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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αντικειμενοςτραφισ προγραμματιςμόσ
ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται
ςε διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ,
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων
Διαλζξεισ
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

2
2

4

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ
διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ μζκοδοι που
χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.
ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Γενικισ Υποδομισ
Υποβάκρου , Γενικϊν
Γνϊςεων, Επιςτθμονικισ
Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων
ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ Κανζνα
ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και Ελλθνικι
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ ΝΑΙ (αγγλικά)
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ http://eclass.gunet.gr/courses/NETGU297/
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)
1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Το μάκθμα του Αντικειμενοςτραφοφσ Προγραμματιςμοφ ςτοχεφει να δϊςει ςτουσ
φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ πάνω ςτον προγραμματιςμό υπολογιςτικϊν και
διαδικτυακϊν ςυςτθμάτων, με χριςθ αντικειμενοςτραφοφσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ.
Το μάκθμα ζρχεται να καλφψει κεωρθτικά και πρακτικά κζματα τα οποία ςχετίηονται με τισ
τεχνικζσ του Αντικειμενοςτραφοφσ (Object Oriented), Γεγονοςτραφοφσ (Event Driven) και
Οπτικοφ (Visual) Προγραμματιςμοφ, ενϊ χρθςιμοποιεί ωσ γλϊςςα προγραμματιςμοφ για
τθν εξοικείωςθ με τισ παραπάνω ζννοιεσ τθ γλϊςςα Java.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ

να:
 Κατανοεί και περιγράφει τισ ζννοιεσ του Αντικειμενοςτραφοφσ και Γεγονοςτραφοφσ
προγραμματιςμοφ.
 Γνωρίηει και χρθςιμοποιεί εργαλεία οπτικοφ προγραμματιςμοφ και δθμιουργεί κϊδικα
ςε ζνα αντικειμενοςτραφζσ προγραμματιςτικό περιβάλλον.
 Χρθςιμοποιεί ςε επίπεδο βαςικϊν γνϊςεων τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java και
δθμιουργεί εφαρμογζσ γράφοντασ κϊδικα ςτθ γλϊςςα αυτι.
 Αναλφει και να κατανοεί τισ λειτουργίεσ κϊδικα ο οποίοσ ζχει γραφτεί ςε μία
αντικειμενοςτραφι γλϊςςα προγραμματιςμοφ, και ειδικότερα ςε γλϊςςεσ όπωσ θ C++
και θ Java.
 Εργάηεται ατομικά ι ςυνεργάηεται ςε ομάδα και αναπτφςςει εφαρμογζσ λογιςμικοφ και
υπθρεςίεσ ςτθ γλϊςςα Java.
Λζξεισ κλειδιά: Αντικειμενοςτραφισ, Γεγονοςτραφισ, Οπτικόσ, προγραμματιςμόσ,
εφαρμογζσ, Java.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των
απαραίτθτων τεχνολογιϊν
 Αυτόνομθ Εργαςία
 Ομαδικι Εργαςία
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τον Αντικειμενοςτραφι
προγραμματιςμό, με τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν του Αντικειμενοςτραφοφσ
(Object Oriented), Γεγονοςτραφοφσ (Event Driven) και Οπτικοφ (Visual) Προγραμματιςμοφ,
ενϊ ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηει τθ χριςθ τθσ πιο δθμοφιλοφσ γλϊςςασ
Αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ Java.
Η παρουςίαςθ τθσ γλϊςςασ γίνεται τόςο ςε επίπεδο κεωρθτικισ παρουςίαςθσ του τρόπου
ςφνταξθσ και χριςθσ τθσ, όςο και μζςω παραδειγμάτων κϊδικα.
Σε εργαςτθριακό επίπεδο, θ διδαςκαλία του Αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ
γίνεται με τθ χριςθ 3 διαφορετικϊν εργαλείων, τα οποία ξεκινοφν από τθ χριςθ Οπτικοφ
περιβάλλοντοσ για τθ δθμιουργία 3ςδιάςτατων κόςμων από αντικείμενα (πλατφόρμα
Alice) και τθ δθμιουργία εικονικϊν κόςμων από αλλθλοεπιδρϊντα αντικείμενα. Στθ
ςυνζχεια, γίνεται χριςθ τθσ πλατφόρμασ Greenfoot, για τον προγραμματιςμό ςε γλϊςςα
Java αντικειμζνων τα οποία αλλθλοεπιδροφν ςε ζναν 2διάςτατο κόςμο.
Τζλοσ, γίνεται χριςθ τθσ πλατφόρμασ DrJava, για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε ζνα
περιβάλλον το οποίο ζχει όλα τα χαρακτθριςτικά ανόσ περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ
εφαρμογϊν
αντικειμενοςτραφοφσ
κϊδικα,
με
χριςθ
εργαλείων
οπτικοφ
προγραμματιςμοφ.
Ενότθτεσ διδαςκαλίασ.
Θεωρία, Ενότητα 1: Ειςαγωγή ςτον αντικειμενοςτραφή προγραμματιςμό και τη γλώςςα

Java
Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ Αντικειμενοςτραφοφσ (Object
Oriented) και Γεγονοςτραφοφσ (Event Driven)προγραμματιςμοφ , κακϊσ και θ χριςθ
Οπτικοφ (Visual) προγραμματιςμοφ, και οι διακζςιμεσ γλϊςςεσ και εργαλεία. Επίςθσ
γίνεται γνωριμία με τθ γλϊςςα Java.
Θεωρία, Ενότητα 2: Δημιουργία του πρώτου μασ προγράμματοσ
Σε αυτι τθν ενότθτα, παρουςιάηονται τα βαςικά ςτοιχεία για τθ ςυγγραφι ενόσ
προγράμματοσ, όπωσ Τφποι και χειριςμόσ δεδομζνων, Τελεςτζσ, Παραςτάςεισ, κακϊσ και
ζνα πρϊτο, απλό πρόγραμμα ςε Java
Θεωρία, Ενότητα 3: Εντολζσ ςτη Java
Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται οι βαςικζσ εντολζσ τθσ Java, και ο τρόποσ ςφνταξισ
τουσ. επίςθσ ο τρόποσ επικοινωνίασ με το χριςτθ μζςω ειςόδου και εξόδου δεδομζνων.
Ενότητα 4: Κλάςεισ και αντικείμενα ςτη Java
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι κλάςεισ και τα αντικείμενα ςτθ Java, και οι τρόποι
δθμιουργίασ και χριςθσ τουσ.
Ενότητα 5: Δομζσ δεδομζνων ςτη Java
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ο τρόποσ δθμιουργίασ δομϊν δεδομζνων ςτθ Java, με
ζμφαςθ ςτουσ πίνακεσ.
Ενότητα 6: Γραφικό περιβάλλον και δημιουργία user interface
Εδϊ παρουςιάηεται ο τρόποσ δθμιουργίασ γραφικοφ περιβάλλοντοσ και διεπαφϊν χριςτθ
ςτθ Java
Ενότητα 7: Δημιουργία βοηθητικών εφρμογών (applets) και περιβάλλοντα IDE
Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται θ δθμιουργία applets, κακϊσ και ο τρόποσ χριςθσ
κάποιων δθμοφιλϊν ολοκλθρωμζνων περιβαλλόντων ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ςε Java.
Εργαςτηριακή ενότητα 1: Ειςαγωγή ςτον αντικειμενοςτραφή προγραμματιςμό με χρήςη
τησ πλατφόρμασ Alice
Στθν ενότθτα αυτι, γίνεται ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ αρχζσ των object oriented, event driven
και visual programming με χριςθ τθσ πλατφόρμασ Alice του Πανεπιςτθμίου Carnegie
Mellon
Εργαςτηριακή ενότητα 2: Ειςαγωγή ςτη γλώςςα Java μζςω τησ πλατφόρμασ Greenfoot
Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςτθριακι ενότθτα, παρουςιάηεται θ πλατφόρμα Greenfoot, θ οποία
ειςάγει ςτον αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό ςε Java.
Εργαςτηριακή ενότητα 3: Προγραμματιςμόσ ςε Java με χρήςη του DrJava
Σε αυτι τθν ενότθτα, γίνεται χριςθ του περιβάλλοντοσ DrJava, για τον προγραμματιςμο
ςτθ γλϊςςα Java και τθ ςφνδεςθ με άλλα περιβάλλοντα όπωσ Eclipse.
3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν τάξθ
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν



Πλατφόρμεσ προγραμματιςμοφ ςε
αντικειμενοςτραφι γλϊςςα προγραμματιςμοφ
(Java)

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ




ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Πλατφόρμα προγραμματιςμοφ 3ςδιάςτατων
αντικειμζνων με προβολι κϊδικα ςε
αντικειμενοςτραφι γλϊςςα προγραμματιςμοφ
Υποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ e-class

Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και παράδοςθ αςκιςεων ι
εργαςίασ.
Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι των εννοιϊν
και των πρωτοκόλλων
που παρουςιάηονται
ςτισ διαλζξεισ
Συγγραφι αναφορϊν
για τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Παράδοςθ αςκιςεων ι
μικρισ ατομικισ
εργαςίασ
Σφνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

26
26
26

26

16

120

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

Σφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ,
ο Τελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
Για
το
κεωρθτικό
μζροσ,
οι
εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται με τθ λιξθ των διαλζξεων και
περιλαμβάνουν γραπτι εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ.
Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται ςτα Ελλθνικά, με
ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και περιλαμβάνουν:
-Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ.
-Επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με ανάπτυξθ
πθγαίου
κϊδικα
και
ανάλυςθ
κϊδικα
προγράμματοσ
Για το εργαςτθριακό μζροσ, οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται
κατά
τθ
διάρκεια
των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων και με τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, πραγματοποιοφνται

ςτα Ελλθνικά,
περιλαμβάνουν:

με

ανοικτζσ

ςθμειϊςεισ

και

Ι. Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ (50%) μζςω τριϊν προόδων
(ςτο εργαςτιριο και με χριςθ Η/Υ) κατά τθ διάρκεια
των εργαςτθριακϊν μακθμάτων ςε κζματα
αντικειμενοςτραφοφσ προγραμματιςμοφ, και πάνω
ςτισ 3 πλατφόρμεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο
εργαςτιριο:
1. Alice
2. Greenfoot.
3. DrJava.
ΙΙ. Συνολικι αξιολόγθςθ (50%) με χριςθ μίασ από τισ
δφο παρακάτω εναλλακτικζσ:
1. Τελικι εξζταςθ (ςτο εργαςτιριο και με χριςθ Η/Υ)
ςτθν φλθ των τριϊν προθγοφμενων ενοτιτων
2. Υλοποίθςθ και παρουςίαςθ ατομικισ ι ομαδικισ
εργαςίασ κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ.
Η επανεξζταςθ του μακιματοσ για όςουσ ζχουν
παρακολουκιςει επαρκϊσ το εργαςτιριο αλλά χωρίσ
να ζχουν λάβει προβιβάςιμο βακμό, γίνεται με ζναν
τουσ δφο παραπάνω τρόπουσ μετά από επιλογι του
υπεφκυνου του εργαςτθρίου, και με τθ βακμολογία ςε
κάκε τρόπο εξζταςθσ να μετράει ςτο 100% του τελικοφ
βακμοφ.
Ωσ επαρκισ παρακολοφκθςθ του εργαςτθρίου,
ορίηεται θ παρουςία ςε 80% των εργαςτθριακϊν
μακθμάτων και θ επιτυχισ εξζταςθ ςε τουλάχιςτον
1/3 των εργαςτθριακϊν ενοτιτων, ι ςτθν τελικι
εξζταςθ.
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