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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της
πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους
σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους.
Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η
τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις.
Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι
τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία
πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνιτών Υποστήριξης Συστηµάτων Υπολογιστών ” των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας
είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης µε πιστοποιηµένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανός
να εκτελεί υπεύθυνα και εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τη δεοντολογία του επαγγέλµατος, εργαζόµενος ως
µέλος οµάδας ή αυτόνοµα, τις εργασίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των επαγγελµατικών του καθηκόντων και αφορούν:
Στη χρήση:
σύγχρονων συστηµάτων υπολογιστή µε όλες τις περιφερειακές συσκευές ευρείας χρήσης,
των πιο διαδεδοµένων λειτουργικών συστηµάτων,
των πιο διαδεδοµένων εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου και χρήσης του διαδικτύου.
Στην υποστήριξη άλλων χρηστών στα παραπάνω αναφερόµενα.
Στην ανάπτυξη απλών εφαρµογών πληροφορικής:
σε προγραµµατιστικό περιβάλλον,
σε περιβάλλον συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (DBMS).
Στην ανάπτυξη απλών εφαρµογών πολυµέσων.
Στη δηµιουργία ιστοσελίδων.
Στην εγκατάσταση, συντήρηση και αναβάθµιση του υλικού και λογισµικού προσωπικών υπολογιστών.
Στην πραγµατοποίηση βασικών ρυθµίσεων και ενεργειών διαχείρισης σε ένα τοπικό δίκτυο προσωπικών υπολογιστών.
Στην εγκατάσταση και συντήρηση υπηρεσιών του διαδικτύου σε έναν προσωπικό υπολογιστή, ή σε
τοπικό δίκτυο.
Στον προσδιορισµό της φύσης των προβληµάτων υλικού και λογισµικού.
Στην προληπτική συντήρηση υλικού.
Στους κατόχους του πτυχίου της συγκεκριµένης ειδικότητας παρέχονται επαγγελµατικές δυνατότητες εργασίας ως:
ειδικευµένο προσωπικό µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε:
επιχειρήσεις, οργανισµούς, υπουργεία, κ.ά. που χρησιµοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής,
επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής,
επιχειρήσεις που προωθούν / πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής,
αυτοαπασχολούµενοι τεχνικοί - εγκαταστάτες εξοπλισµού, λογισµικού και δικτυακών υπηρεσιών,
συντηρητές εφαρµογών και εγκαταστάσεων.
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της συνολικής µαθητείας - πρακτικής άσκησης θα µεταδοθούν στους µαθητευόµενους γνώσεις και δεξιότητες σχετικές µε τα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα:

Επαγγελµατική εκπαίδευση
Εργατικό δίκαιο & συµβάσεις.
Επαγγελµατική δεοντολογία.

α) Επεξήγηση της σηµασίας του Συµφωνητικού Μαθητείας.
β) Ανάλυση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από το
Συµφωνητικό Μαθητείας.
γ) Αναφορά στα σηµαντικότερα σηµεία του Συµφωνητικού Μαθητείας.
δ) Αναφορά στις σηµαντικότερες διατάξεις που αφορούν στη σύµβαση
εργασίας καθώς και σε γενικά θέµατα εργασιακών διατάξεων και ασφάλισης.
ε) Ανάλυση των τεχνικών επικοινωνίας και συµπεριφοράς για την απόδοση και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης και των µελλοντικών
επαγγελµατικών τους καθηκόντων.
στ) Περιγραφή των εννοιών της εργασίας και του επαγγέλµατος.
ζ) Εφαρµογή των αρχών δεοντολογίας µε σεβασµό στις αρχές και στους
κανόνες που τη διέπουν.
η) Αναφορά στις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στον κόσµο της εργασίας και στην εξέλιξη αυτών στους διαφορετικούς εργασιακούς χώρους.
θ)Ανάλυση των προοπτικών επαγγελµατικής εξέλιξης και περαιτέρω εκπαίδευσης.

α) ∆ιευκρίνιση της δοµής και των υποχρεώσεων της συµβαλλόµενης επιχείρησης.
β) Περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τις επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών πληροφορικής και επεξήγηση των βασικών λειτουργιών
τους, µε ειδική εστίαση στη συγκεκριµένη επιχείρηση.
∆οµή και η Οργάνωση
της συµβαλλόµενης επιχείρη- γ) Αναφορά στις ειδικότητες των επαγγελµάτων της πληροφορικής, στις
σης και γενικά των επιχειρή- συνεργασίες µε επαγγέλµατα συναφών ειδικοτήτων, και πλήρης ενηµέσεων προσφοράς υπηρεσιών ρωση του απαιτούµενου κατά περίπτωση επαγγελµατικού προφίλ των
εργαζοµένων.
πληροφορικής.
δ) Αναφορά στα επαγγελµατικά επιµελητήρια του κλάδου και τις επαγγελµατικές ενώσεις και στις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και
λειτουργία τους.

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία.

α) ∆ιερεύνηση και καταγραφή των σηµείων της επικινδυνότητας για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας και λήψη
µέτρων για την αποφυγή τους.
β) Αναφορά των κανόνων προστασίας του εργαζόµενου σε σχέση µε το
επάγγελµα και των κανόνων προστασίας σε ατυχήµατα σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
γ) Αναλυτικά βήµατα που ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήµατος και
πρώτες βοήθειες.
δ) Κανονισµός των προληπτικών µέτρων που λαµβάνονται για την πυρασφάλεια. Περιγραφή του σχεδίου δράσης της επιχείρησης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Προστασία του Περιβάλλοντος.

α) Επεξήγηση στους εκπαιδευοµένους πιθανών λειτουργιών σύννοµων
µε την προστασία του περιβάλλοντος.
β) Εφαρµογή κανόνων και µέτρων από τη συµβαλλόµενη επιχείρηση για
την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
γ) Μέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας και τη σωστή χρήση των υλικών.
δ) ∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων µε αναφορά στη φιλική
προς το περιβάλλον διάθεση και ανακύκλωση των διάφορων υλικών.
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνωστικό αντικείµενο:
Εισαγωγή στους Η/Υ
Αναγνωρίζουν τις αρχές της
ψηφιακής τεχνολογίας, διακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες εφαρµογών της και κατανοούν τις επιδράσεις της
στους τοµείς εφαρµογής της,
περιγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων
τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών τεχνολογιών.
∆ιακρίνουν τη βασική ορολογία πληροφορικής τόσο στον
τοµέα του υλικού (hardware),
όσο και στον τοµέα του λογισµικού (software) και επεξηγούν, έχοντας σφαιρική και
αφαιρετική αντίληψη, τις συχνά χρησιµοποιούµενες έννοιες που διέπουν τους Η/Υ κάθε
µορφής.
Αναφέρουν τα βασικά προϊόντα, τον κύκλο ζωής τους και
τις υπηρεσίες της αγοράς
πληροφορικής.
Αναφέρουν και αναγνωρίζουν
τις βασικές συσκευές δικτύωσης και τη χρησιµότητά τους.
Αναλύουν τις βασικές συνιστώσες ενός πληροφοριακού
συστήµατος.
Αναφέρουν και αναγνωρίζουν
τις βασικές συσκευές δικτύωσης και τη χρησιµότητά τους.
∆ιακρίνουν τις διάφορες κατηγορίες του λογισµικού και
κατανοούν τη χρησιµότητά
τους στους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά
και την αναγκαιότητα της συνεχούς αναβάθµισης και ενηµέρωσής τους.
Αναφέρουν τις κύριες υπηρεσίες και δυνατότητες που παρέχει στην πληροφορική το
∆ιαδίκτυο.
Περιγράφουν σε γενικές
γραµµές τις συνέπειες των
εφαρµογών της ψηφιακής τε-

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Αξιολογούν και επιλέγουν το
κατάλληλο πακέτο λογισµικού για την εργασία τους.
Εφαρµόζουν πολιτικές επιλογής του υλικού.
Επιλύουν προβλήµατα οργάνωσης ενός υπολογιστικού
συστήµατος.
Ελέγχουν ατέλειες και προβαίνουν σε αλλαγές και αναβαθµίσεις ενός υπολογιστικού
συστήµατος.
Προβαίνουν σε ενέργειες προς
αποφυγή των δυσάρεστων
παρενεργειών από τη χρήση
της τεχνολογίας, υιοθετώντας
πολιτικές πρόληψης των συνεπειών και ορθής αντιµετώπισης των προβληµάτων που
ανακύπτουν.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ενεργούν δηµιουργικά σκεπτόµενοι, παίρνουν αποφάσεις και εκλογικεύουν καταστάσεις.
Παρακολουθούν τις εξελίξεις και τη σχετική µε θέµατα προϊόντων και υπηρεσιών
πληροφορικής αρθρογραφία,
ανακτούν και αξιολογούν
πληροφορίες, τις οργανώνουν, τις επεξεργάζονται και
τις διακινούν.
Εφαρµόζουν τους κανόνες
ασφαλείας και εργονοµίας
στο χώρο εργασίας τους.
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χνολογίας σε διάφορους τοµείς δραστηριότητας.
Γνωστικό αντικείµενο:
Λειτουργικά συστήµατα.
Αναφέρουν το ρόλο του λειτουργικού συστήµατος σε ένα
υπολογιστικό σύστηµα.
∆ιακρίνουν το λειτουργικό
σύστηµα από κάθε άλλο πρόγραµµα συστήµατος αλλά και
από τα προγράµµατα εφαρµογών.
Κατανοούν τη σηµαντικότητα
του λειτουργικού συστήµατος,
τόσο ως κύριο πρόγραµµα ελέγχου του Η/Υ, όσο και ως
πρόγραµµα επικοινωνίας ανθρώπου - Η/Υ και εφαρµογής
- Η/Υ.
∆ιακρίνουν τα λειτουργικά
συστήµατα ανάλογα µε το
κριτήριο διάκρισης.
Απαριθµούν τις εκδόσεις των
λειτουργικών συστηµάτων
MS - DOS και MS WINDOWS, στην εξέλιξη του
χρόνου αλλά και στο διαφορετικό αγοραστικό κοινό για το
οποίο προορίζονται.
Περιγράφουν τις σηµαντικότερες εργασίες και λειτουργίες
των λειτουργικών συστηµάτων.
∆ιακρίνουν τις βασικές λειτουργίες και εντολές των λειτουργικών συστηµάτων περιβάλλοντος WINDOWS NT
από αυτές των µη δικτυακών
εκδόσεων.
Περιγράφουν πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των πόρων
των υπολογιστικών συστηµάτων µέσα από τις δυνατότητες
του λειτουργικού συστήµατος.

Γνωστικό αντικείµενο:
Αυτοµατισµός γραφείου.
∆ιακρίνουν την έννοια των
προχωρηµένων τεχνικών εφαρµογών εργασίας και οργάνωσης γραφείου σε αντιδιαστολή µε τις παραδοσιακές
τεχνικές.
Περιγράφουν τις ανάγκες ενός

Εγκαθιστούν λειτουργικά συστήµατα σε νέο υπολογιστή.
Αναβαθµίζουν υπάρχοντα λειτουργικά συστήµατα.
Εισαγάγουν παράλληλα λειτουργικά συστήµατα στον ίδιο
υπολογιστή.
Χρησιµοποιούν τα λειτουργικά συστήµατα γραµµής εντολών όπως MS – DOS.
Χρησιµοποιούν τα παραθυρικά λειτουργικά συστήµατα
MS –WINDOWS.
Χειρίζονται ευχερώς τα λειτουργικά συστήµατα σε περιβάλλον GUI (Graphical User
Interface) αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που αυτό παρέχει.
Χρησιµοποιούν όλα τα βοηθητικά προγράµµατα που παρέχονται µαζί µε το λειτουργικό σύστηµα και ενισχύουν
τη λειτουργικότητά ενός υπολογιστή χρησιµοποιώντας τον
αποδοτικότερα.
Χρησιµοποιούν τις επιπρόσθετες λειτουργίες των ΝΤ
εκδόσεων.
∆ηµιουργούν αντίγραφα ασφαλείας και συνθήκες επαναφοράς του λειτουργικού
συστήµατος.
Επαναφέρουν (restore) δεδοµένα από αντίγραφα ασφαλείας και θέτουν σε κανονική
κατάσταση λειτουργίας εγκαταστάσεις εφαρµογών.
∆ηµιουργούν και διαχειρίζονται λογικά µέρη αποθήκευσης, αξιοποιώντας τεχνικές
οργάνωσης δεδοµένων και
χρησιµοποιώντας παράλληλα
λειτουργικά συστήµατα.
Εφαρµόζουν και χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά εργαλεία
επεξεργασίας κειµένου, υιοθετώντας τεχνικές µορφοποίησης, αποθήκευσης, διόρθωσης, εκτύπωσης και αναζήτησης σε περιβάλλον λογισµι-
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σύγχρονου γραφείου και αναζητούν ενδεδειγµένες πρακτικές οργάνωσής του.
Απαριθµούν τα διαφορετικά
εργαλεία που µπορούν να υποστηρίξουν ένα γραφείο ανάλογα µε τις επιδιώξεις του.
Περιγράφουν κατηγοριοποιώντας τις επιδιώξεις ενός γραφείου, αντιστοιχίζοντας λύσεις κατά περίπτωση.
Κατονοµάζουν εναλλακτικά
εργαλεία σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους στόχους.
Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου.
Απαριθµούν τις δυνατότητες
και τις ανάγκες που καλύπτουν οι εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου.
Αναφέρουν τις βασικές κατηγορίες των πληροφοριών για
κάθε τύπο αρχείου που σχετίζεται µε καθένα από τα εργαλεία των εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου.

κού επεξεργασίας κειµένου
MS-WORD.
∆ηµιουργούν γραφικά διαγράµµατα και διαχειρίζονται
πίνακες σε περιβάλλον λογισµικού επεξεργασίας κειµένου MS-WORD.
∆ηµιουργούν ή και εισάγουν
εικόνες, σχήµατα, αντικείµενα
και τα επεξεργάζονται σε περιβάλλον λογισµικού επεξεργασίας κειµένου MS-WORD.
Χρησιµοποιούν τις δυνατότητες λογισµικών επεξεργασίας
κειµένου (MS-WORD), λογιστικών φύλλων (MSEXCEL).
Εφαρµόζουν τα βασικά εργαλεία µορφοποίησης, αποθήκευσης, διόρθωσης, εκτύπωσης και αναζήτησης µεταξύ
λογιστικών φύλλων σε υπολογιστικό βιβλίο αρχείου MSEXCEL.
Χρησιµοποιούν στις εργασίες
γραφείου τις βασικές συναρτήσεις του MS-EXCEL.
Συνδέουν φύλλα εργασίας εντός των ίδιων ή διαφορετικών αρχείων MS-EXCEL,
αλλά και σε συνεργασία µε
αρχεία τύπου MS-WORD.
Χρησιµοποιούν µακροεντολές
για τη βέλτιστη και ταχεία αξιοποίηση των λογισµικών
επεξεργασίας κειµένου (MSWORD) και των λογιστικών
φύλλων (MS-EXCEL).
Χρησιµοποιούν συνδυασµούς
εικόνων, κινούµενων εικόνων,
ήχων και κινήσεων σε µια παρουσίαση στο λογισµικό παρουσιάσεων (MS-POWERPOINT) αξιοποιώντας τους
κανόνες αισθητικής και λειτουργικότητας.
Εφαρµόζουν τις αρχές που
διέπουν τις βάσεις δεδοµένων
µέσα από τον χειρισµό συστήµατος διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων (MS-ACCESS).
Οργανώνουν ηλεκτρονικά τον
χρόνο µε τη χρήση λογισµικών διαχείρισης του χρόνου.
Χειρίζονται λογισµικά των
σύγχρονων επικοινωνιών και
των εφαρµογών τους σε ένα
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σύγχρονο γραφείο, µε έµφαση
στη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Γνωστικό αντικείµενο:
Μετάδοση δεδοµένων - ∆ίκτυα
Η/Υ.
Αναφέρουν τις κατηγορίες, τις
τοπολογίες και τις δυνατότητες χρήσης των τοπικών δικτύων.
Κατονοµάζουν τα δοµικά
στοιχεία, τα πρότυπα και τον
ειδικό εξοπλισµό ενός τοπικού δικτύου.
Αναφέρουν τα βασικά πρότυπα και τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την ανάπτυξη ενός
οποιουδήποτε δικτύου.
Περιγράφουν και αναγνωρίζουν τα επίπεδα του µοντέλου
αναφοράς OSI.
Περιγράφουν τις υπηρεσίες
που προσφέρουν τα πρωτόκολλα TCP και IP και τις αντιστοιχούν µε τα επίπεδα
OSI.
Περιγράφουν τα µοντέλα επικοινωνιών δεδοµένων.
Σχεδιάζουν την προετοιµασία
πληροφορίας προς αποστολή.
∆ιακρίνουν και περιγράφουν
τον τρόπο διόρθωσης σφαλµάτων ή άστοχων ενεργειών
για κάθε τύπο µετάδοσης.
Γνωστικό αντικείµενο:
Εφαρµογές διαδικτύου.
Κατανοούν δυνατότητες που
προσφέρονται από την ανάπτυξη του διαδικτύου.
Συνειδητοποιούν και αναλύουν την ιδιαιτερότητα του
Παγκόσµιου Ιστού ως περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών, τόσο σε σχέση µε την
αρχιτεκτονική πελάτη - εξυπηρετητή, όσο και σε σχέση
µε τη δοµή υπερµέσων που
χαρακτηρίζει την υπηρεσία.
Αντιµετωπίζουν τον Παγκόσµιο Ιστό σαν ένα διαρκώς
εξελισσόµενο χώρο ανάπτυξης εφαρµογών συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα τις αυξηµένες απαιτήσεις του ρόλου
του δηµιουργού εφαρµογών
στο χώρο του Παγκόσµιου Ι-

Ελέγχουν τον συγχρονισµό
µετάδοσης, τον προσδιορισµό
προορισµών, τη δροµολόγηση, τον έλεγχο ροής, τη διαδικασία λήψης, τις τερµατικές
διατάξεις ενός τοπικού δικτύου.
Χρησιµοποιούν πλήρως τα
τοπικά δίκτυα συνδεδεµένα
µεταξύ τους.
Ενσωµατώνουν σε ήδη υπάρχοντα δίκτυα συσκευές κοινόχρηστες µε χρήση δικαιωµάτων ανά περίπτωση.
Προσθέτουν και αναβαθµίζουν δικτυακές διατάξεις και
λοιπό ειδικό εξοπλισµό ενός
τοπικού δικτύου.
Συντηρούν τα δοµικά στοιχεία
και παραµετροποιούν τα πρότυπα.
∆ιαχειρίζονται θέµατα ασφάλειας των δικτύων.

Λαµβάνουν τις ενδεδειγµένες
αποφάσεις για την ορθή αξιοποίηση και χρήση του διαδικτύου.
Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα
προγράµµατα για το διαδίκτυο.
Εφαρµόζουν τις αρχές σχεδιασµού και τους τρόπους οργάνωσης ιστοσελίδων.
Επιλέγουν στη φάση της υλοποίησης το κατάλληλο εργαλείο συγγραφής ιστοσελίδας
µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιήσεις
του.
Κατασκευάζουν µε ευχέρεια
ιστοσελίδες, ακόµα και χωρίς
να είναι απαραίτητος ο περιορισµός σε κάποιο εργαλείο
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στού.
Αναγνωρίζουν βασικές αρχές
και κανόνες που διέπουν τη
δηµιουργία και την οργάνωση
«επιτυχηµένων» ιστοσελίδων.
Κατανοούν το σηµαντικό ρόλο της HTML ως δοµικό υλικό του περιβάλλοντος του
Παγκόσµιου Ιστού.

Γνωστικό αντικείµενο:
Προγραµµατισµός Η/Υ.
∆ιακρίνουν τους τρόπους αναπαράστασης της πληροφορίας.
Αναφέρουν την σηµασία της
ψηφιοποίησης της πληροφορίας και της αντίστοιχης κατά
περίπτωση κωδικοποίησής
της.
Περιγράφουν τις βασικές έννοιες της ανάλυσης και της
σύνθεσης ενός προβλήµατος.
Απαριθµούν τις φάσεις υλοποίησης µέχρι το τελικό προϊόν και διακρίνουν τα όρια τέλους µε τα όρια αρχής µια διαδοχικής φάσης.
Απαριθµούν τις γενεές των
γλωσσών προγραµµατισµού,
αναφέροντας τους βασικούς
εκπροσώπους τους.
∆ιακρίνουν τα πλεονεκτήµατα
και τα µειονεκτήµατα των διαφορετικών και ανταγωνιστικών µεταξύ τους γλωσσών
προγραµµατισµού.
Αναφέρουν εκδόσεις σε περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα και
περιγράφουν συµβατότητες
και αποκλίσεις.
Κατονοµάζουν πρακτικές ελέγχων και συντήρησης προγραµµάτων.

συγγραφής, µε χρήση σχετικών τεχνικών.
Εφαρµόζουν τους κανόνες
των διαφόρων φάσεων ανάπτυξης µιας ιστοσελίδας και
υλοποιούν τα στάδια διάθεσης
και ανάρτησης της ως τελικό
προϊόν στο διαδίκτυο.
Χρησιµοποιούν τη γλώσσα ετικετών HTML, ανεξάρτητα
από το στάδιο της διαδικασίας
κατασκευής των ιστοσελίδων.
Σχεδιάζουν τις βασικές αλγοριθµικές δοµές και επιλύουν,
σε πρώτη φάση εκτός κώδικα,
απλά ή σύνθετα προβλήµατα
µε στόχο τον σωστό σχεδιασµό ολοκληρωµένων εφαρµογών.
Χρησιµοποιούν εναλλακτικά
σενάρια των κατάλληλων δοµών δεδοµένων µε βασικότερο στόχο την προετοιµασία
επίλυσης προβληµάτων.
Σχεδιάζουν τη λύση ενός προβλήµατος µε λογικό διάγραµµα ή ψευδοκώδικα για να
µπορούν να ανταποκριθούν
στις ανάγκες προγραµµατισµού.
Κωδικοποιούν µία εφαρµογή
σε περιβάλλον δοµηµένου
προγραµµατισµού εντός περιβάλλοντος ανάπτυξης της
γλώσσας προγραµµατισµού
Pascal.
Μετατρέπουν σε διαφορετικούς κωδικοποιηµένους τρόπους παρουσίασης τη λύση
ενός προβλήµατος.
Χρησιµοποιούν τη γλώσσα
προγραµµατισµού Visual
Basic και αναπτύσσουν event
- driven εφαρµογές.
Συνδέουν κώδικες που έχουν
παραχθεί σε διαφορετικά προγραµµατιστικά περιβάλλοντα
και προχωρούν σε ενσωµατώσεις τους.
Παραµετροποιούν, διορθώνουν και αναβαθµίζουν εφαρµογές.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα.
ΓΝΩΣΕΙΣ
Γνωστικό αντικείµενο:
Υλικό υπολογιστών.
Αναφέρουν και διακρίνουν τις
βασικές κατηγορίες του υλικού ενός ευρύτερου πληροφορικού συστήµατος.
Αναφέρουν και επεξηγούν
βασικές έννοιες, χαρακτηριστικά, δοµή, τρόπο λειτουργίας των υπολογιστικών συστηµάτων µε έµφαση στους προσωπικούς υπολογιστές.
Αναφέρουν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
βασικών µερών ενός Η/Υ και
τον τρόπο λειτουργίας τους.
Περιγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο
λειτουργίας των διαφόρων
τύπων οργάνωσης βοηθητικής
µνήµης, µε έµφαση στους διαφόρους τύπους των µονάδων
δίσκων.
∆ιακρίνουν τις περιφερειακές
µονάδες µε κριτήριο τη χρησιµότητα και τις δυνατότητες
καθεµιάς από αυτές και περιγράφουν τη δοµή και τη λειτουργία τους.
Προδιαγράφουν τεχνικά υπολογιστικά συστήµατα διαφορετικού µεγέθους και δυνατοτήτων.

Γνωστικό αντικείµενο:
Λειτουργικά συστήµατα.
Αναφέρουν και επεξηγούν τις
βασικές έννοιες του LINUX /
UNIX.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τα τεχνικά, ποιοτικά
και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσωπικών υπολογιστών.
Χρησιµοποιούν και αξιοποιούν τα τεχνικά εγχειρίδια
του υλικού και του λογισµικού τους.
Εφαρµόζουν συνδέσεις του
υλικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Προβαίνουν σε αντικαταστάσεις άστοχου, περιττού ή µη
ενδεδειγµένου, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές του υπολογιστικού συστήµατος, υλικού.
Ελέγχουν την ποιότητα σε
σχέση µε τις δυνατότητες του
υλικού.
Αναβαθµίζουν το υλικό, κατά
περίπτωση και βάσει των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων.
Χρησιµοποιούν τους έντυπους
και ηλεκτρονικούς τρόπους
αναπαράστασης των τεχνικών
χαρακτηριστικών προς το
συµφέρον των στόχων επιλογής του συγκεκριµένου υλικού σε σχέση µε υποκατάστατα ή συµπληρωµατικά προϊόντα.
∆ιακρίνουν και αξιολογούν
τις δυνατότητες οποιουδήποτε
υπολογιστικού συστήµατος
και προτείνουν την καταλληλότερη -κατά περίπτωση- λύση.
Προβαίνουν σε εναλλακτικές
λύσεις όταν η γρήγορη εξέλιξη του υλικού των υπολογιστών αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για τη βέλτιστη
ικανοποίηση του δίπολου
στόχου / κόστους.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Εφαρµόζουν βασικές αρχές
της διοίκησης και πρακτικής των συναλλαγών (ιεραρχία, κατανοµή ευθυνών, λειτουργία οµάδας,
συνεργασία, επαγγελµατική δεοντολογία), συµµετέχουν αποτελεσµατικά σε
οµάδες εργασίας, αποδέχονται τη διαφορετικότητα
των συνεργατών τους,
λαµβάνουν και µεταδίδουν
γνώσεις και δεξιότητες.
Αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας, αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες
και προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
Εκτελούν υπεύθυνα τις εργασίες που αναλαµβάνουν,
αξιοποιούν σωστά τον χρόνο, τους οικονοµικούς πόρους, τα υλικά, τους εξοπλισµούς και το ανθρώπινο δυναµικό.
Αναγνωρίζουν και αντιλαµβάνονται τις ανάγκες των
πελατών/χρηστών προϊόντων
και υπηρεσιών πληροφορικής και προτείνουν λύσεις.
Κατανοούν το θεσµικό πλαίσιο των επαγγελµάτων του
Τοµέα και αναζητούν πληροφορίες στα σχετικά νοµοθετήµατα και στους κανονισµούς οργανισµών (ΕΛΟΤ,
ISO κ.ά.).

Εργάζονται σε οποιοδήποτε
περιβάλλον LINUX / UNIX,
ανεξαρτήτως έκδοσης.
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∆ιακρίνουν τις ιδιαιτερότητες
των βασικών εργαλείων που
παρέχουν τα LINUX / UNIX.
Κατανοούν τις διάφορες διεργασίες στο LINUX / UNIX
και τις εντολές για τον έλεγχο
τους.
∆ιακρίνουν και επεξηγούν την
έννοια του φλοιού και των
βασικών αρχών και παραµέτρων που συνιστούν τον
φλοιό.
Περιγράφουν τους τρόπους µε
τους οποίους τα λειτουργικά
συστήµατα συνδέονται και επικοινωνούν µε περιφερειακές
συσκευές.
Περιγράφουν σύνθετα πληροφορικά συστήµατα όπου η διαχείριση γίνεται σε µη γραφικό περιβάλλον στον εξυπηρετητή για την υποστήριξη του
µοντέλου πελάτη - εξυπηρετητή.
Γνωστικό αντικείµενο:
Μετάδοση δεδοµένων - ∆ίκτυα
Η/Υ.
Αναγνωρίζουν τους δυνατούς
τρόπους επικοινωνίας των δικτύων, τις µορφές τοπολογίας,
τα είδη καλωδιώσεων, και αναλύουν τα ανά περίπτωση
ενεργά µέρη ενός δικτύου.
Απαριθµούν τα θέµατα ασφάλειας που προκύπτουν από τη
χρήση δικτύων και επικοινωνιών ευρύτερα των δικτυακών
συσκευών.
∆ιακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τα φυσικά µέσα,
και τις τεχνικές απλής δροµολόγησης των δικτύων ευρείας
περιοχής.
Περιγράφουν τεχνολογίες των
δικτύων ευρείας περιοχής που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
Κατονοµάζουν τις υπηρεσίες
που προσφέρονται από το ∆ιαδίκτυο, σε συνάρτηση µε τη
χρήση των νέων τεχνολογιών
που διέπουν τα δίκτυα ευρείας
περιοχής.
Γνωστικό αντικείµενο:
Εφαρµογές διαδικτύου.
Αναφέρουν τα εργαλεία και

Χρησιµοποιούν εντολές σε
περιβάλλον γραµµής εντολών,
χωρίς τη βοήθεια του γραφικού περιβάλλοντος και των
συσκευών κατάδειξης.
∆ιαχειρίζονται το λειτουργικό
σύστηµα LINUX / UNIX σε
περιβάλλον δικτύου υπολογιστών.
Εφαρµόζουν πρακτικές διαχείρισης των διεργασιών που
εκτελούνται σε περιβάλλον
LINUX / UNIX.
Χρησιµοποιούν βοηθητικά
προγράµµατα που είναι απαραίτητα κατά τη σύνδεση ενός
υπολογιστή που διαθέτει τα
συγκεκριµένα λειτουργικά
συστήµατα στο ∆ιαδίκτυο.

Χρησιµοποιούν δικτυακά λογισµικά εποπτείας και επικοινωνίας δικτύων µε άλλα δίκτυα, ίδιου ή διαφορετικού
σχεδιασµού και φιλοσοφίας.
Παραµετροποιούν όλα τα βασικά στοιχεία όλων των διαφορετικών τύπων δικτύου.
Εξασφαλίζουν µέσα από την
ενδεδειγµένη χρήση την ασφαλή και µε κανόνες πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Προφυλάσσουν τους πόρους
των δικτύων υπολογιστών από
απειλές και γενικά κακόβουλες ενέργειες.
Επιλύουν προβλήµατα που
µπορούν να απειλήσουν ένα
δίκτυο και εφαρµόζουν την
ενδεδειγµένη κατά περίπτωση
λύση.

Κατασκευάζουν εφαρµογές
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τις τεχνικές για ανάπτυξη εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο.
Κατατάσσουν τα συστατικά
µιας εφαρµογής διαδικτύου
σύµφωνα µε το µοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή.
Επεξηγούν τη λειτουργία των
CGI ως εφαρµογών, και τη
συµβολή τους στη διαµόρφωση του αλληλεπιδραστικού
χαρακτήρα του παγκόσµιου
ιστού πληροφοριών.
∆ιακρίνουν τα θέµατα ασφάλειας των ιστοσελίδων.
Περιγράφουν τις βασικές αρχές του αντικειµενοστραφούς
προγραµµατισµού.
Απαριθµούν τις δυνατότητες
που παρέχονται για την δηµοσίευση ιστοσελίδων.

Γνωστικό αντικείµενο:
Προγραµµατισµός υπολογιστών.
Κατανοούν και περιγράφουν
τη λογική, αρχιτεκτονική και
φυσική δοµή του περιβάλλοντος µιας βάσης δεδοµένων.
∆ιακρίνουν τα επίπεδα των
χρηστών που επιδρούν σε µια
βάση δεδοµένων.
Επεξηγούν τη σηµασία του
σωστού σχεδιασµού σε περιβάλλοντα συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων
(Σ∆Β∆).
∆ιακρίνουν τα διάφορα µοντέλα οργάνωσης των βάσεων
δεδοµένων.
Αναφέρουν τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων και
των αρχών που τις διέπουν.
Αναφέρουν τη σηµασία και
περιγράφουν τη λειτουργία
των εφαρµογών βάσεων δε-

µέσα από το www µε χρήση
πιο πολύπλοκων χαρακτηριστικών (tags) και εργαλείων
(CGIs, γλώσσες σεναρίων).
Χρησιµοποιούν εφαρµογές
µέσα από ένα ευρύ φάσµα τεχνικών και εργαλείων, ώστε
να αξιοποιούν επαρκώς και
ανάλογα µε τις ανάγκες που
καλούνται να αντιµετωπίσουν
τις δυνατότητες των ιστοσελίδων του διαδικτύου.
Εφαρµόζουν ενδεδειγµένες
πρακτικές σε θέµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση και
την προβολή ιστοσελίδων.
Τροποποιούν και παραµετροποιούν κατά περίπτωση τους
κανόνες προστασίας και ασφάλειας των ιστοσελίδων.
Εφαρµόζουν πρακτικές ανάλυσης και προγραµµατισµού
επίλυσης προβληµάτων µε τη
βοήθεια της γλώσσας προγραµµατισµού Java.
Εφαρµόζουν κώδικες σε προγραµµατιστικό περιβάλλον,
για την επίλυση απλών και
σύνθετων προβληµάτων µέσω
της γλώσσας Java.
Τηρούν τα προβλεπόµενα µέτρα του νοµοθετικού πλαισίου
που αναφέρεται στην προστασία δεδοµένων κατά την κατασκευή των ιστοσελίδων.
∆ιαχειρίζονται κατάλληλα µία
υπάρχουσα βάση δεδοµένων
(data base), σε όποιο Σ∆Β∆
και αν αυτή φιλοξενείται.
Αναπτύσσουν µικρού και µεσαίου µεγέθους εφαρµογές µε
χρήση λογισµικών αξιοποίησης γλωσσών ευρύτερα της
τέταρτης γενιάς γλωσσών
προγραµµατισµού.
Αξιοποιούν τις δυνατότητες
των γλωσσών ερωταπαντήσεων.
Σχεδιάζουν φιλική διεπαφή
ανθρώπου - εφαρµογής µε τη
χρήση κατάλληλων τεχνικών.
Λαµβάνουν αντίγραφα ασφαλείας (back up) µέσω εφαρµογών ή µέσω του αντίστοιχου
λογισµικού των βάσεων δεδοµένων.
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δοµένων στην πλευρά του εξυπηρετητή και τη συµβολή
τους στη διαχείριση της πληροφορίας στο περιβάλλον του
παγκόσµιου ιστού.
Αναφέρουν τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης ενός
DBMS.
Γνωστικό αντικείµενο:
Εφαρµογές πολυµέσων.
Αναφέρουν και αναγνωρίζουν
τα πολυµέσα, τα υπερµέσα
και περιγράφουν τις βασικές
αρχές της τεχνολογίας που
χρησιµοποιούν.
Κατονοµάζουν τις δυνατότητες των διαφόρων περιφερειακών µονάδων συλλογής υλικού για πολυµεσικές εφαρµογές.
Περιγράφουν τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, τη
δοµή και την τεχνολογία των
πολυµέσων, τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις και την τεχνοτροπία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών για το
διαδίκτυο.
Περιγράφουν τις σύγχρονες
τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας, ήχου και video,
εισηγµένων από οποιαδήποτε
πηγή, µε τη βοήθεια εξειδικευµένων λογισµικών.
∆ιακρίνουν τα διάφορα στάδια ανάπτυξης µιας εφαρµογής πολυµέσων.
Κατανοούν τις συσχετίσεις
και την αλληλουχία τους καθώς και τη σηµασία, όπως και
την αναγκαιότητα του καθενός από αυτά.
∆ιακρίνουν τις πολυµεσικές
δυνατότητες του Η/Υ, εντοπίζοντας και αναλύοντας σε βάθος κάθε επιµέρους τµήµα
που συνεισφέρει σε µία ολοκληρωµένη πολυµεσική παραγωγή.
Γνωστικό αντικείµενο:
Συντήρηση υπολογιστών.
Αποσαφηνίζουν την αρχιτεκτονική του υπολογιστή και
των λογισµικών που εγκαθίστανται σε αυτόν.

Αναπτύσσουν µεγαλύτερου
µεγέθους δικτυακές εφαρµογές έχοντας εξοικειωθεί µε τα
εργαλεία διαχείρισης βάσεων
δεδοµένων (MS Access, SQL
server, mySql κ.ά.).
∆ιαχειρίζονται εγκαταστάσεις
βάσεων δεδοµένων (DBA).

∆ιαχειρίζονται προγραµµατιστικά υλικό και λογισµικό,
των εργαλεία πολυµέσων.
∆ηµιουργούν και επεξεργάζονται διανυσµατικές εικόνες.
Χρησιµοποιούν τις τεχνικές
σχεδίασης και δοκιµής προγράµµατος µε τα εργαλεία πολυµέσων και είναι ικανοί να
τεκµηριώνουν το προϊόν που
παράγουν.
Εκµεταλλεύονται πρακτικά
τις δυνατότητες των εργαλείων επεξεργασίας στοιχείων
ενός έργου πολυµέσων (εικόνα, ήχος, animation κ.ά.).
Χρησιµοποιούν τις εγγενείς
πολυµεσικές δυνατότητες των
Windows.
∆ιαχειρίζονται, µε την βοήθεια διαφόρων διαδικασιών
που προσφέρει ένα πρόγραµµα συγγραφής εφαρµογών
πολυµέσων, µια πολυµεσική
εφαρµογή σχεδιασµένη ως
σύνολο επιµέρους στοιχείων
και διαδικασιών.
Κατασκευάζουν, ολοκληρωµένες εφαρµογές µε χρήση
εργαλείων πολυµέσων σε διάφορα περιβάλλοντα.

Συνδέουν και εγκαθιστούν
εξαρτήµατα προσωπικού υπολογιστή και αντιµετωπίζουν
πιθανά τεχνικά προβλήµατα
κατά την εκκίνηση του.
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Απαριθµούν και περιγράφουν
τις συνθήκες εξασφάλισης της
αρµονικής εποικοδοµητικής
συνεργασίας υλικού και λογισµικού.
Αναγνωρίζουν συνδέσεις των
περιφερειακών µονάδων και
διατάξεων µε τον προσωπικό
υπολογιστή.
Απαριθµούν τρόπους αντιµετώπισης θεµάτων ασφάλειας
και προστασίας, που αφορούν
το κάθε εξάρτηµα του υπολογιστή χωριστά.
Αναφέρουν πιθανές βλάβες
και αστοχίες υλικών, επεξηγούν τις αιτίες τους και περιγράφουν τις διαδικασίες και
τεχνικές αποκατάστασής τους.
Αναφέρουν πολιτικές επίτευξης του µέγιστου επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, λαµβάνοντας υπόψη περιορισµούς
και ιδιαιτερότητες.

Προβαίνουν σε αναβαθµίσεις
υλικού όπου κι όποτε απαιτείται.
Υλοποιούν βήµατα σύνδεσης
περιφερειακών µονάδων µε
προσωπικό υπολογιστή.
Ασκούν διαγνωστικούς ελέγχους σε διαφορετικού τύπου
υλικά Η/Υ, αναγνωρίζουν αιτίες βλαβών και προτείνουν
λύσεις για την αντιµετώπισή
τους.
Συντηρούν εγκαταστάσεις
πληροφορικού συστήµατος
έξω από ένα τερµατικό εργασίας.
Λαµβάνουν τα απαραίτητα
µέτρα µετά την τελική συναρµολόγηση και σύνδεση για
την προστασία των συστηµάτων από φυσικές και τεχνητές
ενδεχόµενες απειλές, σε επίπεδο υλικού αλλά και σε επίπεδο λογισµικού, όπου αυτό
καθίσταται εφικτό.
Χρησιµοποιούν κοινόχρηστους πόρους απευθύνοντας
κανόνες και δικαιώµατα στους
χρήστες αυτών των πόρων.
Χρησιµοποιούν προγράµµατα
µέτρησης χαρακτηριστικών
του συστήµατος και διαγνωστικά ελέγχου των διαφορετικών ειδών του υλικού Η/Υ
αλλά και των περιφερειακών
συσκευών.
Λαµβάνουν απαραίτητα µέτρα
προστασίας ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα στους χώρους εργασίας που φιλοξενούν συνολικά ένα υπολογιστικό σύστηµα.
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