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Καταννόηση το
ου Προγγραμμα
ατισμού
ύ
Τι είναι κώ
ώδικας;
Κώδικας εείναι η γλώσσ
σα που χρησ
σιμοποιούν οοι υπολογισττές. Για κάθεε λειτουργία του ευθύνετται μία
εντολή, τη
ην οποία γρά
άφουμε σε έννα πρόγραμ μα χρησιμοπ
ποιώντας κώ
ώδικα, ώστε ννα δηλώσουμε ακριβώς
τι πρέπει ννα κάνει καιι πώς να το κάνει.
κ
Αυτό μ
μας δίνει τη δυνατότητα
δ
να δημιουργγήσουμε εφαρμογές,
ιστοσελίδες, και προγράμματα υπ
πολογιστή. Σττην πραγματτικότητα, ο κώδικας
κ
κινείί τον κόσμο που μας
περιβάλλεει, από τα «έέξυπνα» κινη
ητά τηλέφωννα (smartpho
ones) ή το tablet σας έωςς τους φωτεινούς
σηματοδό
ότες και τα αυτοκίνητα,
α
τα
τ οποία είνα
αι εφοδιασμ
μένα με ειδικκές τεχνολογγίες που αξιο
οποιούν το
διαδίκτυο
ο και παρέχουν πρόσθετα
α οφέλη για τον χρήστη κ.ά.
Υπάρχουνν πολλές διαφ
φορετικές γλλώσσες προγγραμματισμο
ού για να δημιουργήσετεε κώδικα. Ορ
ρισμένες
από αυτέςς είναι οι εξή
ής:
◯
◯
◯
◯
◯

Pyython
Jaava
BA
ASIC
Sccratch
C+++

Οι γλώσσεες αυτές απο
οτελούνται από
α ένα σύνοολο συντακττικών και ενννοιολογικών κανόνων, πο
ου ορίζουν
τη δομή και το νόημα,, αντίστοιχα,, των προτάσσεων της γλώ
ώσσας και πεεριγράφουν αλγορίθμου
υς, δηλαδή
μία σειρά εντολών μετταφρασμένω
ων στον κώδδικα της γλώ
ώσσας, οι οπο
οίες κατευθύύνουν τον υπ
πολογιστή τι
να κάνει.
Μαθαίνονντας τον Προ
ογραμματισ
σμό
Ο Προγρα
αμματισμός και
κ το ενδιαφ
φέρον για τοους υπολογισ
στές σχετίζοννται με σχεδδόν κάθε επά
άγγελμα που
υ
μπορεί να
α σκεφτείτε.
Όταν μαθα
ημιουργία κώ
ώδικα, εξασκκείτε πολύτιμ
μες ικανότηττες επίλυσηςς προβλημάττων. Έρχεστε
αίνετε τη δη
αντιμέτωπ
ποι με ένα πρόβλημα και, σκεπτόμεννοι λογικά κα
αι δημιουργιικά, αναζητά
άτε τρόπους με τους
οποίους μ
μπορείτε να το
τ «σπάσετεε» σε μικρότεερα, περισσό
ότερο διαχειιρίσιμα κομμμάτια, ώστε να το
επιλύσετεε. Πρόκειται για μία σπου
υδαία αξιοπ οιήσιμη δεξιότητα ιδιαίττερα χρήση κκαι επωφελή
ή για τη
μελλοντικκή σας σταδιο
οδρομία. Σε κάθε θέση εεργασίας που απαιτεί απ
πλή λογική, οομαδική δου
υλειά και
δημιουργιικότητα, η ικκανότητα προγραμματισ μού θεωρείτται σημαντικκό πλεονέκτηημα.
Στην αγορρά εργασίας παρατηρείτα
αι αυξημένηη ζήτηση για εξειδικευμέννους επαγγεελματίες στο
ο χώρο της
τεχνολογίας. Ακόμη κα
αι αν δε φαννταστήκατε π
ποτέ τον εαυ
υτό σας ως ειδικό ανάπτυυξης διαδικττυακών
εφαρμογώ
ών (web developer) ή μηχανικό λογισσμικού (softw
ware engineer), οι δεξιόττητες στον
προγραμμ
ματισμό μπορούν να σαςς ανοίξουν π όρτες σε μία
α σειρά επαγγγελματικώνν κλάδων, απ
πό τη μόδα
και το ποδ
δόσφαιρο ωςς τη δημοσιο
ογραφία ή τα
α οικονομικά
ά.

ρείτε περισσ
σότερες πληροφορίες:
Που θα βρ
Υπάρχει π
πληθώρα πηγγών, που είναι διαθέσιμεες δωρεάν στο
σ διαδίκτυο
ο για να μάθθετε περισσό
ότερα για
τον προγρραμματισμό και την πληρ
ροφορική. Ρίίξτε μια ματιιά στον παρα
ακάτω κατάλλογο για περ
ρισσότερες
ιδέες.
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Online
O
Πηγές
BBC Bitesize K
KS3 Εισαγωγή στον Προγγραμματισμόό:
htttp://www.b
bbc.co.uk/ed
ducation/guid
des/zts8d2p//revision/1
co
ode.org
htttps://www.kodable.com
m/
htttps://www.codecademyy.com/learn

ραμματισμού
Λέσχες προγρ
htttps://www.codeclub.orgg.uk/
htttps://coderdojo.com/
htttp://www.firetechcamp
p.com/

Εφ
φαρμογές κα
αι λογισμικό
ό
htttp://www.kkodugamelab
b.com/
htttp://www.ggethopscotch
h.com/
htttp://www.sscratchjr.org//
htttps://beta.w
webmaker.org/#/

σ υπολογισ
στή / ρομπόότ
Δημιουργήσττε τον δικό σας
htttps://www.raspberrypi..org/
htttp://www.kkano.me/
htttp://www.leego.com/en‐‐us/mindstorms

Τη
ηλεοπτικές εεκπομπές
htttp://www.b
bbc.co.uk/cbbc/shows/ap
ppsolute‐gennius
htttp://www.b
bbc.co.uk/cbbc/shows/te
echnobabblee
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Η προσα
αρμογή στα
α ελληνικά
ά πραγματτοποιήθηκεε με την επ
πιμέλεια
του Επιιστημονικο
ού Οργανιισμού «Μα
αζί για την
ν Εφηβική ΥΥγεία»
www
w.youth‐liffe.gr
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Πληροφ
Π
φορίες για
γ Γονεείς
ΕΕνθαρρύ
ύνετε το
ο παιδί σ
σας να μάθει
μ
Προγραμ
Π
μματισμ
μό
Από τη
η Vicki Shotbbolt, Διευθύννουσα Σύμβουλο και
Ιδρύτρια της οοργάνωσης The
T Parent Zone
Z
Δεδομένο
ου ότι η πληροφορική έχει ενταχθε ί στο Πρόγρ
ραμμα Σπουδών, ενδέχεεται να αναρ
ρωτιέστε μεε
ποιον τρό
όπο μπορείττε να στηρίίξετε το παιιδί σας. Σήμ
μερα, στο μάθημα
μ
της Πληροφοριικής δίνεταιι
μεγαλύτερη έμφαση στην καταννόηση της λλειτουργίαςς των υπολο
ογιστών καιι του διαδικ
κτύου και ο
ψηφιακόςς γραμματισμός κρίνετται ιδιαίτερρα σημαντικός και απ
παραίτητος. Συμπεριλα
αμβάνει τηνν
εκμάθηση
η δημιουργγίας κώδικα
α. Λοιπόν, τι είναι ο προγραμμα
ατισμός κα
αι πώς θα μάθετε να
α
προγραμμ
ματίζετε;
Ο Προγρα
αμματισμός (γνωστός
(
καιι ως δημιουρργία κώδικα)) περιλαμβάνει τη σχεδία
αση, τη γραφ
φή, τη
δοκιμή κα
αι τη διατήρη
ηση υπολογιστικών προγγραμμάτων. Βοηθά τα πα
αιδιά να σκέέφτονται λογγικά και
δημιουργιικά και να επ
πιλύουν προ
οβλήματα. Επ
πίσης, τα παιδιά αποκτούν δεξιότητεες που μπορούν να
αξιοποιήσ
σουν στο μέλλλον για την επαγγελματτική τους απο
οκατάσταση – όχι μόνο όόσα αποφασ
σίσουν να
ασχοληθο
ούν με την αννάπτυξη λογισμικού (sofftware developers), αλλά
ά και όσα ακοολουθήσουνν
οποιοδήπ
ποτε επάγγελλμα απαιτεί απλή
α
λογικήή, ομαδική ερ
ργασία και δημιουργικόττητα.
Υπάρχουνν πολλοί τρόπ
ποι με τους οποίους
ο
μποορείτε να στη
ηρίξετε τα πα
αιδιά σας να
α μάθουν πληροφορική
στο σχολεείο, ακόμη κα
αι αν δεν γνω
ωρίζετε προγγραμματισμό
ό. Ακολουθο
ούν οι κυριόττερες συμβο
ουλές μας.
1. Μάθετεε περισσότερα σχετικά μ
με τον προγραμματισμό
ό και τη θέσηη που κατέχεει στη
σχολική αίθουσα.
α

2.Απευθυννθείτε στο σχχολείο του π
παιδιού σας και ζητήστε να μάθετε ττο αναλυτικ
κό
πρόγραμμα του μαθήμ
ματος της πλληροφορική
ής. Το μάθημ
μα της πληροοφορικής είνναι σχετικά
πρόσφατο,, συνεπώς είίναι λογικό ννα αναμένει κανείς ότι το
ο σχολείο θα
α παρέχει πληροφόρηση
σχετικά με το περιεχόμ
μενο και τη δδιδακτική προσέγγιση.
3. Δείξτε ενθουσιασμ
ε
μό για τις δυννατότητες το
ου προγραμματισμού. Α
Ακόμη και ανν δεν είστε
ένθερμοι υποστηρικτέές του, προσσπαθήστε να
α εξοικειωθείίτε με τη βασσική ορολογίία των
υπολογισττών. Κυρίως όμως, ποτέ μην πέσετε στην παγίδα
α να τον αποορρίψετε, απ
πλώς και
μόνο επειιδή δεν τον χρειάζεστε
χ
ή δεν επιθυμεείτε να ασχο
οληθείτε με α
αυτόν οι ίδιο
οι.
4. Διδάξτεε στο παιδί σας
σ μερικές από τις αρχχές του προγγραμματισμο
ού χωρίς κανν πλησιάσετεε έναν
υπολογισττή. Μία απλή εκτός διαδ
δικτύου (offliine) δραστηρ
ριότητα είνα
αι να του ζητήήσετε να γρά
άψει μία
σειρά εντο
ολών, η οποίία θα βοηθο
ούσε κάποιονν με δεμένα μάτια να πά
άει από ένα δδωμάτιο του
υ σπιτιού σε
ένα άλλο. Πρόκειται για
γ ένα ψυχα
αγωγικό παιχχνίδι που διδ
δάσκει ταυτό
όχρονα και ππρογραμματιισμό!
5. Μάθεττε αν υπάρχεει κάποια ομ
μάδα προγρ
ραμματισμού
ύ κοντά σας – σε ορισμέένες τα
μαθήματα
α είναι δωρεεάν και σε άλλλες υπάρχεει κάποια χρέέωση.
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6. Αξιοπο
οιήστε εφαρμογές και πρρογράμματα
α λογισμικού (software)). Αν στο παιιδί σας
αρέσει να
α παίζει παιχχνίδια, φαντα
αστείτε πόσο
ο θα απολάμ
μβανε το σχεεδιασμό και τη
δημιουργγία του δικού
ύ του παιχνιδδιού!
7. Επισκκεφτείτε ιστο
οτόπους όπω
ως Raspberryy Pi, Kano κα
αι LEGO Minddstorms, οι οποίοι
ο
σας
δίνουν τη
τ δυνατότηττα να φτιάξεετε το δικό σας mini υπολ
λογιστή ή ροομπότ.
8. Παρα
ακολουθήσττε μαζί με το
ο παιδί σας ννέες εκπομπ
πές πληροφο
ορικής στο C BBC, όπως για
γ
παράδεειγμα Appsolute Genius και
κ Technobbabble.

Τρεις συμ
μβουλές για να
ν βοηθήσεετε τα παιδιά
ά να ανακαλλύψουν καριέρες και πρροοπτικές σττον κλάδο
της τεχνολλογίας
1. Συζητήστε για τις αγαπημένες τους τεχνοολογίες
Στη σημερρινή ψηφιακκή εποχή, η πλειοψηφία
π
των νέων γννωρίζει ότι η τεχνολογία
α χρησιμοποιείται για να
α
συνδεθεί κανείς με το
ους φίλους του, να παίξξει παιχνίδια
α, να φτιάξεει ταινίες αλλ
λλά και σε πολλές άλλεςς
περιπτώσεις. Παροτρ
ρύνετε το πα
αιδί σας να
α σκεφτεί ποιο
π
ρόλο διαδραματίζεει η πληροφ
φορική στηνν
καθημεριννή ζωή – πο
οιός σχεδιάζει την τεχνο λογία που χρησιμοποιεί
χ
ί και πώς λε ιτουργεί. Οι απαντήσειςς
στα ερωττήματα αυτά
ά, θα το οδ
δηγήσουν σττη μαγεία που
π
βρίσκετται πίσω αππό τις αγαπ
πημένες του
υ
εφαρμογέές και συσκκευές και θα
α το βοηθήήσουν να φα
ανταστεί μία ευρύτερηη κλίμακα δυνατοτήτων
δ
ν
επαγγελμα
ατικής αποκκατάστασης.
2. Συσχεετίστε την τεχνολογία μεε άλλα ενδια
αφέροντα
Μία σταδ
διοδρομία σττον κλάδο της
τ τεχνολογγίας δε συννεπάγεται εγγκατάλειψη άλλων ενδιιαφερόντων..
Μπορείτε να αξιοποιιήστε τις δεξιότητές σα ς στους υπο
ολογιστές σεε σχεδόν σεε κάθε κλάδ
δο. Συνεπώςς
εξηγήστε στα παιδιά σας πώς η πληροφορική
π
ή ενδέχεται να ταιριάζειι με τα δικά τους ενδιαφ
φέροντα. Για
α
παράδειγμ
μα, αν το πα
αιδί σας είχε ανέκαθεν κα
αλλιτεχνική φύση, μπορεείτε να το βοοηθήσετε να
α αναζητήσειι
τι χρειάζεεται για να γίνει σχεδιιαστής ιστοσσελίδων (web designerr). Αν του α
αρέσουν τα
α αθλήματα,,
ενημερώσ
στε το ότι ορισμένα
ο
Πα
ανεπιστήμια προσφέρου
υν προγράμμ
ματα πληρο φορικής και αθλητικώνν
σπουδών..

3.

Βρείττε μία ομάδα
α προγραμμ
ματισμού

Σε περίπτω
ωση που το παιδί σας έχχει ήδη εκφρράσει ενδιαφ
φέρον για τηνν πληροφορ ική, βοηθήσ
στε το να
ξεκινήσει,, βρίσκονταςς μία ομάδα προγραμματτισμού για νέους. Πολλές από αυτέςς είναι δωρεά
άν, οπότε,
ακόμη καιι αν δεν είσττε βέβαιοι για τη συμμεττοχή του παιδ
διού σας, δεε χάνετε τίποοτα να την επ
πισκεφτείτε
για να τηνν δείτε!
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