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ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤ

ΜΟ ΔΚΠ/ΚΩΝ 
Υιυηέληρ Νίκορ - Γιάηαρ Γημήηπηρ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΔ03 - ΠΔ19  

ΣΙΣΛΟ 

ΟΜΙΛΟΤ 

Διζαγυγή ζηην Αλγοπιθμική κέτη και ηην ςνδςαζηική με  

εθαπμογέρ ζηην Δπιζηήμη ηυν Πιθανοηήηυν 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 

ΟΜΙΛΟΤ 

 Διζαγυγή ζηην ανάλςζη πποβλήμαηορ, κε αλαθνξά ζηελ θαηαλόεζε 

θαη δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηνλ θαζνξηζκό ησλ απαηηήζεώλ ηνπ. 

 Διζαγυγή ζηη ςνδςαζηική, κε αλαθνξά ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

ζεσξίαο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Διζαγυγή ζηη θευπία ηυν Πιθανοηήηυν, κε αλαθνξά ζηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο ζεσξίαο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Δθαπμογέρ ηηρ Θευπίαρ ηυν Πιθανοηήηυν, κε άμνλεο αλαθνξάο ηηο 

επηζηήκεο, ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ αλάιπζε ησλ ηπρεξώλ 

παηρληδηώλ. 

 Τλοποίηζη – εκηέλεζη πειπαμάηυν ζε πεξηβάιινλ ειεθηξνληθνύ 

ππνινγηζηή (ελδεηθηηθά κέζνδνο Monte Carlo) 

 Αξιολόγηζη - Σεκμηπίυζη πεπαμάηυν, κε αλαθνξά ζηελ Σεθκεξίσζε 

θαζώο θαη ζηελ Αμηνιόγεζε, ηε Βειηηζηνπνίεζε θαη ηελ πηζαλή 

ανάδπαζη 

 

ΣΑΞΗ Α-Β-Γ (Λςκείος) 

ΑΡ. ΜΑΘΗΣΩΝ 12 

ΣΟΥΟΙ 

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα: 

 Να γλσξίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο πλδπαζηηθήο 

θαη εηδηθόηεξα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ διαηάξευν ησλ μεηαθέζευν θαη ησλ 

ζςνδςαζμών 
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 Να γλσξίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ησλ 

Πηζαλνηήησλ κε ζπληζηώζεο: ηηο επιζηήμερ ηελ καθημεπινόηηηα θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ ηςσεπών παισνιδιών 

 Να εληνπίδνπλ ηηο έλλνηεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηε 

δηαηύπσζε ελόο πξνβιήκαηνο 

 Να δηαθξίλνπλ ηα δεηνύκελα ελόο πξνβιήκαηνο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα 

 Να δηαρσξίδνπλ ηα κέξε ελόο πξνβιήκαηνο θαη λα ην αλαιύνπλ ζε 

επηκέξνπο απινύζηεξα κέξε 

 Να δηαηππώλνπλ πξνβιήκαηα κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη αθξίβεηα 

 Να εθαξκόδνπλ θαλόλεο θαη ηερληθέο ζρεδίαζεο πξνβιεκάησλ. 

 Να ειέγρνπλ ηελ νξζόηεηα ελόο αιγνξίζκνπ θαη λα εληνπίδνπλ ηα ιάζε 

ηνπ. 

 Να γλσξίζνπλ ηηο ηερληθέο ζρεδίαζεο ελόο πξνγξάκκαηνο 

 Να κπνξνύκε λα εθηειέζνπλ έλα πείξακα πηζαλνηήησλ ζε ε/π. 

 Να κπνξνύκε λα δηνξζώλνπλ, λα βειηηώλνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ. 

 Να γλσξίζνπλ ζπλαξηήζεηο – γελλήηξηεο ηπραίσλ αξηζκώλ.  

 Να κπνξνύλ λα αηηηνινγνύλ κε πιεξόηεηα θαη κε αθξίβεηα ηε κεζν-

δνινγία πνπ εθαξκόζηεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Να κπνξνύλ λα θξίλνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο ησλ. 

 Να επηδηώθνπλ ηε ζπγθξηηηθή ζεώξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηα πεηξάκαηα 

πνπ εθηεινύλ. 

 Γηάρπζε ηεο Αιγνξηζκηθήο θέςεο ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ / 

ΓΡΑΔΩΝ 

Οκηώβπηρ – Γεκέμβπηρ 2013: 

Ανάλςζη Πποβλήμαηορ. Καηαλόεζε, θαζνξηζκόο θαη δνκή ηνπ 

πξνβιήκαηνο. θαζνξηζκόο απαηηήζεσλ. πδήηεζε (4ώξεο) 

σεδίαζη και Ανάλςζη πποβλημάηυν. Αιγόξηζκνη -  βαζηθέο έλλνηεο, 

αλαπαξάζηαζε αιγνξίζκσλ. (2ώξεο) 
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Διζαγυγή ζηη ςνδςαζηική. Γηαηάμεηο, κεηαζέζεηο, ζπλδπαζκνί (6ώξεο) 

Διζαγυγή ζηη θευπία ηυν Πιθανοηήηυν κε εθαξκνγέο ζηνπο ηνκείο ηεο 

Δπηζηήκεο, ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ 

(6ώξεο). 

Ιανοςάπιορ - Μάπηιορ 2014 

Αλαηξνθνδόηεζε από ηηο εθαξκνγέο ζην θύθιν ηεο Δπηζηήκεο (2ώξεο). 

Αλαηξνθνδόηεζε  από ηηο εθαξκνγέο ζην θύθιν ηεο θαζεκεξηλόηεηαο 

(2ώξεο). 

 Αλαηξνθνδόηεζε από ηηο εθαξκνγέο ζην ηνκέα ηεο αλάιπζεο ησλ ηπρεξώλ 

παηρληδηώλ (4ώξεο). 

Δθηέιεζε πεηξακάησλ ζε πεξηβάιινλ ε/π, κε πξνζαλαηνιηζκό ζηε κέζνδν 

Monte Carlo. (12ώξεο) 

Αππίλιορ - Μάιορ 2013 

Αξιολόγηζη-Σεκμηπίυζη. (6 ώξεο) 

Παξνπζίαζε εξγαζηώλ νκάδσλ καζεηώλ ηνπ νκίινπ. ρνιηαζκόο, 

αλαηξνθνδόηεζε, ζπδήηεζε. 

ΩΡΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 
2 ώπερ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟ 

Γηδαθηηθό, Δπνπηηθό Τιηθό (παξνπζηάζεηο, video, ζεκεηώζεηο ησλ 

ππεύζπλσλ θαζεγεηώλ), εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε πξαγκαηηθά 

ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8

1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%85%

CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B

1%CF%82 

 

http://thanasiskopadis.blogspot.gr/2012/01/op-10.html 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://thanasiskopadis.blogspot.gr/2012/01/op-10.html
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http://aibook.csd.auth.gr/include/slides/Chap05.pdf 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B5%CF%8

1%CE%AC_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%

CE%B4%CE%B9%CE%B1 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HuKxo1LZndg 

 

http://www.anendotos.gr/article.asp?lig=2 

 

ςνεπγαζία με 

θοπείρ 

 Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία (Δ.Μ.Δ.) 

 Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο (Π.Δ.ΚΑ.Π.) 

 Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηεκόλσλ θαη Δπαγγεικαηηώλ Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληώλ. (ΔΠΤ) 

 

http://aibook.csd.auth.gr/include/slides/Chap05.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
http://www.youtube.com/watch?v=HuKxo1LZndg
http://www.anendotos.gr/article.asp?lig=2

