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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Το µάθηµα επικεντρώνεται στη διδασκαλία των συµµετεχόντων στον τρόπο δηµιουργίας απλών 
εγγενών εφαρµογών για κινητές συσκευές για συγκεκριµένο σκοπό. Οι συµµετέχοντες θα 
αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε: 

• το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται κινητές εφαρµογές, 
• πώς να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε διεπαφές χρήστη µε απλή διαδραστικότητα, 
• δηµιουργία της λειτουργικότητας της εφαρµογής για κινητά, 
• χρήση δεδοµένων για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας και της χρηστικότητας της 
εφαρµογής, 

• πώς να δηµοσιεύσετε την εφαρµογή στους χρήστες. 

Εκτός από τις ψηφιακές δεξιότητες, σε αυτό το µάθηµα οι χρήστες ενθαρρύνονται να σκέφτονται 
κριτικά, δηµιουργικά, να εργάζονται σε οµάδες και να χρησιµοποιούν τους πόρους που έχουν στη 
διάθεσή τους για να δηµιουργήσουν λύσεις, και έτσι να έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις 
επιχειρηµατικές τους δεξιότητες για ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Ένας εκπαιδευόµενος που παρακολουθεί τις διαλέξεις, εκπονεί τις εργασίες και συµµετέχει ενεργά 
στο µάθηµα θα πρέπει, µέχρι το τέλος του µαθήµατος, να αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

 

DigComp 2.1 -> Περιοχή ικανοτήτων 3: Δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου -> 
Ικανότητα 3.4 - Προγραµµατισµός -> Επίπεδο 3 - Ενδιάµεσο 

 

 

 

EntreComp -> Πεδίο Ικανότητας 1: Ιδέες & Ευκαιρίες -> Ικανότητα 1.2 - 
Δηµιουργικότητα 

 

 

 

EntreComp -> Περιοχή ικανοτήτων 3: Σε δράση -> Ικανότητα 3.5 – Μάθηση 
µέσω παραδειγµάτων  
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες υπολογιστή σύµφωνα µε το DigComp 2.1 - 
Πεδίο Ικανότητας 1 - Πληροφορία και Αλφαβητισµός Δεδοµένων - 1.3 Διαχείριση δεδοµένων, 
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχοµένου - Επίπεδο 4, ECDL - Ενότητα βασικών υπολογιστών ή 
παρόµοια. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής για κάθε συµµετέχοντα µε σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο 
και απαραίτητο λογισµικό και εργαλεία ( εργαλεία µεταφοράς και απόθεσης GUI ή εργαλεία εύκολης 
κωδικοποίησης) βάσει των υποδείξεωνν του εκπαιδευτή (Android Studio, VS Code, MIT App 
Inventor κ.λπ.), ψηφιακός προβολέας, οι φορητές συσκευές µε διαφορετικό µέγεθος οθόνης 
(µπορούν να παρέχονται από τους συµµετέχοντες) θα µπορούσαν να είναι χρήσιµες αλλά δεν 
απαιτούνται, στυλό, χαρτιά.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Classwork - θεωρητική ή πρακτική εργασία που εκτελείται από τους εκπαιδευόµενους σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 

Self-study - θεωρητική ή πρακτική εργασία που γίνεται από µαθητές ξεχωριστά σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του εκπαιδευτή (σεµινάρια , διαδικτυακό υλικό ανάγνωσης κ.λπ.) εκτός της τάξης. 

Ηλεκτρονικές ασκήσεις - σύντοµες εργασίες που πραγµατοποιούνται από τους ίδιους τους 
εκπαιδευόµενους κατά τη διάρκεια του µαθήµατος υπό την εποπτεία του εκπαιδευτή. 

Εργασίες Project - ολοκληρωµένες εργασίες που εκπονούν οι µαθητές µόνοι τους ή σε οµάδες µε 
την καθοδήγηση και υποστήριξη από τον εκπαιδευτή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Το µάθηµα έχει σχεδιαστεί µε βάση την πρακτική µεθοδολογία «εκµάθηση µε πράξη» και πρέπει να 
πραγµατοποιείται ως επί το πλείστον από εργασίες και ασκήσεις που θα εκπονούν οι συµµετέχοντες 
µόνοι τους υπό την καθοδήγηση του µέντορα. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η πρόοδος των εκπαιδευοµένων θα πρέπει να παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος, παρέχοντας τα απαραίτητα σχόλια µε έµφαση στα θέµατα που 
χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις του εκπαιδευοµένου θα πρέπει να 
αξιολογούνται κατά τη διάρκεια του Hackathon, αξιολογώντας τη συµµετοχή του µαθητή στην 
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εργασία Hackathon, την ποιότητα των παραγόµενων αποτελεσµάτων, τη δηµιουργικότητα, την 
επίλυση προβληµάτων και την οµαδική εργασία. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
Το µάθηµα απαιτεί 40 ώρες εργαστήρια, πρόσωπο µε πρόσωπο. 

 

ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (4 ώρες) 
  

1.1. Εισαγωγή  στην  ανάπτυξη  εφαρµογών  για  κινητά      
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να γνωρίζουν τη διαφορά 
µεταξύ εγγενών εφαρµογών, υβριδικών εφαρµογών και PWA , να γνωρίζουν τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε προσέγγισης ανάπτυξης εφαρµογών για 
κινητά και να γνωρίζουν τα κύρια λειτουργικά συστήµατα, τις τεχνολογίες και τα πλαίσια 
στα οποία αναπτύσσονται εφαρµογές για κινητά .  

1.2. Εισαγωγή  στο  Native Mobile App Development Framework      
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα κύρια 
µέρη του πλαισίου ανάπτυξης εφαρµογών.  

1.3. Ρύθµ ιση  εφαρµογής  για  κινητά      
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να γνωρίζουν τα διάφορα 
τµήµατα του έργου εφαρµογής για κινητά και να ρυθµίσουν το περιβάλλον για µία απλή 
εφαρµογή για κινητά .  

1.4. Δοµή  εφαρµογής      
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να κατανοήσουν τα διάφορα 
µέρη της δοµής της εφαρµογής για κινητά (διάταξη, στοιχεία, διαµόρφωση, πηγαίος 
κώδικας) και να γνωρίζουν πού να βρουν και να αποθηκεύσουν διαφορετικά αρχεία της 
εφαρµογής . 

1.5. Δοκιµή  των  εφαρµογών  σε  συσκευές  και  εξοµοιωτές      
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να εξηγήσουν τις διαφορές 
µεταξύ της δοκιµής της εφαρµογής σε φυσική συσκευή και εξοµοιωτή , να καταλάβουν 
γιατί είναι σηµαντικό να δοκιµάσουν την εφαρµογή σε διαφορετικά µεγέθη οθόνης , να 
εγκαταστήσουν και να ρυθµίσουν τον εξοµοιωτή και τις φυσικές συσκευές για δοκιµή 
και δοκιµή των εφαρµογών σε εξοµοιωτές και φυσικές συσκευές. 
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2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ (8 ώρες) 
  

2.1. Ενσωµάτωση  εξωτερικών  στοιχείων  (εικόνες , γραµµατοσειρές , 
εξαρτήσεις)      

Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να προετοιµάσουν, να 
συµπεριλάβουν και να χρησιµοποιήσουν εξωτερικά στοιχεία στην εφαρµογή / κώδικα.  

2.2. Δηµ ιουργία  διάταξης      
Στο τέλος του µαθήµατος, οι συµµετέχοντες θα µπορούν να εφαρµόσουν τις αρχές του 
σχεδιασµού διεπαφής χρήστη, να χρησιµοποιήσουν διαφορετικά στοιχεία για να 
δηµιουργήσουν τη διάταξη της εφαρµογής, να χρησιµοποιήσουν τη δηµιουργικότητα για 
να παράγουν µία ευχάριστη οπτικά και φιλική προς το χρήστη διεπαφή και να γνωρίζουν 
πώς να δηµιουργούν προσαρµοζόµενη διάδραση. 

2.3. Χρήση  στοιχείων  εξωτερικής  διάταξης      
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να γνωρίζουν και να 
χρησιµοποιούν διαφορετικά στοιχεία από βιβλιοθήκες για να δηµιουργήσουν τη διάταξη 
της εφαρµογής . 

  

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (10 ώρες) 
  

3.1. Βασικές  έννοιες  του  προγραµµατισµού  - µεταβλητές , διακλάδωση , 
βρόχοι, συναρτήσεις      

Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν 
θεµελιώδεις έννοιες του προγραµµατισµού, να εξοικειωθούν µε βασικές τεχνικές 
προγραµµατισµού, να δηµιουργήσουν µικρά προγράµµατα ή λειτουργίες για την 
εκπλήρωση απλού σκοπού (π.χ. ανάγνωση εισόδου χρήστη, βασικές αριθµητικές 
πράξεις) και να διορθώσουν απλά σφάλµατα που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη 
εφαρµογών.  

3.2. Εισαγωγή  βιβλιοθηκών      
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να βρουν τις βιβλιοθήκες 
που πληρούν συγκεκριµένο σκοπό να µπορούν να κάνουν εισαγωγή και χρήση των 
βιβλιοθηκών στο app. 

3.3. Δηµ ιουργία  αλληλεπίδρασης  στις  εφαρµογές      
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να κατανοήσουν 
διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούν να προσθέσουν διαδραστικότητα 
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στην εφαρµογή και να συνδέσουν τη διάταξη µε τον κώδικα για να επιτύχουν την 
επιθµητή λειτουργικότητα της εφαρµογής . 

 4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (10 ώρες) 
  

4.1. Ανθεκτικότητα  των  δεδοµένων      
Στο τέλος του µαθήµατος, οι συµµετέχοντες θα µπορούν να γνωρίζουν διαφορετικούς 
τρόπους για τη δηµιουργία, ανάγνωση, ενηµέρωση και διαγραφή δεδοµένων, τη λήψη 
δεδοµένων από τους χρήστες και αποθήκευση τους για περαιτέρω επεξεργασία . 

4.2. Εξωτερικές  πηγές  δεδοµένων      
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ποιες 
είναι οι εξωτερικές πηγές δεδοµένων και να ξέρουν πώς µπορούν να βρίσκουν και να 
χρησιµοποιούν διαφορετικά απλές εξωτερικές πηγές δεδοµένων στο app, να 
εκπληρώνουν απλές εργασίες πάνω στα δεδοµένα.  

 

5.ΑΣΚΗΣΗ (8 ώρες) 
  

5.1. Δηµ ιουργία  απλής  εφαρµογής  για  κινητά  για  συγκεκριµένο  σκοπό  υπό  
την  καθοδήγηση  του  εκπαιδευτή. 

Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να συνεργάζονται σε µικρές 
οµάδες και να µαθαίνουν από τους εκπαιδευτές τους. 

  

  

 

 


