βάση τα 

κριτήρια αξιολόγησης (σκοπός, 

αξιοπιστία, τεκμηρίωση, 

αντικειμενικότητα, επικαιρότητα, 

προσβασιμότητα και σαφήνεια 

πηγών). Σε επίπεδο ολομέλειας 

συζητούν τις δυσκολίες ανίχνευσης 

των κριτηρίων στις ιστοσελίδες που 

αξιολόγησαν 

 

 



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

5. ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5.1 Ψηφιακή 

πολιτειότητα.  

•αναγνωρίζουν τι είναι ψηφιακή 

υπογραφή και βασικές αρχές 

λειτουργίας  

•ερμηνεύουν τι είναι ενεργητικό 

και παθητικό ψηφιακό 

αποτύπωμα (θετικό προφίλ, 

αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, διασπορά, 

προσωπικών απόψεων, 

καταγγελίες) 

•διακρίνουν τις κατηγορίες των 

ψευδών ειδήσεων (fake news) 

εστιάζοντας στα ειδικά 

χαρακτηριστικά τους 

•αναγνωρίσουν τις άδειες 

χρήσης μέσω του οργανισμού 

creative commons 

παρακολουθούν σχετικό βίντεο για τη 

δημιουργία της ψηφιακής υπογραφής και 

στη συνέχεια δημιουργούν έναν απλό 

εννοιολογικό χάρτη 

δημιουργούν ψηφιακό γράφημα με τη χρήση 

εργαλείων web 2.0 ή εφαρμογών γραφείου 

για το ενεργητικό και παθητικό ψηφιακό 

αποτύπωμα. Ειδικότερα, τα θέματα με τα 

οποία μπορούν να ασχοληθούν είναι: α) 

θετικό προφίλ, β) αναρτήσεις σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, γ) διασπορά ψευδών 

ειδήσεων, δ) προσωπικές απόψεις, 

καταγγελίες)  

χαρακτηρίζουν το ψηφιακό 

περιεχόμενο/τεχνούργημα/ ψηφιακό πόρο 

που δημιουργούν με άδειες χρήσης  του 

οργανισμού creative commons.ellak.gr  

5.2. Επίδραση της 

πληροφορικής και 

των ψηφιακών 

τεχνολογιών στην 

κοινωνία και τον 

πολιτισμό. 

•προσδιορίζουν την έννοια της 

ρητορικής του μίσους που 

αναπτύσσεται στο Διαδίκτυο  

•ορίζουν τις επιπτώσεις του 

ψηφιακού χάσματος και τις 

ανισότητες που δημιουργεί 

•ερμηνεύουν την επίδραση του 

Διαδικτύου των Πραγμάτων 

στην ανθρώπινη δραστηριότητα 

αναζητούν διαφορετικού τύπου ιστοσελίδες 

με στόχο να εντοπίσουν λέξεις-κλειδιά και 

χαρακτηριστικά που αφορούν τη ρητορική 

του μίσους στο Διαδίκτυο με στόχο να 

αναπτύξουν σε ομάδες απλούς αλγόριθμους 

εντοπισμού Διαδικτυακής ρητορικής μίσους  



Ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνία  

ΤΠΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

 

5. ΨΗΦΙΑΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5.1 Ψηφιακή 

πολιτειότητα.  

•εντοπίζουν τις βασικές υπηρεσίες 

της ψηφιακής διακυβέρνησης  

•αξιοποιούν απλά εργαλεία 

ψηφιακής διαβούλευσης 

•διακρίνουν τα προσωπικά 

δεδομένα 

•εφαρμόζουν πρακτικές 

προστασίας προσωπικών 

δεδομένων κατά τη χρήση του 

Διαδικτύου 

•συνοψίζουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  

δημιουργούν ένα ενημερωτικό 

ψηφιακό εμπλουτισμένο βιβλίο για 

τις υπηρεσίες και τα εργαλεία 

ψηφιακής διακυβέρνησης (π.χ. 

έκδοση πιστοποιητικού, 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, συλλογή 

υπογραφών) καθώς και το Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία των 

Δεδομένων (GDPR) 

5.2. Επίδραση της 

πληροφορικής και 

των ψηφιακών 

τεχνολογιών στην 

κοινωνία και τον 

πολιτισμό. 

•προσδιορίζουν τις 

δυσλειτουργικές Διαδικτυακές 

συμπεριφορές (συμπεριφορές 

εξάρτησης στο Διαδίκτυο, 

Διαδικτυακός εκφοβισμός κ.ά.) και 

τρόπους αντιμετώπισης  

•αντιλαμβάνονται το δημιουργικό 

Διαδίκτυο ως εναλλακτικό 

εργαλείο μάθησης και ψυχαγωγίας 

συμμετέχουν σε ένα σύντομο 

καθοδηγούμενο ερευνητικό σχέδιο 

και μέσω προτάσεων δημιουργικής 

χρήσης της τεχνολογίας  (ψηφιακά 

τεχνήματα) κατανοούν τις 

δυσλειτουργικές Διαδικτυακές 

συμπεριφορές 



Επιπτώσεις της Πληροφορικής και των Ψηφιακών 

Τεχνολογιών στην κοινωνία: 

  

Η δραστηριοποίηση παιδιών και ενηλίκων στο Διαδίκτυο, στο 

πλαίσιο της καθημερινότητας, γίνεται όλο και εκτενέστερη. Το 

εμπόριο αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, οι υπηρεσίες της 

πολιτείας προς τους πολίτες, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία 

γίνονται πλέον μέσω του Διαδικτύου. Άνθρωποι και οργανισμοί 

διαθέτουν, όλο και πιο συχνά, υβριδική ταυτότητα συμβατική και 

ψηφιακή. Τέλος, η ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης 

επηρεάζει πλέον σημαντικούς τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας με ποικίλες επιπτώσεις. Η κατάσταση αυτή 

καθιστά αναγκαία την προετοιμασία του πολίτη ώστε να 

χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο αποτελεσματικά, με ασφάλεια, 

με ενσυναίσθηση της πολυπολιτισμικότητας του μέσου, 

σεβόμενος τα πνευματικά δικαιώματα και τα προσωπικά 

δεδομένα. 



Ψηφιακή πολιτειότητα 

 

Το ΠΣ ΤΠΕ και Πληροφορικής στοχεύει στην προετοιμασία 

όλων των μαθητών/τριών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά 

στην κοινωνία και να μπορούν να ευημερήσουν στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης εποχής. 

Οι μαθητές/τριες θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες και θα 

υιοθετήσουν ψηφιακές πρακτικές που είναι αποτελεσματικές σε 

έναν κόσμο, ο οποίος αναμένεται να επηρεάζεται όλο και 

περισσότερο από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, οι 

σημερινοί/ές μαθητές/τριες θα πρέπει να προετοιμάζονται ώστε 

να είναι κριτικοί χρήστες των υπηρεσιών του Διαδικτύου, να 

είναι πληροφοριακά εγγράμματοι, να γνωρίζουν τα ζητήματα 

της παραπληροφόρησης, της διαχείρισης της διαδικτυακής 

φήμης και των κινδύνων εξαπάτησης και τις νομικές και ηθικές 

αρχές που διέπουν τη διαδραστική χρήση της. Θα πρέπει 

επίσης να διαθέτουν ικανότητες δεοντολογικής και ορθής 

χρήσης του Διαδικτύου με σεβασμό στην πνευματική ιδιοκτησία.  
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