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Τι ακριβώς είναι η Java η C++, η PASCAL και η PYTHON; 

 

Όιεο ηνπο είλαη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. Άιιεο από απηέο όπσο ε Pascal θαη 

ε C++ παιηέο θαη δνθηκαζκέλεο ζην ζηίβν ηεο δηδαζθαιίαο πξνγξακκαηηζκνύ θαη 

ηεο ζπγγξαθήο ζεκαληηθώλ εθαξκνγώλ θη άιιεο λεώηεξεο όπσο ε Java, θαη ε 

Python, πξννξηζκέλεο λα ππνζηεξίμνπλ ην κέιινλ ηεο ηερλνινγίαο.  H Java είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε πάλσ ζην κνληέιν ηεο C++, είλαη κία λέα θαη ελδηαθέξνπζα 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηελ νπνία κπνξνύλ λα γξαθνύλ πξνγξάκκαηα 

πνπ λα ηξέρνπλ ζην Internet Σε γλσξίζακε ηα δύν πξνεγνύκελα ζρ..έηε ηε 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα δώζνπκε θίλεζε θαη αλαγλώξηζε ρξώκαηνο ζην 

ξνκπόη EV3 ηεο Mindstorms. Όιεο ηνπο είλαη γιώζζεο αληηθεηκελνζηξαθνύο 

πξνγξακκαηηζκνύ (object-oriented programming 

 

Τι ακριβώς είναι ένα Ρομποτικό Σύστημα; 

Έλα Ρνκπνηηθό ύζηεκα είλαη έλα απηόλνκν ζύζηεκα ην νπνίν ππάξρεη ζην 

θπζηθό θόζκν θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα κέζα από αηζζεηήξεο λα αληηιακβάλεηαη ην 

πεξηβάιινλ θαη λα δξα ζην πεξηβάιινλ απηό κε βάζε έλα ζύζηεκα ππνζηήξημεο 



θίλεζεο θη έλα πξνγξακκαηηδόκελν ζύζηεκα ειέγρνπ.   

ΣΑΞΗ Α, Β, Γ  ΛΤΚΔΙΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ 10-12 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

Γενικός στότος 

 Οη λένη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηνλ κειινληηθό θόζκν ηεο ξνκπνηηθήο 

κέζα από ζύγρξνλα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα κε ηνλ  

αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό λα γίλεηαη κηα ζπλαξπαζηηθή 

εκπεηξία θαη νη παιαηόηεξνη λα επεθηείλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνύο πιεξνθνξηθήο . 

Επιμέροσς στότοι 

 Οη καζεηέο λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ έλλνηεο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ όπσο κεηαβιεηέο, 

ηύπνπο δεδνκέλσλ, εληνιέο εθηέιεζεο ππό ζπλζήθεο, βξόρνπο, 

αληηθείκελα, θιάζεηο, κεζόδνπο, θιπ κέζα από ην αληηθεηκελνζηξαθέο 

πεξηβάιινλ ζύγρξνλσλ  γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ. 

 Να κάζνπλ πώο λα  ρξεζηκνπνηνύλ ηηο παξαπάλσ έλλνηεο γηα λα 

δεκηνπξγνύλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα ηξέρνπλ μερσξηζηά ζην θαζέλα 

από απηά ηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα. Δνθηκάδνληαο θαη 

ζπγθξίλνληαο ηα, λα κάζνπλ ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηόηεηέο ηνπο.  Σν 

θίλεηξό ηνπο ζεκαληηθό! Να δεκηνπξγνύλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα 

ηξέρνπλ απηόλνκα ή ζα ζέηνπλ ζε θίλεζε θαη ζα ειέγρνπλ ιεηηνπξγίεο 

ξνκπόη θαη αηζζεηήξσλ.  

 Πώο λα δνκνύλ ζσζηά ηα πξνγξάκκαηα ώζηε ν θώδηθάο ηνπο λα κπνξεί 

λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο εθαξκνγέο. 

 Πώο λα ρξεζηκνπνηνύλ έλα πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ 

θαζώο θαη ην ελζσκαησκέλν ζε απηό πξόγξακκα εληνπηζκνύ 

ζθαικάησλ ηα νπνία ζα εληνπίδνπλ από ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο ηνπ 

ξνκπόη. 

 



 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

/ 

ΓΡΑΔΩΝ 

Εηζαγσγηθό κάζεκα: Ρνκπόη θαη πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα.  

 πλαξκνιόγεζε κνληέισλ ξνκπόη. Οη πξώηεο θηλήζεηο θαη ν έιεγρόο ηνπο  κε ηε 

βνήζεηα εύθνινπ, δηαηζζεηηθνύ θαη κε βάζε εηδηθώλ εηθνληδίσλ πεξηβάιινληνο 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 Ρνκπόη θαη JAVA 

 C++ 

 PASCAL 

 Python 

 Γεληθά καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνύ ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ ελόηεηεο  

 

Μάζεκα 1: Εηζαγσγή ζηνπο ππνινγηζηέο, γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, 

αιγόξηζκνη 

Μάζεκα 2: Εηζαγσγή ζε θιάζεηο θαη αληηθείκελα.  

Μάζεκα 3: Graphics 

Μάζεκα 4: Θεκειηώδεηο ηύπνη δεδνκέλσλ 

Μάζεκα 5: Απνθάζεηο 

Μάζεκα 6: Επαλαιήςεηο 

Μάζεκα 7: Πίλαθεο, ArrayLists, Dictionaries θαη απινύο αιγνξίζκνπο Array 

Μάζεκα 8: Μέζνδνη 

Μάζεκα 9: Applets θαη απιέο εθαξκνγέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ξνκπόη, θαη  ηε 

δεκηνπξγία γξαθηθώλ 

Μάζεκα 10: Κιεξνλνκηθόηεηα 

ΩΡΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 
2 ( κάθε Παραζκεσή) 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 εκεηώζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

 Using HTML, Java, and JavaScript Platinum Edition (Eric Ladd, Jim 
O’Donnell, et al) (Έληππε έθδνζε) 

 E-learning εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο, κε ελόηεηεο-καζήκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηηο παξαπάλσ γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, θαη νξγαλώλνληαη 
από παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ ζηελ Αγγιηθή γιώζζα όπσο 
Coursera.org,  Udacity.com θαη codeacademy.com  

 Υξήζε δηαδηθηπαθώλ πξνγξακκαηηζηηθώλ πεξηβαιιόλησλ γηα ηελ Python 
όπσο ην www.codeskulptor.org/coursera/interactivepython.html ηνπ Rice 
Univercity 

 

 Πεγέο Java Σερλνινγηώλ ζην Internet όπσο : 

o Java User Groups (JUGs) (δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο πξνώζεζεο 
ησλ ηερλνινγηώλ Java, παξέρνπλ ρώξν ζπλάληεζεο, αληαιιαγήο 
πιεξνθνξηώλ, πόξσλ θαη ιύζεσλ ηεο Java ζε Java ρξήζηεο).  
https://www.java.net//jugs/java-user-groups 

o Η ειιεληθή θνηλόηεηα πξνγξακκαηηζηώλ Java http://www.jhug.gr/ 

o πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβαιιόληα Java – Eclipse, Java LeJos, θαη 
BlueJ  

http://www.codeskulptor.org/coursera/interactivepython.html
https://www.java.net/jugs/java-user-groups
http://www.jhug.gr/


ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

 

Μίνι-εθαρμογές,  εθαρμογές, Videos κε ηηο θηλήζεηο ησλ ξνκπόη καο (EVO3 

MINDSTORM θαζώο θαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή κηθξνδνξπθόξσλ θαη 

θπθισκάησλ κε αηζζεηήξσλ πξνθύςνπλ από ηε ζπκκεηνρή καο ζε 

δηαγσληζκνύο όπσο ηνλ δηαγσληζκό CanSat in Greece θ.ι.π.), ν ηρόπος πνπ ηα 

θαηαζθεπάζακε θαη ηα προγραμμαηίζαμε θαη νη αληίζηνηρεο Web ζελίδες 

πξνβνιήο ηνπο ζην Internet. 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ 

ΦΟΡΔΙ κλπ 

 Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

 Ειιεληθή Εηαηξία Επηζηεκόλσλ θαη Επαγγεικαηηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Επηθνηλσληώλ ΕΠΤ 

 Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ 

 ΠΕΚΕ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΟ 

 ESA 

 CanSat in Greece, SPIN-Space Innovation 

 

 

ΑΛΛΟ 

Τι πρέπει να γνωρίζοσν οι μαθηηές; 

Δελ απαηηείηαη πξνεγνύκελε εκπεηξία ή γλώζε πξνγξακκαηηζκνύ.  

Γιαηί θα ήθελε κανείς να μάθει γλώζζες προγραμμαηιζμού όπως η  Java η 
C++, η Python και άλλες γλώζζες ; 

Ο πην ειθπζηηθόο ιόγνο γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Java είλαη νη κίλη-εθαξκνγέο πνπ 
κπνξνύλ λα γξαθνύλ κ’ απηή ηε γιώζζα.  

Ο πξνγξακκαηηζκόο ξνκπόη.  

Έλαο αθόκε ζεκαληηθόο ιόγνο  είλαη όηη ε Java είλαη κία ζαπκάζηα γιώζζα λα 
μεθηλήζεη θάπνηνο λα κάζεη πξνγξακκαηηζκό. Η Java κπνξεί λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε πάλσ ζην κνληέιν ησλ C θαη  C++ σζηόζν πάλσ απ’ όια 
παξακέλεη κηθξή, εύθνιε ζηελ εθκάζεζε θαη ζε πείζκα ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 
απιήο ζρεδίαζήο ηεο, ε Java παξέρεη πςειό βαζκό ηζρύνο θαη επειημίαο ζηα 
πξνγξάκκαηά ηεο.   

Σν επόκελν βήκα πξνο ηελ C++ είλαη πνιύ πην απιό. 

Όζεο πεξηζζόηεξεο γιώζζεο καζαίλνπκε ηόζν θαιύηεξα ζα αλαγλσξίδνπκε ην 
λέν ηερλνινγηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα θιεζνύκε λα δήζνπκε. 

Γιαηί η Ρομποηική; 

Η ξνκπνηηθή αθελόο, είλαη κία δηαζθεδαζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηόηεηα 
πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα εκπιαθεί κε ηε δξάζε, αθεηέξνπ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία δηαθόξσλ ελλνηώλ όπσο ζηα Μαζεκαηηθά 
ηηο Φπζηθέο Επηζηήκεο θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Η εθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή έρεη ζεηηθέο επηπηώζεηο εθηόο από ην γλσζηηθό ηνκέα 
θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθό (απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε) θαη θνηλσληθό 
(θνηλσληθνπνίεζε, απνκπζνπνίεζε). Επηπιένλ, κε ηε βνήζεηα ηεο ξνκπνηηθήο 
ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη άιισλ θξίζηκσλ δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηώλα: 

 Οκαδηθή εξγαζία  

 Επίιπζε πξνβιεκάησλ (αλάιπζε, ζρεδίαζε, πινπνίεζε, δνθηκή θαη 
πεηξακαηηζκόο, αμηνιόγεζε) 



 Καηλνηνκία 

 Δηαρείξηζε έξγνπ (δηαρείξηζε ρξόλνπ, θαηαλνκή έξγνπ θαη πόξσλ θ.α) 

 Πξνγξακκαηηζκόο 

 Δεμηόηεηεο Επηθνηλσλίαο. Πνιύηηκεο λνεηηθέο δεμηόηεηεο (αλαιπηηθή θαη 

ζπλζεηηθή ζθέςε, δεκηνπξγηθόηεηα, θξηηηθή ζθέςε θ.α) 

Σόπνο δηεμαγσγήο : Αίζνπζα Πνιπκέζσλ θαη εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο 
ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΓΕ. Λ. Παηξώλ  

 


