
Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ & 
Πλθροφορικι

Προβλθματιςμοί – Προτάςεισ -
Θεματολογία – Μελζτθ Περίπτωςθσ 



Ειςαγωγι

Ο κεςμόσ των Ερευνθτικϊν εργαςιϊν 
εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα τθσ Α’ Λυκείου 

κατά το ςχολικό ζτοσ 2011 – 2012.

Στθν ΑϋΛυκείου διδάςκεται 3 ϊρεσ του 
ωρολογίου προγράμματοσ

Στόχοσ είναι να επεκτακεί ςτθ Β’ και Γ’ Λυκείου 
τα 2 επόμενα ςχολικά ζτθ, όπου κα διδάςκεται 

2 ϊρεσ αντίςτοιχα 



Σκοποί

Φκίνουςα 
κακοδιγθςθ

Ανάλθψθ 
ρόλων -

ευκυνϊν

Διερευνθτικι 
Μάκθςθ

Ομάδεσ 
Συνεργαςίασ



Προβλθματιςμοί

Στενά χρονικά 
πλαίςια 

υλοποίθςθσ

Ζλλειψθ 
πόρων

Λόγοι 
επιλογισ 

κζματοσ από 
μακθτζσ

Εμπλοκι του 
κακθγθτι 

Πλθροφορικισ 
ςτα Projects –

τεχνικι 
ςτιριξθ 

Περιοριςμοί 
ςτθν 

κατάκεςθ 
κεμάτων



Προτάςεισ

Δθμιουργία τράπεηασ κεμάτων ςε τοπικό και 
αργότερα ςε πανελλαδικό επίπεδο

Δθμιουργία πλατφόρμασ ςυηιτθςθσ και 
προβλθματιςμοφ πανελλαδικά (παρόμοια με 

τθν πλατφόρμα για το Γυμνάςιο)

Δθμιουργία πλατφόρμασ για τθν προβολι των 
ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε πανελλαδικό 

επίπεδο



Ερευνθτικζσ Εργαςίεσ ςτθν 
Πλθροφορικι

Γιατί να μποφμε 
ςτον κόπο να 

αςχολθκοφμε??!

ΌΧΙ για 
το 

3ωρο!!



Γιατί να εμπλακοφμε?

Επαφι 
μακθτϊν με 

Πλθροφορικι

Κάλυψθ κενοφ 
ςτθν ΑϋΛυκείου

Αντικείμενα 
εκτόσ 

προγράμματοσ 
ςπουδϊν

Προςανατολιςμόσ 
ςε ςχολζσ 

Πλθροφορικισ



Προτεινόμενθ κεματολογία

3d γραφικά Animation

Προγραμματιςμόσ 
μικροελεγκτϊν

ΕΛΛΑΚ

Κρυπτογραφία



Διακεματικότθτα

Δθμιουργία 
εικονικϊν 

πειραμάτων

Πλθροφορικι & 
Μακθματικά

Σχεδιάηοντασ 
ιςτορικζσ 

διαδρομζσ με Η/Υ
Αυτοματιςμοί



Περιςςότερεσ 
προτάςεισ ςτο 

http://goo.gl/VPma4



Μελζτθ περίπτωςθσ - Κρυπτογραφία

Ειςαγωγι

• Τι είναι – ορολογία κρυπτογραφίασ

• Απειλζσ κατά των δεδομζνων

Ιςτορικι 
Αναδρομι

• Αλγόρικμοσ καίςαρα - Vigenere

• Μθχανι Enigma

Στόχοι

• Εμπιςτευτικότθτα - ακεραιότθτα

• Πιςτοποίθςθ – Μθ άρνθςθ ταυτότθτασ



Μελζτθ περίπτωςθσ - Κρυπτογραφία

Είδθ 
αλγορίκμων

• Συμμετρικοφ – αςφμμετρου κλειδιοφ

• Block ciphers – stream ciphers

Σφγχρονοι 
αλγόρικμοι

• Καταγραφι

• Κατθγοριοποίθςθ

Κρυπτανάλυςθ

• Είδθ επικζςεων

• Εφαρμογι ςε απλοφσ αλγορίκμουσ



Μελζτθ περίπτωςθσ - Κρυπτογραφία

Εφαρμογζσ

• Ψθφιακζσ Υπογραφζσ

• SSL, Ηλεκτρονικζσ πλθρωμζσ

Εργαλεία 
ςτον Η/Υ

• Κρυπτογράφθςθσ

• Στεγανογραφίασ

Επίλογοσ

• Συμπεράςματα

• Παρουςίαςθ



Δραςτθριότθτεσ

Δθμιουργία 
λεξικοφ με 
ορολογίεσ

Δθμιουργία απλοφ 
κρυπτογραφικοφ 
αλγορίκμου ςτο 

χαρτί-Η/Υ

Χριςθ εργαλείων 
κρυπτογράφθςθσ -
ςτεγανογραφίασ

Δθμιουργία 
καρτοφν για τον 
αλγόρικμο του 

Καίςαρα



Θεματολογία –Προβλθματιςμοί – Προτάςεισ -
Μελζτθ Περίπτωςθσ 

Θ
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Διακεματικά
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ο
ί Ζλλειψθ πόρων

Επιλογι 
κεμάτων

Ανεπαρκισ 
χρόνοσ

Περιοριςμοί ςτθ 
κεματολογία

Π
ρ

ο
τά

ς
ει

σ Τράπεηα 
κεμάτων

Πλατφόρμα 
ςυηιτθςθσ –
προβολισ

Επαφι των μακθτϊν με το αντικείμενο


