
Το μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Basic)»
εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄τάξης του τομέα Πληροφορικής, της 
ειδικότητας: «Υποστήριξη Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ» των ΕΠΑΛ. 
Διδάσκεται εργαστηριακά 4 ώρες / εβδομάδα και έχει γενικό σκοπό να αποκτήσει ο 
μαθητής γνώση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών για το 
λειτουργικό σύστημα των Windows. 
Το περιεχόμενο δομείται σε πέντε μέρη – ενότητες:

Περιεχόμενο – Ενότητες Στόχοι
Οι μαθητές να μπορούν ….

Μέρος Ι
Ανάπτυξη Λογισμικού -

Αλγόριθμοι

Μάθημα 1 – Η διαδικασία 
ανάπτυξης λογισμικού  
Μάθημα 2 – Αλγόριθμοι και δομές 
δεδομένων = προγράμματα

Διδακτικές ώρες: 4

 Να αναφέρουν τις φάσεις ανάπτυξης του 
λογισμικού και να περιγράφουν τις ενέργειες οι 
οποίες γίνονται σε κάθε φάση. 

 Να γνωρίζουν τους τρόπους διασύνδεσης των 
φάσεων.

 Να περιγράφουν το ρόλο του προγραμματιστή.
 Να κατανοούν την έννοια του αλγόριθμου και 

τους τρόπους αναπαράστασής του.
 Να αναγνωρίζουν τη σημασία των δομών 

δεδομένων.
 Να περιγράφουν τις κατηγορίες των γλωσσών 

προγραμματισμού και να απαριθμούν τα 
χαρακτηριστικά της Visual Basic.

Μέρος ΙΙ
Το Περιβάλλον και τα Συστατικά 

της γλώσσας

Μάθημα 3 – Το περιβάλλον 
εργασίας
Μάθημα 4 – Η δημιουργία διεπαφής
Μάθημα 5 – Προγραμματισμός με 
συμβάντα

Διδακτικές ώρες: 14

 Να καλούν το περιβάλλον εργασίας της VB και 
να αναγνωρίζουν τα μέρη του (γραμμή τίτλου, 
μενού επιλογών, εργαλειοθήκη, γραμμές 
εργαλείων, εργαλειοθήκη, σχεδιαστή φόρμας, 
παράθυρο ιδιοτήτων κτλ).

 Να χρησιμοποιούν την άμεση Βοήθεια.
 Να σχεδιάζουν φόρμες για τη διεπαφή του 

χρήστη με τον υπολογιστή.
 Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα 

βασικά αντικείμενα ελέγχου.
 Να εκτελούν το πρόγραμμα από το περιβάλλον 

εργασίας.
 Να κατανοούν τη φιλοσοφία του οδηγούμενου 

από τα συμβάντα προγραμματισμού.
 Να γράφουν απλό κώδικα για τα συμβάντα και 

να καλούν μεθόδους που δρουν πάνω στα 
αντικείμενα.

Μέρος ΙΙΙ
Δομικά στοιχεία της γλώσσας –
Ενσωματωμένες συναρτήσεις –

Προγραμματιστικές δομές –
Εκσφαλμάτωση

 Να περιγράφουν τα είδη των σταθερών, των 
μεταβλητών καθώς και να συντάσσουν 
αριθμητικές και αλφαριθμητικές παραστάσεις 
χρησιμοποιώντας σταθερές, μεταβλητές και 
τελεστές. 

 Να κατανοούν την έννοια της εμβέλειας των 
σταθερών και των μεταβλητών.

 Να είναι σε θέση να δίνουν τιμές σε 
μεταβλητές ή αντικείμενα με τη χρήση της
εντολής εκχώρησης.



Μάθημα 6 – Σταθερές, μεταβλητές 
και παραστάσεις
Μάθημα 7 -  Συναρτήσεις
Μάθημα 8 – Λογικές παραστάσεις –
δομές επιλογής
Μάθημα 9 – Δομές επανάληψης
Μάθημα 10 – Δομημένος 
προγραμματισμός
Μάθημα 11 – Εκσφαλμάτωση

Διδακτικές ώρες : 34

 Να χρησιμοποιούν αριθμητικές (μαθηματικές, 
τριγωνομετρικές), και αλφαριθμητικές 
συναρτήσεις., συναρτήσεις μετατροπής τύπων 
δεδομένων καθώς και συναρτήσεις χρόνου.

 Να συντάσσουν απλές και σύνθετες λογικές 
παραστάσεις.

 Να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δομές 
επιλογής (If … Then, If … Then … ElseIf … 
Else, Select  Case ) και να επεξηγούν τη 
διαφορά  μεταξύ της δομής If … Then και της 
Select Case.

 Να μπορούν να συντάσσουν προγράμματα με 
ένθετες προγραμματιστικές δομές.

 Να κατανοούν τη χρήση των δομών 
επανάληψης, να περιγράφουν τις δομές Do … 
Loop και For … Next καθώς και τις διαφορές 
μεταξύ τους. 

 Να δημιουργούν προγράμματα με ένθετες 
προγραμματιστικές δομές. 

 Να προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας τις 
αρχές του δομημένου προγραμματισμού, 
εκμεταλλευόμενοι τα προτερήματά του. 

 Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα διάφορα 
είδη λαθών.

 Να χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία 
εκσφαλμάτωσης του περιβάλλοντος εργασίας.

Μέρος IV
Προχωρημένες Τεχνικές
δημιουργίας Γραφικού 

Περιβάλλοντος Επικοινωνίας

Μάθημα 12 – Δημιουργία Μενού
Μάθημα 13 – Διαλογικά Παράθυρα
Μάθημα 14 – Πρόσθετα 
αντικείμενα ελέγχου
Μάθημα  15 – Γραφικά
Μάθημα 16 – Κινούμενο σχέδιο –
τεχνική σύρε και άσε
Μάθημα 17 – Πολυμέσα

Διδακτικές ώρες: 20

 Να δημιουργούν γραμμές μενού, υπομενού και 
πτυσσόμενα μενού.

 Να αντιστοιχίζουν στις επιλογές των μενού 
κώδικα διαχείρισης συμβάντων.

 Να δημιουργούν απλά διαλογικά παράθυρα και  
να χρησιμοποιούν τα προτυποποιημένα 
διαλογικά παράθυρα.

 Να δημιουργούν εφαρμογές οι οποίες να 
περιλαμβάνουν πολλές φόρμες.

 Να είναι σε θέση να εισάγουν σε μια εφαρμογή 
πρόσθετα αντικείμενα ελέγχου (λίστες, 
συνδυαμένες λίστες, ράβδους κύλισης, κτλ).

 Να μπορούν να εκτυπώνουν τα αποτελέσματα 
ενός προγράμματος στον εκτυπωτή. 

 Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία γραφικών για 
να σχεδιάζουν απλά γεωμετρικά σχήματα σε 
μια φόρμα.

 Να περιγράφουν τον τρόπο διαχείρισης του 
χρώματος στη σχεδίαση των βασικών 
γεωμετρικών αντικειμένων. 

 Να κατανοούν το σύστημα συντεταγμένων και 
να καθορίζουν τις κλίμακες σχεδίασης.

 Να δημιουργούν απλά κινούμενα σχέδια και να 
χρησιμοποιούν την τεχνική «σύρε και άσε» 
στις εφαρμογές τους.



 Να περιγράφουν τις ιδιότητες και τα συμβάντα 
του αντικειμένου πολυμέσων και να το 
χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργήσουν 
προγράμματα με δυνατότητες πολυμέσων. 

Μέρος V
Πίνακες – Υπορουτίνες & 

Συναρτήσεις – Αρχεία – Βάσεις 
Δεδομένων

Μάθημα 18 – Πίνακες
Μάθημα 19 – Βασικές διαδικασίες 
πάνω σε πίνακες
Μάθημα 20 – Πίνακες αντικειμένων 
και ιδιοτήτων – Συλλογές
Μάθημα 21 – Υπορουτίνες και 
Συναρτήσεις
Μάθημα 22 – Φάκελοι και Αρχεία
Μάθημα 23 – Σειριακά Αρχεία
Μάθημα 24 – Αρχεία τυχαίας 
προσπέλασης – Δυαδικά αρχεία
Μάθημα 25 – Η έννοια της Βάσης 
Δεδομένων
Μάθημα 26 – Σύνδεση Φόρμας με 
Βάση Δεδομένων
Μάθημα 27 – Η γλώσσα 
ερωτοαπαντήσεων SQL
Μάθημα 28 – Παγίδευση λαθών

Διδακτικές ώρες: 36

 Να κατανοούν την αναγκαιότητα των πινάκων 
για την κωδικοποίηση δεδομένων όμοιας 
μορφής και μεγάλου όγκου.

 Να πραγματοποιούν δηλώσεις πινάκων. 
 Να περιγράφουν αλγορίθμους εύρεσης 

μέγιστης και ελάχιστης τιμής στοιχείων 
πίνακα, ταξινόμησης στοιχείων πίνακα, 
αναζήτησης τιμών μέσα σε πίνακες, 
συγχώνευσης στοιχείων πίνακα. 

 Να ορίζουν πίνακες αντικειμένων
 Να χρησιμοποιούν τις συλλογές αντικειμένων 

που έχει προκαθορίσει η VB.
 Να συντάσσουν προγράμματα δομημένα από 

συναρτήσεις και υπορουτίνες και να 
αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ 
υπορουτινών και συναρτήσεων.

 Να διαχειρίζονται τους φακέλους του 
συστήματος αρχείων μέσα από το πρόγραμμα.

 Να συντάσσουν διαδικασίες αναζήτησης, 
επιλογής και διαχείρισης αρχείων.

 Να περιγράφουν τη δομή των σειριακών 
αρχείων και των αρχείων τυχαίας προσπέλασης 
και να μπορούν να ανοίγουν τέτοιου είδους 
αρχεία για ανάγνωση ή εγγραφή.

 Να είναι σε θέση να δημιουργούν απλά 
προγράμματα εισαγωγής και  ανάγνωσης σε 
και από  σειριακά αρχεία,  αρχεία τυχαίας 
προσπέλασης.ή δυαδικά αρχεία.

 Να περιγράφουν την έννοια της Βάσης 
Δεδομένων και να σχεδιάζουν απλές Β.Δ.

 Να περιγράφουν τον τρόπο σύνδεσης μιας 
φόρμας με μια Β.Δ. και να χρησιμοποιούν τους 
μηχανισμούς του ειδικού αντικειμένου ελέγχου 
για να προσπελαύνουν και να διαχειρίζονται το 
περιεχόμενο των εγγραφών μιας Β.Δ.

 Να συντάσσουν απλές εντολές της γλώσσας 
ερωτοαπαντήσεων SQL, εμφανίζοντας τα 
αποτελέσματα σε φόρμες.

 Να παγιδεύουν λάθη εκτέλεσης και να 
δημιουργούν υπορουτίνες διαχείρισης λαθών.


