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«Η πλθροφορικι μπορεί να ενϊςει περιςςότερα του ενόσ 
πεδία, να αναδείξει ταλζντα, δεξιότθτεσ  και κλίςεισ και να 
προςφζρει χαρά και ικανοποίθςθ ςε μακθτζσ και 
εκπαιδευτικοφσ. » 

Αυτό προςπακιςαμε να επιτφχουμε οι μακθτζσ μου και εγϊ 
ςτα 6 ςυνεχι ζτθ λειτουργίασ του Ομίλου,  
από το ςχολικό ζτοσ  2013-2014 μζχρι και ςιμερα… 



Διδαςκαλία τθσ  Java  ςτον  όμιλο αριςτείασ «Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό με τθν Java» 
Εκπαιδευτικόσ : Ευαγγελία Κουνάβθ 

Σα εργαλεία και το υλικό μάκθςθσ: 

Το Προγραμματιστικό 

περιβάλλον 

ανάπτυξης            

;Υλθ που διδάχτθκε:  
(με ςθμειϊςεισ και υποςτθρικτικό υλικό 
που αναπτφχκθκε από τθ διδάςκουςα) 
http://lyk-peir-
patras.ach.sch.gr/omiloi/omiloi2013-
2014/o8.pdf 

Γνωριμία με το 
περιβάλλον e-learning 
Udacity 

 

 

 

      BlueJ 
 

 

A free Java Development Environment 

designed for beginners, used by millions 

worldwide.  

"One of my favourite IDEs out there is 

BlueJ" 

— James Gosling, creator of Java. 

 

 

Created by  

 

Μάκθμα 1: Ειςαγωγι ςτουσ υπολογιςτζσ, 
γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ, αλγόρικμοι, 
και το περιβάλλον προγραμματιςμοφ 
Java 
Μάκθμα 2: Ειςαγωγι ςε κλάςεισ και 
αντικείμενα 
Μάκθμα 3: Graphics 
Μάκθμα 4: Θεμελιϊδεισ τφποι 
δεδομζνων 
Μάκθμα 5: Αποφάςεισ 
Μάκθμα 6: Επαναλιψεισ 
Μάκθμα 7: Πίνακεσ, Array Lists και 
απλοφσ αλγορίκμουσ Array 
Μάκθμα 8: Μζκοδοι 
Μάκθμα 9: Κλθρονομικότθτα. 
Μάκθμα 10 : Applets 

Ενότθτα: 
Intro to Java Programming 
Problem Solving with Java  
Επίπεδο :  Beginner 
https://www.udacity.com/course/cs046 

In collaboration with 
 

χολικό ζτοσ 2013-2014 θ αρχι… 
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Διδαςκαλία τθσ  Java  ςτον  όμιλο αριςτείασ :«Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό με τθν Java» 
Εκπαιδευτικόσ : Ευαγγελία Κουνάβθ 
 

Εφαρμογζσ applets που παριχκθκαν κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων 
και παρουςιάςτθκαν ςτο 4ο Φεςτιβάλ Μακθτικισ Ψθφιακισ Δθμιουργίασ  : 

«Σο αίτθμα του ίςςα» που ςυνδφαςε με 
επιτυχία Μακθματικά και Πλθροφορικι  
ανζδειξε το ταλζντο των μακθτϊν ςτο 
ςκάκι  και το ζργο του κεατρικοφ ομίλου 
του ςχολείου μασ. 
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/1314/digital/i2/ 

«Ζωντανζψτε το Big-Ben» ςυνδζοντασ τθν 
HTML που διδάχκθκε ςτθ Βϋ Λυκείου με 
τον όμιλο τθσ Java αλλά και το μάκθμα τθσ  
Ιςτορίασ. http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/1314/digital/i1 

Σα ζργα είχαν μεγάλθ αποδοχι από το κοινό και οι μακθτζσ ευχαριςτικθκαν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Φεςτιβάλ. 
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Διδαςκαλία τθσ  Java  ςτον  όμιλο αριςτείασ «Ειςαγωγι ςτον Προγραμματιςμό με τθν Java» 
Εκπαιδευτικόσ : Ευαγγελία Κουνάβθ 

Σα αποτελζςματα, τα πιςτοποιθτικά και το επόμενο βιμα : 

Αποτελζςματα 
 
 
 
Οι μακθτζσ ζμακαν : 
 

• Πϊσ να ανακαλφπτουν τθ 

νζα γνϊςθ 

• Πϊσ να ςυνεργάηονται για 

ζνα κοινό αποτζλεςμα 

Πιςτοποιθτικά 
Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ    
Ομίλου Αριςτείασ 
 
 
 
 
 
 
 
Certificates Udacity 
 

Επόμενο Βιμα 
 
 
Java & Ρομποτικι 
 
 
 
 
 
 



χολικό ζτοσ 2014-2015 θ ςυνζχεια… 

Σο ζργο μασ Java & robotic αφορά τον προγραμματιςμό του μοντζλου ρομποτικισ 
Lego Mindstorms EV3 χρθςιμοποιϊντασ τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java. 
 
Θζλαμε με αυτόν τον τρόπο να προςπεράςουμε το λογιςμικό τθσ εταιρείασ 
Mindstorms και να πάμε τον ζλεγχο του Brick  των μοτζρ και των αιςκθτιρων του 
ςε ζνα πιο χαμθλό επίπεδο. 
 
Ζτςι, με εφόδιο τισ γνϊςεισ μασ ςτθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java  ξεκινιςαμε 
το ταξίδι τθσ ανακάλυψθσ… 

Διδαςκαλία τθσ  Java και ρομποτικισ  ςτον  όμιλο αριςτείασ «Ειςαγωγι ςτον 
Προγραμματιςμό με τθν Java και εφαρμογζσ τθσ ςτθν ρομποτικι » 
Εκπαιδευτικόσ : Ευαγγελία Κουνάβθ 
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1ο Βιμα:  Η ςυναρμολόγθςθ του ρομπότ. 
 
Χρθςιμοποιιςαμε τισ οδθγίεσ καταςκευισ του GRIPPER 
γιατί δεν κζλαμε να χάςουμε χρόνο με πειραματιςμοφσ ςτο 
κομμάτι τθσ καταςκευισ και γιατί θ ςυγκεκριμζνθ μορφι ρομπότ  
μπορεί να αρπάηει και να μεταφζρει αντικείμενα ςτο χϊρο. 
 



2ο Βιμα:  Η δοκιμι του demo 

προγράμματοσ που ιταν ιδθ 
αποκθκευμζνο ςτο  Brick από τθν 
εταιρεία προκειμζνου να εξετάςουμε τθ 
λειτουργικότθτα τθσ καταςκευισ μασ. 
 
ε αυτι τθ φάςθ και ενϊ θ πρϊτθ δοκιμι 
μασ πιγε καλά και είδαμε ότι οι  κινιςεισ 
του ρομπότ και τθσ δαγκάνασ ιταν αυτζσ 
που κζλαμε, 
 
ςτθ δεφτερθ δοκιμι, δεν προςζξαμε τα 
όρια τθσ κίνθςθσ και το ρομπότ μασ 
βρζκθκε από το κρανίο ςτο πάτωμα 
διαλυμζνο… 

Κι όμωσ το επιςκευάςαμε… 



3ο Βιμα:  Η επιλογι του κατάλλθλου περιβάλλοντοσ Java. 

 
Σο προγραμματιςτικό περιβάλλον  ανάπτυξθσ  BlueJ          ςτο οποίο μάκαμε τθν Java 
δεν  είχε τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με το brick του EV3. 
 
Ζπρεπε να μεταφερκοφμε ςτο προγραμματιςτικό περιβάλλον Java Eclipse Kepler 
 
 
  
 
 
 
Σο οποίο υποςτθρίηει τθν ειδικι ζκδοςθ Java LeJOS για το EV3 Lego Mindstorms: 
     
 



4ο Βιμα: Η εγκατάςταςθ των προγραμμάτων ςτον Η/Τ και ςτο Brick του EV3. 

 
Η εγκατάςταςθ αφοροφςε 4 αντικείμενα: 
 
- Εγκατάςταςθ του Java JDK (java development kit) και Java SE (Java platform Standard 

Edition) ςτον H/Y 
- Εγκατάςταςθ του LeJOS ςτον Η/Τ 
- Εγκατάςταςθ του προγραμματιςτικοφ περιβάλλοντοσ Eclipse ςτον H/Y 
- Δθμιουργία Boot miniSD με το LeJos περιβάλλον  για το Brick  

Και τζλοσ  
Ρφκμιςθ τθσ ςφνδεςθσ του Brick μζςω USB  

 
 Είμαςτε ζτοιμοι να ανάψουμε το Brick ζχοντασ ειςάγει ςτθν υποδοχι του το Mini SD  
 



5ο Βιμα: Προγραμματιςμόσ 

 
Είμαςτε ζτοιμοι για το πρϊτο μασ πρόγραμμα με το κλαςικό, Hello που κα εμφανιςτεί 
ςτθν μικρι οκόνθ του Brick. 
Σο γράφουμε ςτο περιβάλλον του Eclipse  ςτον Η/Τ και το εκτελοφμε ειδικά για το 
LejosEV3. Σο εκτελζςιμο περνά μζςω τθσ USB κφρασ ςτο Brick του EV3 και αρχίηει θ 
εκτζλεςι του ςε αυτό. τθν οκόνθ του βλζπουμε τθ φράςθ «Hello Word» 
 
 



Προγραμματιςμόσ αιςκθτιρων – αιςκθτιρασ χρϊματοσ  
(Color sensor) 
 
Εδϊ ανακαλφψαμε ότι μπορεί να διαβάηει χρϊματα ςε μορφι RGB !!! 
Δθλαδι μασ επιςτρζφει μία τριάδα πραγματικϊν αρικμϊν  με τιμζσ μεταξφ του 0 
και του 1. Όταν πολλαπλαςιάςαμε τον κακζνα από τουσ τρεισ αρικμοφσ με το 255 
ανακαλφψαμε ςτο colorpicker.com  ότι το χρϊμα, RGB, που διάβαςε, είναι το 
πραγματικό χρϊμα του αντικειμζνου!   
 



Προγραμματιςμόσ moter  –  κίνθςθ 
(Large motors – medium motor) 
 
Εντολζσ όπωσ :   
Brick brick=BrickFinder.getDefault(); 
RegulatedMotor mid = new EV3MediumRegulatedMotor(brick.getPort("A")); 
RegulatedMotor left=new EV3LargeRegulatedMotor(brick.getPort("B")); 
RegulatedMotor right=new EV3LargeRegulatedMotor(brick.getPort("C")); 
 
/* Initialize motors */ 
left.setAcceleration(400); 
right.setAcceleration(400); 
mid.setAcceleration(400); 
 
left.setSpeed(400); 
right.setSpeed(400); 
mid.setSpeed(400); 
mid.rotate(360); 
 
 

ζδωςαν κίνθςθ ςτον GRIPPER  μασ και ανοιγόκλειςαν τθν δαγκάνα του. 

Ο κόςμοσ τθσ ρομποτικισ  μόλισ μασ άνοιξε τισ πφλεσ του 
κι  εμείσ είμαςτε πανζτοιμοι για νζεσ περιπζτειεσ… 



Ειςαγωγι τθσ Python ςτθ κεματικι ενότθτα του ομίλου … 

Οι μακθτζσ μακαίνουν μια επιπλζον γλϊςςα προγραμματιςμοφ  

Μζςα από τα  e-learning  περιβάλλοντα  udacity και  coursera με 

αντίςτοιχεσ κεματικζσ των Πανεπιςτθμίων : 

χολικά ζτθ 2015-2016 ζωσ ςιμερα … 

Διδαςκαλία τθσ  Java, Python, C++ και ρομποτικισ  ςτον  όμιλο αριςτείασ «Ειςαγωγι ςτον 
Προγραμματιςμό με τισ Java, C++, Pascal, Python και εφαρμογζσ τουσ ςτθ ρομποτικι » 
Εκπαιδευτικόσ : Ευαγγελία Κουνάβθ 

http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/omiloi13-14.html
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/omiloi13-14.html
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/omiloi13-14.html
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/omiloi13-14.html
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/omiloi13-14.html
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/omiloi13-14.html


Διακεματικζσ ςυνεργαςίεσ του Ομίλου Πλθροφορικισ … 

• Με τθ Βιολογία για το ζργο «Αγρότεσ του Διαςτιματοσ…» 
 

• Με τα Αρχαία και το Αρχαίo Θζατρο για το ζργο DEUS EX 
MACHINA 
 

• Και ςυμμετοχι ςε δφο ευρωπαϊκά διακεματικά ζργα  
     e-twinning κατθγορίασ STEAM  
 



Σο ρομπότ μασ ςτο κζατρο ςε ρόλο…θκοποιοφ  

Προγραμματίςαμε το ρομπότ  EV3 Lego για να πει τα κάλαντα ςτθ 
μάγιςςα Φρικαντζλα , και να τραγουδιςει και να  χορζψει  το Let it 
snow μαηί με τουσ νζουσ φίλουσ του, τα παιδιά του χωριοφ τθσ 
Φρικαντζλασ , ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ παράςταςθ του ςχολείου… 



Φετινι χρονιά… 

τον Όμιλο διδάςκονται  Python, C++ και Java  
 

Μετά από αίτθςθ μασ, επιλεγικαμε να ςυμμετζχουμε ςτον  
 

Πανελλινιο Διαγωνιςμό Διαςτθμικισ  CanSat  in Greece 2019 

Σηόσορ ηος διαγωνιζμού είναι η εξοικείωζή ηων ζςμμεηεσόνηων 
με ηεσνολογίερ παπόμοιερ με αςηέρ πος σπηζιμοποιούνηαι ζε έναν 

δοπςθόπο.  

 
Ο μαθηηικόρ διαγωνιζμόρ αποηελεί πποκπιμαηική θάζη ηος 
εςπωπαϊκού διαγωνιζμού CanSats in Europe, ο οποίορ 
διοπγανώνεηαι από ηον Εςπωπαϊκό Οπγανιζμό Διαζηήμαηορ (ESA) 
και απεςθύνεηαι ζε μαθηηέρ λςκείος. 



Θα προγραμματίςουμε μικρο-υπολογιςτζσ όπωσ το  
  

Και αιςκθτιρεσ… 





Η αποςτολι μασ: 

1. Παροχι ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο ςε ζναν ι δφο υπολογιςτζσ που κα       
βρίςκονται ςτο ζδαφοσ από το CanSat. 

 
1. Χριςθ του CanSat και ωσ server ο οποίοσ κα παρουςιάηει τισ μετριςεισ 

των αιςκθτιρων τθσ πρωτεφουςασ και τθσ δευτερεφουςασ αποςτολισ ςε 
μορφι ιςτοςελίδασ. 

 

1. Μζτρθςθ του υψομζτρου του CanSat. 
 

1. Μζτρθςθ ζνταςθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ. 
 
1. Mζτρθςθ επιπζδου ραδιενζργειασ (κα δοκιμάςουμε αν γίνεται να 

κάνουμε τζτοιεσ μετριςεισ ςτο CanSat). 
 
1. Λιψθ φωτογραφιϊν του εδάφουσ από το CanSat, οι οποίεσ κα 

μεταδίδονται ςτο ζδαφοσ ςε πραγματικό χρόνο.  
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χζδιο τθσ αποςτολισ μασ 

Σύνδεζη ζηο διαδίκησο 
Σύνδεζη ζηο διαδίκησο 

Μεηρήζεις αιζθηηήρων 

Φωηογραθίες 



22 

Η ιςτοςελίδα μασ ιδθ δθμιουργικθκε 

http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/cansat/ 

Βρικαμε τουσ πρϊτουσ χορθγοφσ  

ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ τα πρϊτα υλικά 

και ξεκινιςαμε τον προγραμματιςμό 



Πειραματικό  
Γενικό Λφκειο Πατρϊν 

Ευαγγελία Κουνάβθ 

Όμιλοσ Πλθροφορικισ  
 

Ημερίδα Πειραματικοφ Γενικοφ Λυκείου Πατρϊν  
2018-2019 
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