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Πεπίλετε 

Η παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ (πξνγξακκαηηζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο)  γηα ην κάζεκα Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ' Λπθείνπ ζύκθσλα κε ην λέν Πξόγξακκα πνπδώλ. Σν 

πξόβιεκα ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηειεί κέξνο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο 
ζύληαμεο ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη είλαη κηα δηαδηθαζία πνιππαξακεηξηθή. Οη βαζηθέο παξάκεηξνί 

ηνπ είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ θαη νη ζηόρνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Οη ζηόρνη ηνπ 

καζήκαηνο ζρεηίδνληαη κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, ηελ ηάμε θαη ηνλ ηύπν ηνπ ζρνιείνπ, ηελ πξνϋπάξρνπζα 
εκπεηξία ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ηηο ώξεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Κύξην άμνλα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη ηελ επηινγή ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηέιεζε όρη ε δηδαζθαιία ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ αιιά ε δόκεζε αιγνξηζκηθήο - ππνινγηζηηθή ζθέςεο κέζα από ηνλ πξνγξακκαηηζκό.  
Η εξγαζία θαηαζέηεη ηηο δπλαηέο ιύζεηο, ηε κεζνδνινγία εξγαζίαο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ Python σο πιένλ θαηάιιεινπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.  

Λέξειρ κλειδιά: Πξόγξακκα πνπδώλ, Πξνγξακκαηηζκόο, Python 

Διζαγυγή 

Η επίιπζε πξνβιεκάησλ κε αιγνξηζκηθό ηξόπν θαη ε πινπνίεζε ησλ ιύζεσλ απηώλ ζε 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ απνηειεί βαζηθό δηδαθηηθό ζθνπό ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (Π) 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο από ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Πξνζεγγίζεηο  αιγνξηζκηθήο ζθέςεο 

θαη πξνγξακκαηηζκνύ ζπλαληάκε ζε δηάθνξα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο ηόζν γηα ηα Δπαγγεικαηηθά 

Λύθεηα, όζν θαη ζηε Γεληθή εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα, Γεληθά Λύθεηα). ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη 

εληαρζεί θαη ζην κάζεκα Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζρνιείσλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

ην ηέινο ηνπ 2014 ςεθίζηεθε ν Nόκνο 4310 (ΦΔΚ 258/08-12-2014), ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ην Nόκν 

4186/2013 θαη θαζηεξώλεη  ηελ ύπαξμε ελόο 6-ώξνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

Γ΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ (ΓΔΛ) πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ Οκάδα Πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ Θεηηθώλ 

πνπδώλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην Δπηζηεκνληθό Πεδίν εμεηδίθεπζεο «Θεηηθέο θαη Σερλνινγηθέο 

Δπηζηήκεο». Ο ίδην λόκνο θαηαξγεί ην κάζεκα Γεληθήο Παηδείαο ηεο Γ΄ ΓΔΛ κε ηίηιν «Δηζαγσγή ζηηο 

Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ησλ Η/Τ». Η ελέξγεηα απηή πξνθάιεζε ηελ αλάγθε άκεζεο ζπγγξαθήο ελόο 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ γηα ην λέν κάζεκα.  

Σε δηακόξθσζε ηεο πξόηαζεο γηα ην λέν Π ηελ αλέιαβε νκάδα θαζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μηα από ηηο αξρηθέο ελέξγεηεο ήηαλ ε κειέηε θαη 

πξνζαξκνγή δηεζλώλ πξνηύπσλ ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ησλ Διιήλσλ καζεηώλ.  Η κειέηε 

βαζίζηεθε θπξίσο ζην δηεζλέο πξόηππν CSTA / ACM K–12 Computer Science Standard (Level 2 θαη 

3) ηεο Οκάδαο Πξνηύπσλ (The CSTA Standards Task Force) ηεο Έλσζεο  Δθπαηδεπηηθώλ Δπηζηήκεο 

Τπνινγηζηώλ (Computer Science Teachers Association (CSTA) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ACM 
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(Association for Computing Machinery). Απηό, κεηά από αλαζθόπεζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο 

θαη ηε κειέηε αλάινγσλ Π θαη πξνηύπσλ από ην δηεζλή ρώξν (AP Computer Science Principles, 

The International Baccalaureate Computer Science Guide _Topic 4-5, Computing at School 

International comparisons). 

Βαζηθόο ζθνπόο ηνπ λένπ  Π είλαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ έηζη ώζηε λα νηθνδνκήζνπλ 

ηθαλόηεηεο κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα, λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγνύλ ηα αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. ύκθσλα κε ηνπο Cuny, Snyder, Wing (2010), ε 

ππνινγηζηηθή ζθέςε αθνξά «ζηηο δηεξγαζίεο ηεο ζθέςεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε κνξθνπνίεζε 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ ιύζεώλ ηνπο έηζη ώζηε νη ιύζεηο λα κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ ζε κνξθή 

πνπ κπνξεί απνηειεζκαηηθά λα πινπνηεζνύλ από έλαλ επεμεξγαζηή πιεξνθνξίαο». Δπηπξόζζεηα ην 

λέν Π πξνζθέξεη έλα επηζηεκνληθό ππόβαζξν γηα ηελ Δπηζηήκε Τπνινγηζηώλ θαη ηελ αμηνπνίεζή 

ηεο ζε άιιεο επηζηήκεο, παξάιιεια κε κηα εθαξκνζκέλε πξνζέγγηζε όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Απνηειεί δε ηε ζύλδεζε θαη ηε ζπλέρεηα κεηαμύ ησλ 

καζεκάησλ Πιεξνθνξηθήο πνπ πξνεγήζεθαλ. 

 ε έλαλ θόζκν πνπ πεξηβάιιεηαη από ηελ ηερλνινγία θαη ηε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ππνινγηζηέο 

ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο, ε εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ θαη δνκώλ πξνγξακκαηηζκνύ 

σο ζπλάξηεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή, απνηειεί νπζηαζηηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπγγξαθήο «θώδηθα» βνεζάεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο, ζηελ εμεξεύλεζε λέσλ ηδεώλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο, ηόζν γηα ηελ εξγαζία όζν θαη γηα ηελ επηθνηλσλία. Ιδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο αιιεινβνήζεηαο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ νη δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο πνπ 

έρνπλ ζρεκαηίζεη όζνη αζρνινύληαη κε ηελ ζπγγξαθή θώδηθα.  

Καηά ηε δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ηνπ Π θαη ηεο εθπόλεζεο ηνπ νδεγνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, πνπ ην 

ζπλνδεύεη θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ, ν πξνγξακκαηηζκόο απνηέιεζε ζεκαληηθόηαην 

ηκήκα ηνπ. Γηα ηηο ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε κεηάβαζε από ηνλ αιγόξηζκν ζην πξόγξακκα, 

απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αιγνξίζκσλ, ε ςεπδνγιώζζα πνπ ήδε 

γλσξίδνπλ νη καζεηέο από ηε Β΄ ΓΔΛ, αιιά παξάιιεια λα ππάξρεη θαη πινπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ 

ζε κηα πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Σν εξώηεκα πνπ ηέζεθε είλαη πνηα γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ ζα ήηαλ ε θαηαιιειόηεξε γηα λα εμππεξεηήζεη ην ζθνπό θαη ηνπο επηκέξνπο 

ζηόρνπο ηνπ Π, ζέκα ην νπνίν εμεηάδεη απηή ε εξγαζία θαη θαηαζέηεη ηελ αλάινγε πξόηαζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο γιώζζαο Python, θαζώο θαη 

θαηαζέηεη ηε ζρεηηθή πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηύρζεθε. 

Δπιλογή γλώζζαρ ππογπαμμαηιζμού  

 
Η επηινγή ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ζε εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ δηαθέξεη, σο πξνο ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηα θξηηήξηα θαη ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο, κηαο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ ζε 

επαγγεικαηηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε εκπνξηθώλ εθαξκνγώλ.    

ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Λπθείνπ, ηόζν ζην ΓΔΛ όζν θαη ζην ΔΠΑΛ, ε γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ν ζπκβνιηθόο ηεο θώδηθαο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο κέζν γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο αιγνξηζκηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, δηαδηθαζία δύζθνιε θαη απαηηεηηθή. Όπσο έρεη 

παξαηεξεζεί πξν πνιινύ (Du Boulay, 1989), αιιά ζπλερίδεη λα ηζρύεη, πνιινί καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ηόζν ζηελ θαηαλόεζε βαζηθώλ αιγνξηζκηθώλ δνκώλ όζν θαη ζηελ 

πινπνίεζή ηνπο ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Γηα παξάδεηγκα, κία γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηδηαίηεξε ζηξπθλή 

ζύληαμε ζα κεηαηνπίζεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηώλ, από ηελ αιγνξηζκηθή έθθξαζε γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζηελ  επίιπζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ρεηξηζκό ηεο ίδηαο ηεο 
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γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ. Από ηελ  άιιε κία παξσρεκέλε γιώζζα  ζα  απσζήζεη ηνπο καζεηέο θαη 

δε ζα ππνθηλεί ηα απαξαίηεηα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα ελεξγή ζπκκεηνρή θαη πεηξακαηηζκό. 

Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ επηινγή ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ην λέν  Π 

ήηαλ: 

● Να είλαη κηα πξαγκαηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο από ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, αιιά  θαη από επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο γηα 

εκπνξηθνύο ζθνπνύο. 

 Να είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό θαη αλ είλαη δπλαηό ειεύζεξν ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα 

(ΔΛ.Λ.Α.Κ).  

 Να ππνζηεξίδεη ρσξίο λα επηβάιεη θαη άιια πξνγξακκαηηζηηθά ππνδείγκαηα εθηόο ηνπ 

Γνκεκέλνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο Αληηθεηκελνζηξεθή θαη πλαξηεζηαθό πξνγξακκαηηζκό.  

 Να είλαη όζν ην δπλαηό πην απιή, ειαρηζηνπνηώληαο ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο, όπσο ε ζηξπθλή 

ζύληαμε, ε πνιύπινθε πινπνίεζε δνκώλ δεδνκέλσλ. 

 Να έρεη κηθξό ρξόλν κάζεζεο (learning curve) ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θαη 

πινπνίεζεο ησλ πξώησλ πξνγξακκάησλ. 

 Να έρεη κηα ζεκαληηθή θνηλόηεηα ε νπνία ηελ ππνζηεξίδεη ηόζν ηερληθά όζν θαη εθπαηδεπηηθά, 

ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα λνηώζνπλ όηη αλήθνπλ ζε κηα επξύηεξε  θνηλόηεηα. 

 Να ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο από εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, Παλεπηζηήκηα, θνιέγηα θαη ζρνιεία 

σο γιώζζα εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα  γξήγνξα απνθιείζηεθαλ νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ: Pascal,  

Java, Javascript, C θαη C++. Απηό δηόηη, ε Pascal αλ θαη είλαη κηα πνιύ θαιή εθπαηδεπηηθή γιώζζα, 

είλαη μεπεξαζκέλε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αλαγθαίσλ ζήκεξα ηύπσλ πξνγξακκαηηζκνύ (γηα 

παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεη κόλν Γνκεκέλν Πξνγξακκαηηζκό), ελώ νη άιιεο δύν γιώζζεο έρνπλ 

πνιύπινθε ζύληαμε θαη απαηηνύλ ηδηαίηεξν ρξόλν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο. Έγηλε κηα κεγάιε 

ζπδήηεζε γηα άιιεο ελαιιαθηηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, όπσο ε  γιώζζα Ruby 

(https://www.ruby-lang.org/) ή ηε γιώζζα Processing (https://processing.org/), νη νπνίεο είλαη 

ζύγρξνλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ππνζηεξίδνπλ εμίζνπ θαιά πνιιαπιά πξνγξακκαηηζηηθά 

ππνδείγκαηα - ηόζν ην Γνκεκέλν όζν θαη ηνλ Αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό.  

Η γιώζζα Ruby ζπλδπάδεη ζηε ζύληαμή ηεο ραξαθηεξηζηηθά ηεο Perl θαη ηεο Smalltalk, ελώ  

ππάξρνπλ πνιιέο πινπνηήζεηο ηεο.  Δίλαη κηα γιώζζα ζελαξίσλ πην ηζρπξή από ηελ Perl θαη πην 

αληηθεηκελνζηξεθήο από ηελ Python (http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/ 

2001/11/29/ruby.html).  Πιενλέθηεκά ηεο, ζύκθσλα κε ην δεκηνπξγό ηεο, είλαη όηη θαηά ηε ζρεδίαζε 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ ruby δίλεηαη έκθαζε ζηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο θαη όρη ζε απηέο 

ηνπ ππνινγηζηή.   

Η γιώζζα Processing εμεηάζηεθε δηόηη έρεη ελδηαθέξνληα  βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (Meyseburg, 

2011): Δίλαη Open Source, Multi-Platform (Windows, Linux, OSX), δηαζέηεη απιό πξνγξακκαηηζηηθό 

γξαθηθό πεξηβάιινλ IDE γηα ηε ζύληαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνγξακκάησλ, δηαρεηξίδεηαη εύθνια 

γεγνλόηα θαη κεηαβιεηέο θαη δηαζέηεη πάξα πνιιέο βηβιηνζήθεο γηα γξαθηθά. Σν ζεκαληηθόηεξν 

πιενλέθηεκά ηεο είλαη όηη ζεσξείηαη εμαηξεηηθή ζηελ ππνζηήξημε γξαθηθώλ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 

(δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα) αιιά ήρνπ θαη video (Βαζηιεηάδεο & Ρόκπνια, 2014), γεγνλόο πνπ 

ηελ θάλεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή, αθνύ νη καζεηέο έρνπλ έλα άκεζν νπηηθό απνηέιεζκα ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, πξάγκα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ κηα θαη νη καζεηέο απηήο ηεο ειηθίαο 

αζρνινύληαη αξθεηά κε βηληενπαηρλίδηα. Απηό ζα ιεηηνπξγνύζε θαη σο ζπλέρεηα ησλ Logo like 

πεξηβαιιόλησλ κε ηα νπνία νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηηο ζεκειηώδεο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

ζηηο πξνεγνύκελεο βαζκίδεο. Αθόκε, ζα κπνξνύζαλ λα δηδαρζνύλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα 

Android θηλεηέο ζπζθεπέο, αιιά θαη εθαξκνγώλ γηα Arduino. Ωο κεηνλεθηήκαηά ηεο κπνξνύκε λα 

αλαθέξνπκε ηελ ύπαξμε ηνπ πεξηβάιινληνο κόλν  ζηελ Αγγιηθή γιώζζα θαη ην κηθξόηεξν αξηζκό 

Παλεπηζηεκίσλ ζε ζρέζε κε ηελ Python ηα νπνία ηελ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη ηελ ρξεζηκνπνηνύλ, 

γεγνλόο πνπ πξνβιεκαηίδεη σο πξνο ηε δηάξθεηα ζπλέρηζεο, αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημήο  ηεο ηα 

επόκελα ρξόληα. 

http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/%202001/11/29/ruby.html
http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/%202001/11/29/ruby.html


                                                   9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικήσ 4 

Όια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Python, ηελ  

αλέδεημαλ σο βέιηηζηε επηινγή γηα λα ππνζηεξίδεη επαξθώο ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο, πνπ είλαη ε κεηάβαζε απ ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε, ζην ζρεδηαζκό αιγνξίζκσλ 

θαη ηειηθά ζηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ. 

ηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Python πνπ 

εμππεξεηνύλ ηνλ αλσηέξσ ζθνπό. 

Τα σαπακηεπιζηικά ηερ Python 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Python, όπσο πεξηγξάθνληαη θαη από ηνλ Swaroop (2013), είλαη ηα 

αθόινπζα: 

Απλή  

Πξόθεηηαη γηα κηα απιή θαη κηληκαιηζηηθή γιώζζα πνπ επηηξέπεη λα ζπγθεληξώλεηαη ν δεκηνπξγόο 

ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αληί ζηε ζύληαμε ηεο ίδηαο ηεο γιώζζαο. Έρεη ζεκαληηθή νκνηόηεηα κε 

ηελ ςεπδνγιώζζα πνπ δηδάζθεηαη ζηε Β΄ ΓΔΛ  (π.ρ  δελ ρξεηάδεηαη ε αξρηθή δήισζε ησλ 

κεηαβιεηώλ) θαη ν θώδηθάο ηεο ζπρλά είλαη πην επεμεγεκαηηθόο, όπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα:  

 

Python Ψεςδογλώζζα 

 

for i in range(0, 3): 

     for j in range(0, 3): 

           a[i][j] = input( ) 

 

 

Για i από 0 μέσπι 2 

   Για i από 0 μέσπι 2 

     Γιάβαζε a[i ,j] 

   Τέλορ_Δπανάλετερ 

Τέλορ_Δπανάλετερ 

i = 1 

sum = 0 

while  sum < 100  : 

    x = input( ) 

    sum = sum + x 

    i = i + 1  

print sum  

i ← 1 

sum ← 0 

Όζο  sum < 100  Δπανάλαβε 

    Γιάβαζε ρ 

    sum = sum + x 

     i ← i + 1 

Τέλορ_Δπανάλετερ 
Δμθάνιζε   sum 

if   a > x > b : 

       print x 

 

Αν  x < α  και x > b  Τόηε 

    Δμθάνιζε x 

Τέλορ_αν 

 

Η Python έρεη κηα αζπλήζηζηα απιή ζύληαμε, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Σα πξνγξάκκαηα γξακκέλα 

ζε Python είλαη ζπληνκόηεξα ζε ζρέζε κε άιιεο κνληέξλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, κε 

απνηέιεζκα ν ρξόλνο αλάπηπμεο αιιά θαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο λα είλαη εμαηξεηηθά κηθξόηεξνο.  

 

Σν «θιαζηθό»  πξόγξακκα  “Hello World” ζε ηξεηο γιώζζεο 

Python Java C++ 

print “Hello World” public class Main { 

public  static void mail(String[] args) 

{System.out.println(“Hello World”);} } 

#include <iostream> 

int main() 

{std::cout <<"Hello World!"; } 
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Ληγόηεξνο θώδηθαο ζεκαίλεη ιηγόηεξα ιάζε, αιιά θαη ην θόζηνο εληνπηζκνύ θαη δηόξζσζήο ηνπο 

είλαη επίζεο κεησκέλα. Μεγάια πξνγξάκκαηα ζε Python απαηηνύλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ζπλήζσο 

πεξηζζόηεξν ρξόλν από αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα γξακκέλα ζε Java  ή C++.  Ο ρξόλνο αλάπηπμεο 

όκσο ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ζε Python γίλεηαη ζε πνιύ κηθξόηεξν ρξόλν ζπγθξηηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζε απηέο ηηο γιώζζεο. 

Ελεύθερη και Ανοικηού Κώδικα 

Η Python είλαη έλα Διεύζεξν Λνγηζκηθό θαη Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ), κε ην 

ΔΛ/ΛΑΚ λα βαζίδεηαη ζηελ ηδέα κηαο θνηλόηεηαο πνπ κνηξάδεηαη ηε γλώζε. Η ππνζηήξημε θαη ε 

βειηίσζε ηεο γιώζζαο από κία επξύηαηε παγθόζκηα θνηλόηεηα απνηειεί ζεκαληηθό πιενλέθηεκα γηα 

ηελ αμηνπνίεζή ηεο, κε απνηέιεζκα λα επεθηείλεηαη ζπλερώο κε βηβιηνζήθεο πξνγξακκαηηζκνύ 

(modules) γηα δηάθνξεο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο. Πνιιέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο όπσο ην 

Dropbox, ην YouTube θαη ηκήκαηα ηεο κεραλήο Google έρνπλ γξαθηεί ζε Python. εκαληηθή είλαη 

θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο πξνγξακκαηηζηώλ Python, ελώ ζην κέιινλ κπνξεί λα 

ζπκβάιεη κε αλνηθηά έξγα (project) γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αιιά θαη  γηα ηνλ πιήξε 

εμειιεληζκό ηεο. 

 

Γλώζζα σψηλού επιπέδοσ 

Καηά ηελ ζύληαμε πξνγξακκάησλ ζε Python, ν πξνγξακκαηηζηήο δελ ρξεηάδεηαη πνηέ λα αζρνιεζεί 

κε ρακεινύ επηπέδνπ ιεπηνκέξεηεο, όπσο ε δηαρείξηζε ηεο κλήκεο θαη ησλ κεηαβιεηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα πξνγξάκκαηά απηά.. Η γιώζζα Python παξέρεη έλα πιήζνο από  ελαιιαθηηθέο 

δπλαηόηεηεο έθθξαζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηύπσλ δεδνκέλσλ θαη κεηαβιεηώλ, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα κεηαβιεηή κπνξνύκε λα εθρσξήζνπκε δηαθνξεηηθνύο 

ηύπνπο ηηκώλ (αθέξαηεο, θηλεηήο ππνδηαζηνιήο, ζπκβνινζεηξέο, ιίζηα, αληηθείκελν θ.α). Παξόια 

απηά ε πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ εθθξάζεσλ ζε ζπκβνιηθό επίπεδν κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπόδηα γηα 

ηνλ αξράξην πξνγξακκαηηζηή σο πξνο ηελ θαηαλόεζε βαζηθώλ πξνγξακκαηηζηηθώλ ελλνηώλ, γη απηό 

πξνηείλεηαη λα εηζαρζνύλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηαδηαθά. 

Φορηηή 

Η Python, ιόγσ ηνπ αλνηθηνύ ηεο θώδηθα, έρεη πινπνηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 

πνιιέο πιαηθόξκεο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, κε ηα πξνγξάκκαηα λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε από απηέο ηηο πιαηθόξκεο (Linux, Windows, FreeBSD θ.ιπ), ρσξίο λα ρξεηάδνληαη 

θαζόινπ αιιαγέο, απνθεύγνληαο βέβαηα ηε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εμαξηώληαη από θάζε 

ζύζηεκα.  

Χρηζιμοποιεί Διερμηνεσηή 

H Python ρξεζηκνπνηεί δηεξκελεπηή (interpreter) θαη όρη κεηαθξαζηή (compiler), θαηάζηαζε πνπ 

επηηξέπεη κηα άκεζε δηάδξαζε ηνπ θώδηθα κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή, θάηη ην νπνίν είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό γηα καζεηέο ή θνηηεηέο πνπ θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό 

Ανηικειμενοζηρεθής 

Η Python ππνζηεξίδεη ηόζν ην πλαξηεζηαθό πξνγξακκαηηζκό όζν θαη ηνλ Αληηθεηκελνζηξεθή 

πξνγξακκαηηζκό (object-oriented). Γηαζέηεη έλαλ πνιύ ηζρπξό, αιιά ζπγρξόλσο απιό ηξόπν, γηα 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ κε αληηθείκελα, εηδηθά όηαλ ζπγθξίλεηαη κε γιώζζεο όπσο ε C++ θαη ε 

Java. 
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Εκηεηαμένες βιβλιοθήκες 

Τπάξρεη  κηα κεγάιε ζπιινγή από βηβιηνζήθεο πνπ θαιύπηνπλ θάζε πηζαλή ρξήζε κηαο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ, από γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε (GUI-graphical user interfaces) κέρξη βάζεηο  

δεδνκέλσλ. Η Python ππνζηεξίδεη κηα εθηεηακέλε standard βηβιηνζήθε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηκήκαηα γηα πξνγξακκαηηζκό γξαθηθώλ, αξηζκεηηθή επεμεξγαζία θαη web ζπλδεζηκόηεηα.  

 

Η Python ζηεν Δκπαίδεςζε   

Η γιώζζα  Python  ρξεζηκνπνηείηαη όρη κόλν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιύ ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, θαζώο δηαζέηεη εθδόζεηο θαηάιιειεο γηα απηέο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.  Τπάξρεη 

κάιηζηα εηδηθή έθδνζε γηα ipad (Pythonista), ελώ γηα παξάδεηγκα ζηε δηεύζπλζε 

http://www.simonhaughton.co.uk/2013/07/python-programming-guide.html  δηαηίζεηαη έλαο νδεγόο 

γηα καζεηέο δεκνηηθνύ. Σέινο, ε βηβιηνζήθε turtle ηεο Python καο επηηξέπεη λα γξάςνπκε εληνιέο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο γιώζζαο Logo, πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ην αληηθεηκελνζηξεθέο κνληέιν 

πξνγξακκαηηζκνύ. ην παξαθάησ παξάδεηγκα κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ρειώλαο (Φξάλθιηλ) ηεο 

απνζηέιινληαη κελύκαηα. 

 

Python Scratch Αποηέλεζμα ζηο Scratch 

import turtle 

franklin = turtle.Turtle() 

franklin.clear() 

franklin.down() 

for  times in range(6) : 

    franklin.forward( 100 ) 

    franklin.right( 60 ) 

 

 
 

 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν ζρνιεία ηεο Φηλιαλδίαο (Grandell et al., 2006) θαη ζε 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά γθξνππ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο εηζαγσγηθνύ καζήκαηνο 

πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε γιώζζα Python, δηαπηζηώζεθε όηη  ε επηινγή ηεο Python δηεπθόιπλε όρη 

κόλν ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηώλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό αιιά θαη ην έξγν ησλ θαζεγεηώλ. 

Σαπηόρξνλα, θάλεθε όηη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Python, όπσο ε απιή θαη επέιηθηε 

ζύληαμε, ε άκεζε αλαηξνθνδόηεζε θαη ε εύθνιε ρξήζε αξζξσκάησλ, ππνζηεξίδνπλ ελεξγά ηελ 

εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 

Όζνλ αθνξά ηα παλεπηζηήκηα, απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη κηα καδηθή κεηάβαζε ζηελ Python θπξίσο από 

ζρνιέο πνπ δνύιεπαλ ζε java ή θάπνηα ζπλαξηεζηαθή γιώζζα. Απηό είλαη ινγηθό λα ζπκβαίλεη, 

δεδνκέλνπ όηη ε Python είλαη αληηθεηκελνζηξεθήο (MIT, 2011), αιιά έρεη θαη αξθεηά ζπλαξηεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά (MIT, 2005; Berkeley, 2014), κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

εηζαγσγή ηόζν ζηνλ Αληηθεηκελνζηξεθή όζν θαη ζηνλ πλαξηεζηαθό πξνγξακκαηηζκό. ύκθσλα κε 

ηνλ Guo (2014), νθηώ ζηα δέθα θαιύηεξα παλεπηζηήκηα θαη είθνζη επηά από ηα ηξηάληα ελλέα 

θνξπθαία ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο Ακεξηθαληθώλ Παλεπηζηεκίσλ δηδάζθνπλ σο εηζαγσγηθή γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ ηελ Python. Σα παξαπάλσ απνηππώλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

 

http://www.simonhaughton.co.uk/2013/07/python-programming-guide.html
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Η Python ραξαθηεξίδεηαη σο κηα εύθνιε ζηελ εθκάζεζε θαη ηαπηόρξνλα απνηειεζκαηηθή γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ, από ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ εηζαγσγηθνύ καζήκαηνο ζηελ Πιεξνθνξηθή κε ην 

όλνκα “Python first” (Radenski, 2006). Σν κάζεκα απηό αθνινπζεί κηα θαζαξά εξγαζηεξηαθή 

πξνζέγγηζε, όπνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ βαζηθέο έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο κέζα από ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ δηεξκελεπηή ηεο Python, πξνζέγγηζε θαζαξά δηεξεπλεηηθή πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ επνηθνδνκηζηηθή κάζεζε. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζύκθσλα κε ηνπο 

ζπγγξαθείο ήηαλ εμαηξεηηθά.  

 

Ο Yadin (2011) ζρεδίαζε έλα εηζαγσγηθό κάζεκα πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε γιώζζα Python,  ώζηε λα 

κεησζνύλ ηα κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο ησλ θνηηεηώλ ζην εηζαγσγηθό κάζεκα πξνγξακκαηηζκνύ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε κείσζε θαηά 77% ησλ θνηηεηώλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ην κάζεκα. Όπσο ιέεη ν 

ζπγγξαθέαο, «ε ρξήζε ηεο Python σο πξώηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, απειεπζέξσζε ηνπο 

θνηηεηέο από ηηο ζπληαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο γιώζζαο, επηηξέπνληάο ηνπο λα επηθεληξσζνύλ ζηελ 

αιγνξηζκηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο». 

Οη Manilla θαη de Raadt (2006) θάλνπλ κηα αληηθεηκεληθή ζύγθξηζε δηάθνξσλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλα εηζαγσγηθό κάζεκα Πιεξνθνξηθήο θαη  

ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο νη γιώζζεο Python θαη Eiffel αμηνινγνύληαη ςειόηεξα από ηηο 

άιιεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ. 

Η Python  μέζα από ηο Ππόγπαμμα Σποςδών και ηο ζςνοδεςηικό  Οδεγό για ηον 

Δκπαιδεςηικό  

Η δηδαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζην Π πξνζεγγίδεηαη  κε βάζε ηνλ θνηλσληθό επνηθνδνκηζκό θαη 

ηηο ζύγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηελ «επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ». Σν κάζεκα πξνηείλεηαη θαη 

πξέπεη λα γίλεηαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο αθνινπζώληαο κεζόδνπο αλαδήηεζεο, 

πεηξακαηηζκνύ  θαη αλαθάιπςεο γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο γλώζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δελ 

απνηειεί ζθνπό ηνπ Π ε  εμάληιεζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ θαη βηβιηνζεθώλ πνπ ζπλνδεύνπλ θάζε 

έθδνζε ηεο γιώζζαο Python, αιιά ε κεηαθνξά κηαο αιγνξηζκηθήο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο ζε έλα 

ζύγρξνλν θαη επξέσο γλσζηό πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ, όπσο απηό ηεο Python γηα ηελ εθηέιεζή 

ηεο από έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. 

 

 ύκθσλα κε ην λέν Π θαη ηνλ ζπλνδεπηηθό νδεγό γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, νη καζεηέο αξρηθά 

εμνηθεηώλνληαη κε ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο  γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ εθηειώληαο  ζε 

απηό απιέο εληνιέο θαη καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο. ηε ζπλέρεηα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνύλ 
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κε ηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο, κεηάθξαζεο θαη εθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο θαη βαζκηαία λα 

νηθνδνκήζνπλ ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη πξνγξακκαηηζηηθέο ηθαλόηεηεο. Υσξίο λα είλαη 

απηνζθνπόο ε εμάληιεζε όισλ ησλ εληνιώλ ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ησλ ζπληαθηηθώλ 

θαλόλσλ πνπ ηηο ζπλνδεύεη, νη καζεηέο καζαίλνπλ ηε ζύληαμε ησλ βαζηθώλ εληνιώλ ηεο Python γηα 

λα πινπνηνύλ ηηο αιγνξηζκηθέο δνκέο ηεο αθνινπζίαο, ηεο επηινγήο, ηεο επαλάιεςεο, ηεο αλαδξνκήο 

θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο βαζηθνύο ηύπνπο θαη ηηο δνκέο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη.  

Οη δνκέο πνπ αλαθέξνληαη πεξηιακβάλνπλ ζπκβνινζεηξέο, ιίζηεο, πίλαθεο, πιεηάδεο, ιεμηθά, 

γξάθνπο θ.α). 

Σέινο νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε έλλνηεο ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνύο πξνγξακκαηηζκνύ.  

 

Αθνινπζώληαο ηα δηεζλή πξόηππα θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο, ζηνλ Oδεγό γηα ηνλ Eθπαηδεπηηθό, 

θαηαβιήζεθε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ώζηε κεηαμύ άιισλ: 

 λα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθέο νδεγίεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό  γηα ην πιαίζην εθαξκνγήο θαη ηνπο 

ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ηεο γιώζζαο Python γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλακελόκελσλ καζεζηαθώλ 

ζηόρσλ  

 λα παξνπζηαζηνύλ αλαιπηηθέο πξνηάζεηο ζρεδίσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ αλάινγε 

ζηνρνζεζία, θύιια εξγαζίαο θαη πξνηάζεηο-νδεγίεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ηελ  

ελνξρήζηξσζε θαη ππνζηήξημε  ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

 λα παξνπζηαζηνύλ πινύζηεο ζε πεξηερόκελν  δηαδηθηπαθέο  πεγέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε πξόζζεην εθπαηδεπηηθό πιηθό, αξζνγξαθία, tutorials, πξόζζεηα 

ππνζηεξηθηηθά πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο εθηέιεζεο δηαδηθαζηώλ θαη 

βηβιηνζήθεο. 

Δπίλογορ  

Η επζύλε ησλ καιώλ ηεο επηηξνπήο γηα ηελ ζύληαμε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ηεο Γ' Λπθείνπ είλαη κεγάιε αθνύ ε ύιε απηή πξνβιέπεηαη λα δηδάζθεηαη ζηνπο 

καζεηέο γηα αξθεηά ρξόληα θαη ζα δηακνξθώζεη ηελ εηθόλαο ηεο Πιεξνθνξηθήο γηα ην θνληηλό 

κέιινλ.  Έγηλε πξνζπάζεηα ηειεηώλνληαο ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε νη καζεηέο λα έρνπλ κηα 

πιήξε εηθόλα ηεο πνξείαο πξόβιεκα – αιγόξηζκνο – πξόγξακκα θαη λα κελ απνθηήζεη κόλν 

δεμηόηεηεο πξνγξακκαηηζκνύ. Έγηλε κειέηε όισλ ησλ ζύγξρνλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδ΄βλ θαη 

ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ε  επηινγή ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα πξνηαζεί.  Πηζηεύνπκε όηη ε 

Python είλαη ε θαιύηεξε επηινγή κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα. Η γιώζζα Pyhton πνπ επηιέμακε 

πξνζδνθνύκε λα απνηειέζεη ζύγρξνλν εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο ππνινγηζηηθήο ζθέςεο αιιά θαη  ησλ 

ζεκειίσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ πξνγξακκαηηζηηθώλ εθαξκνγώλ γηα ηνπο καζεηέο ηεο 

Διιάδαο. Άιισζηε πνηθίια πεξηβάιινληα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαζεκεξηλά έρνπλ πινπνηεζεί ζε 

Python, όπσο νη ηζηόηνπνη addon.mozilla.org θαη support.mozilla.com. Δπίζεο ν Firefox Sync Server 

θαη ηκήκαηα ησλ Google (π.ρ. Google App Engine) θαη YouTube projects. ην θιαζηθό project 

OLPC-One Laptop Per Child, ην user interface αιιά θαη εθαξκνγέο ηνπ πινπνηήζεθαλ ζε Python. 

Σέινο αθόκα θαη ζην Bing Bang πείξακα ζην CERN γηα ηε δηαρείξηζε petabytes of data έγηλε 

κεηάβαζε από C++ ζε Python. Διπίδνπκε νη επηινγέο καο λα επηβξαβεπηνύλ από ηνπο ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπο  καζεηέο καο.  
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