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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το µάθηµα επικεντρώνεται στη διδασκαλία των συµµετεχόντων στα βασικά στοιχεία του τρόπου 
λειτουργίας του Παγκοσµίου Ιστού (Web), του τρόπου δηµιουργίας ιστότοπων µε χρήση 
συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου και στην κατανόηση όλων των διαφορετικών τµηµάτων της 
δηµιουργίας ενός ιστότοπου. Οι συµµετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις και 
δεξιότητες σχετικά µε: 

• τους τρόπους δοµής και παράδοσης του ιστού στους χρήστες , 
• τις γλώσσες που χρησιµοποιούνται στον Ιστό και τις βιβλιοθήκες που διευκολύνουν τη 
δηµιουργία ιστότοπων, 

• εργασία µε διακοµιστές, 
• χρήση συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου, 
• δηµοσιεύεισεις  online. 

Εκτός από τις ψηφιακές δεξιότητες, σε αυτό το µάθηµα οι χρήστες ενθαρρύνονται να σκέφτονται 
κριτικά, να είναι δηµιουργικοί, να εργάζονται σε οµάδες και να χρησιµοποιούν τους πόρους που 
έχουν στη διάθεσή τους για τη δηµιουργία λύσεων, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να 
βελτιώσουν τις επιχειρηµατικές τους δεξιότητες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 21ου 
αιώνα. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Ένας µαθητής που θα παρακολουθήσει τα µαθήµατα, θα κάνει τις εργασίες και θα συµµετάσχει 
ενεργά στο µάθηµα θα πρέπει, µέχρι το τέλος του µαθήµατος, να αποκτήσει τις ακόλουθες 
ικανότητες: 

 

DigComp 2.1 -> Competence Area 3: Creation of Digital Content -> Competence 3.1 
– Developing content -> Level 3 – Intermediate 

 

 

 

EntreComp -> Competence Area 1: Ideas & Opportunities -> Competence 1.2 – 
Creativity 

 

 

 

EntreComp -> Competence Area 3: Into action -> Competence 3.5 – Learn by 
doing 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες υπολογιστών σύµφωνα µε το DigComp 2.1 - 
Πεδίο Ικανότητας 1 - Πληροφορία και Αλφαβητισµός Δεδοµένων - 1.3 Διαχείριση δεδοµένων, 
πληροφοριών και ψηφιακού περιεχοµένου - Επίπεδο 4 ή ECDL - Ενότητα βασικών υπολογιστών. 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής για κάθε συµµετέχοντα µε σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο 
και απαραίτητα λογισµικό µε βάση τις υποδείξεις του εκπαιδευτή, ψηφιακό προβολέα, στυλό και 
χαρτιά. 

  

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Classwork - θεωρητική ή πρακτική εργασία που γίνεται από τους µαθητές σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 

Αυτο-µελέτη - θεωρητική ή πρακτική εργασία που πραγµατοποιείται από µαθητές ξεχωριστά 
σύµφωνα µε τις προτάσεις του εκπαιδευτή (σεµινάρια , διαδικτυακό υλικό ανάγνωσης κ.λπ.) εκτός 
της τάξης. 

Ασκήσεις - σύντοµες εργασίες που πραγµατοποιούνται από τους ίδιους τους µαθητές κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος υπό την εποπτεία του εκπαιδευτή. 

Αναθέσεις έργου - ολοκληρωµένες εργασίες που κάνουν οι µαθητές µόνοι τους ή σε οµάδες µε 
την καθοδήγηση και υποστήριξη από εκπαιδευτή. 

Εργασία στο σπίτι - σύντοµες εργασίες που εκτελούνται από µαθητές στο σπίτι. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Το µάθηµα έχει σχεδιαστεί µε βάση την πρακτική µεθοδολογία «εκµάθηση στην πράξη» και 
αποτελείται κυρίως από εργασίες και ασκήσεις που οι συµµετέχοντες θα κάνουν µόνοι τους µε την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτή. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Η πρόοδος των µαθητών 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 µαθητή θα πρέπει να αξιολογούνται κατά τη διάρκεια 
του Hackathon, αξιολογώντας τη συµµετοχή του µαθητή στην εργασία του Hackathon, την 
ποιότητα των παραγόµενων αποτελεσµάτων, τη δηµιουργικότητα, την επίλυση προβληµάτων και 
την οµαδική εργασία. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το µάθηµα διαρκεί 40 ώρες µε εργαστήρια πρόσωπο µε πρόσωπο. 

 

ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2 ώρες) 
  

1.1. Επικοινωνία  HTTP και  Client-server     
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να εξηγήσουν το HTTP, να 
κατανοήσουν την επικοινωνία πελάτη-διακοµιστή και να γνωρίζουν τι είναι το αίτηµα HTTP 
και η απόκριση HTTP. 

1.2. Δοµή  ενός  ιστότοπου     
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να προσαρµόσουν διάφορα 
τµήµατα του ιστότοπου (περιεχόµενο, εµφάνιση, λειτουργικότητα) και να γνωρίζουν τις 
διαφορετικές γλώσσες του διαδικτύου. 

1.3. Ροή  εργασίας  σχεδιασµού  ιστοσελίδων     
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα µπορούν να εξηγήσουν τη ροή εργασίας του 
σχεδιασµού ιστοσελίδων από την ιδέα έως τη δηµοσίευση. 

  

2. Δηµιουργία ενός δικτυακού τόπου mockup (16 ώρες) 
  

2.1. Τι  είναι  το  mockup του  ιστότοπου  και  γιατί  χρησιµοποιείται     
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα γνωρίζουν τι είναι το mockup του 
ιστότοπου και ποια οφέλη προέρχονται από τη δηµιουργία ενός. 

2.2. Εξερεύνηση  των  εργαλείων  για  τη  δηµ ιουργία  mockup ιστότοπου     
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα γνωρίζουν για τα διάφορα εργαλεία 
που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία mockup ιστότοπου και θα εισαχθούν στον 
χώρο εργασίας και τη ροή εργασίας ενός εργαλείου. 

2.3. Στοιχεία  διάταξης  ιστότοπου     
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα γνωρίζουν για τα διάφορα στοιχεία 
διάταξης που χρησιµοποιούνται για τη µορφοποίηση του περιεχοµένου και την επίτευξη 
της διαδραστικότητας των χρηστών, πώς να εισάγουν τα στοιχεία στο mockup και να 
τροποποιήσουν τις ρυθµίσεις τους για να επιτύχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
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2.4 . Δηµ ιουργία  ιστότοπου  
Στο τέλος της διαδικασίας, οι συµµετέχοντες θα µπορούν να δηµιουργήσουν mockup 
ιστότοπου µε πολλές σελίδες διαφορετικών διατάξεων και σκοπών. 

  
 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (4 ώρες) 
  

3.1. Τοπικός  διακοµ ιστής     
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να εγκαταστήσουν το 
τοπικό διακοµιστή σε έναν υπολογιστή και να χρησιµοποιήσετε το διακοµιστή για να 
εξυπηρετήσει τις ιστοσελίδες σε τοπικό επίπεδο. 

  

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (16 ώρες) 
 

4.1. Εγκατάσταση  του  CMS     
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να προετοιµάσουν µια 
κενή βάση δεδοµένων για το CMS και εγκατάσταση των CMS στον τοπικό διακοµιστή. 

4.2. Προσαρµογή  της  εµφάνισης     
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να αλλάξουν το θέµα και 
να κάνουν προσαρµογές CMS σε αυτό, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί µια επιθυµητή 
δοµή και εµφάνιση, και να προσθέσουν και να αλλάξουν τα µενού και widgets. 

4.3. Προσθήκη  και  επεξεργασία  περιεχοµένου     
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να προσθέσουν 
διαφορετικό περιεχόµενο στις σελίδες και θέσεις, να επεξεργαστείτε την εµφάνισή τους 
και µετα-πληροφορίες, την εισαγωγή και τη χρήση διαφόρων µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα και να δηµοσιεύσει το περιεχόµενο της ιστοσελίδας. 

4.4. Προσαρµογή  της  ρύθµ ισης     
Στο τέλος του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να επιτύχουν την 
επιθυµητή λειτουργικότητα µε την προσαρµογή των built-in ρυθµίσεων. 

4.5. Εργασία  µε  προσθήκες     
Στο τέλος των µαθηµάτων οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να αναζητήσουν, να 
κατεβάσουν, να εγκαταστήσουν, να ρυθµίσουν και να χρησιµοποιήσουν διαφορετικούς 
τύπους δηµοφιλών plugins. 

4.6. Εξαγωγή  του  ιστότοπου  για  δηµοσίευση     
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να προετοιµάσουν και να 
εξαγάγουν όλα τα διαφορετικά τµήµατα ενός ιστότοπου για δηµοσίευση. 
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5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (2 ώρες) 
  

5.1. Απόκτηση  τοµέα     
Στο τέλος του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα κατανοήσουν τη διαδικασία απόκτησης 
και ανανέωσης του τοµέα για τον ιστότοπο. 

5.2. Εργασία  µε  διεπαφή  διακοµ ιστή  ιστού     
Στο τέλος του µαθήµατος, οι συµµετέχοντες θα εισαχθούν στη διεπαφή χρήστη των 
διακοµιστών ιστού, να γνωρίζουν πώς να ανεβάζουν και να κατεβάζουν αρχεία, να 
δηµιουργούν βάση δεδοµένων και να ανοίγουν λογαριασµό e-mail. 

  


