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ΟΜΙΛΟΣ (2022 - 2023) 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠ/ΚΟΥ 

Κωνσταντάρας Αντώνης  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ86 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ Β, Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθμός των 
μαθητών υπερβαίνει 
τους 20 αιτιολογήστε 
γιατί) 

20 

ΣΤΟΧΟΙ Η καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών/τριών και η δυνατότητα 
εμβάθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα και τεχνικές του αντιστοίχου επιστημονικού πεδίου. 

Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να είναι ικανοί/ικανές: 

1. να περιγράφουν έναν αλγόριθμο με φυσική γλώσσα κατά βήματα 

2. να κωδικοποιούν έναν αλγόριθμο με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C++ 

3. να αναλύουν ένα πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα 

4. να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους στην επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων 

5. να κατανοούν τον ρόλο κάθε εντολής σε ένα πρόγραμμα 

6. να εξοικειωθούν με αλγόριθμους βέλτιστων λύσεων 

7. να ελέγχουν την ορθότητα των προγραμμάτων τους εκτελώντας τα με διαφορετικά 

δεδομένα εισόδου 

8. να εφαρμόζουν τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα προγράμματα που 

δημιουργούν  

9. να συνεργάζονται με σεβασμό στην άποψη και διαφορετικότητα των υπόλοιπων 

μελών της ομάδας  

10. να συμμετέχουν στον Πανελλήνιο (Μαθητικό) Διαγωνισμό Πληροφορικής 

(http://www.pdp.gr) 

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2 ώρες   

ΗΜΕΡΑ Παρασκευή 13:25-14:50 

ΑΙΘΟΥΣΑ Εργαστήριο πληροφορικής 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

1. Εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού C++ 

a. Αλγοριθμικές δομές (ακολουθίας, επιλογής, επανάληψης) 

b. Μεταβλητές και ορισμός τους 

c. Βιβλιοθήκες της C++ 

http://www.pdp.gr/
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d. Εντολές εισόδου – εξόδου 

e. Διαχείριση αρχείων 

f. Δομές δεδομένων (Πίνακες μονοδιάστατοι, διδιάστατοι) 

g. Αναδρομή 

2. Βέλτιστοι τρόποι επίλυσης προβλημάτων μέσω “έξυπνων” αλγορίθμων 

3. Επίλυση προβλημάτων διαγωνισμών 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. Επίσημη σελίδα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής (http://www.pdp.gr/) 

2. WIKI υποστήριξης μαθημάτων για τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

(http://www.epy.gr/wiki/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81

%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1) 

3. Ασκήσεις για εξάσκηση και προετοιμασία για διαγωνισμούς Πληροφορικής 

(http://hellenico.gr/contest/) 

4. Onlineεγχειρίδιο της γλώσσας προγραμματισμού C++ (www.cplusplus.com) 

5. Εγχειρίδια/ Παρουσιάσεις / Σημειώσεις 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1. Προγράμματα (εφαρμογές) υλοποιημένες στη γλώσσα προγραμματισμού C++ 

2. Ebook με ιστορικά στοιχεία «διάσημων» αλγορίθμων. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

κλπ 

 

ΑΛΛΟ Συμμετοχή μαθητών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής 
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