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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα ολοκληρωµένο πακέτο σεναρίων και 
δραστηριοτήτων, το οποίο µε την υποστήριξη κατάλληλων προγραµµατιστικών 
περιβαλλόντων και εργαλείων προτείνεται για την διδακτική υποστήριξη µαθηµάτων 
Πληροφορικής της Γ’ Γυµνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. Τα προτεινόµενα σενάρια 
και δραστηριότητες διερεύνησης ή δηµιουργίας υλοποιούνται µέσα από τη συνδυασµένη 
χρήση ψηφιακού και έντυπου διδακτικού υλικού, αποσκοπούν – µέσω της ενασχόλησης µε 
την αλγοριθµική και τον προγραµµατισµό - στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και 
συνθετικής ικανότητας των µαθητών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων µεθοδολογικού 
χαρακτήρα, καθώς και στην καλλιέργεια της αυστηρότητας της διατύπωσης και της 
έκφρασης. Η δυνατότητα χρήσης τόσο διαγραµµάτων ροής όσο και ψευδοκώδικα, 
θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική από την άποψη της διδακτικής προσέγγισης βασικών 
εννοιών αλγοριθµικής και προγραµµατισµού και εντάσσεται σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό 
πλαίσιο µε αναφορές τόσο από τη θεωρία των συστηµάτων, όσο και του κοινωνικού 
εποικοδοµισµού, παρέχοντας ταυτόχρονα την ευχέρεια εφαρµογής της σπειροειδούς 
προσέγγισης ως µεθοδολογία διδασκαλίας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: ∆ιδακτική προγραµµατισµού, ∆ιδακτικά σενάρια, ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
Ο προγραµµατισµός συνιστά µια ιδιαίτερα σύνθετη γνωστική δραστηριότητα, που δεν 

προϋπήρχε της πληροφορικής και δεν µπορεί να συγκριθεί µε καµιά άλλη ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Από παιδαγωγική άποψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το οποίο έγκειται 
κυρίως στην ανάλυση ενός προβλήµατος ή µιας κατάστασης που προηγείται της 
συγγραφής ενός προγράµµατος και συνακόλουθα ενός τρόπου διδασκαλίας της λογικής 
σκέψης και της αλγοριθµικής επίλυσης προβληµάτων, εφαρµοσµένης σε οικείες 
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καταστάσεις (ACM 1997, Ben-Ari 2001). Το ζεύγος ανάλυση – προγραµµατισµός συνιστά 
µια νοητική δραστηριότητα, η οποία ανήκει σε µια πιο εκτεταµένη κατηγορία 
δραστηριοτήτων που εκφράζεται µε τον όρο επίλυση προβλήµατος. Υπό το πρίσµα αυτό, 
µελετάται από τους παιδαγωγούς και τους ψυχολόγους όπως και κάθε άλλη σύνθετη 
ανθρώπινη γνωστική διεργασία (Κόµης 2005).   
Για µια µεγάλη περίοδο η διδασκαλία του προγραµµατισµού ήταν συνδεµένη µε τη 

διδασκαλία µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Το στάδιο αυτό ξεπεράστηκε εδώ και 
τριάντα περίπου χρόνια και από τότε παρατηρείται µια νέα κοινή βάση για τη διδασκαλία 
του προγραµµατισµού. Από διδακτικής άποψης, το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται 
περισσότερο στις µορφές συλλογισµού που χρησιµοποιούν οι αρχάριοι και οι έµπειροι 
προγραµµατιστές και στις µεθόδους εργασίας µε σκοπό την καλή σύλληψη, σχεδίαση και 
υλοποίηση προγραµµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο προγραµµατισµός µελετάται, τόσο από 
τους ψυχολόγους, όσο και από τους επιστήµονες της διδακτικής, ως µια ανθρώπινη 
δραστηριότητα που εµπερικλείει το σχεδιασµό της συµπεριφοράς του υπολογιστή µε 
στόχο να υποβοηθά - και κάποιες φορές να υποκαθιστά - τους ανθρώπους σε νοητικές 
εργασίες (Κόµης 2001).  
Το προτεινόµενο ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

της ενότητας Νηρηίδες του έργου Πλειάδες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Κοινωνία της Πληροφορίας», αποσκοπεί – µέσω της ενασχόλησης µε την αλγοριθµική 
και τον προγραµµατισµό - στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και συνθετικής 
ικανότητας των µαθητών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα, καθώς 
και στην καλλιέργεια της αυστηρότητας της διατύπωσης και της έκφρασης. Στόχος του 
εκπαιδευτικού υλικού δεν είναι η εκµάθηση κάποιας συγκεκριµένης γλώσσας 
προγραµµατισµού και για το λόγο αυτό το προτεινόµενο ψηφιακό περιβάλλον δεν 
αντιστοιχεί σε κάποιο από αυτά των κλασικών γλωσσών.  
Το προτεινόµενο ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πακέτο λαµβάνει ως κεντρικούς άξονες: 

• το ισχύον Ενιαίο Πρόγραµµα Προγραµµάτων Σπουδών Πληροφορικής (ΕΠΠΣ), και 
ειδικότερα σε ότι αφορά στην Αλγοριθµική και στον Προγραµµατισµό σε όλες από τις 
βαθµίδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που διδάσκεται, 

• τις σύγχρονες απόψεις της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής σε ότι αφορά κυρίως 
εγνωσµένες γνωστικές δυσκολίες και συγκεκριµένα µαθησιακά προβλήµατα των 
µαθητών αναφορικά µε ζητήµατα που προέρχονται από τις θεµατικές περιοχές της 
Αλγοριθµικής και του Προγραµµατισµού, 

• την τρέχουσα τεχνολογία και σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα τα οποία µε κατάλληλη 
προσαρµογή, παιδαγωγική καθοδήγηση και σωστή χρήση µπορούν να αναδειχθούν σε 
σηµαντικά γνωστικά εργαλεία στα Εργαστήρια Πληροφορικής των σχολείων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Στο προτεινόµενο εκπαιδευτικό πακέτο ο προγραµµατισµός αντιµετωπίζεται αφενός ως 

διαδικασία επίλυσης προβλήµατος και αφετέρου ως διαδικασία ανάπτυξης των 
γνωστικών δοµών του υποκειµένου µέσω µιας διαδικασίας επικοινωνίας του χρήστη µε 
τον υπολογιστή (Pair 1988, Γρηγοριάδου κ.α. 2002). Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια 
ώστε να µην εξαρτάται άµεσα η δραστηριότητα του χρήστη από τις συντακτικές ή τις 
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σηµασιολογικές δυσχέρειες ενός προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό 
ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση:  
• επιλογή του προς επίλυση προβλήµατος (η οποία µπορεί να γίνει και από τον από τον 
ίδιο το µαθητή ως µια γνωστική ανάγκη) µέσα από ένα σύνολο πραγµατικών και 
ανοικτού τύπου προβληµάτων, 

• ανάλυση του επιλεγµένου προβλήµατος (κατανόηση, κατάτµηση σε υποπροβλήµατα, 
ορισµός σχέσεων ανάµεσα στα διάφορα µέρη, κ.λ.π.), 

• σχεδιασµός µιας λύσης (ανασύνθεση των µερών σε ένα ενιαίο όλο, καθορισµός της 
σειράς, ίσως ανάπτυξη µιας στρατηγικής), 

• µορφοποίηση της λύσης σε «πρόγραµµα» (τόσο µε τη µορφή ενός διαγράµµατος ροής 
όσο και σε µια απλή γλώσσα µε µορφή ψευδοκώδικα), 

• δοκιµή / εκτέλεση του «προγράµµατος», µε την έννοια της δοκιµής / εκτέλεσης του 
διαγράµµατος ροής και του ψευδοκώδικα, 

• ανάλυση των αποτελεσµάτων, 
• διόρθωση των λαθών του «προγράµµατος».  
 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΏΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
Η επιλογή των θεµατικών ενοτήτων που αφορούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

προτείνονται, έγινε µε βάση: 
• τα ευρήµατα επιστηµονικών ερευνών από το χώρο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής 
που εστιάζουν στην αναγνώριση των βασικών µαθησιακών δυσκολιών και 
παιδαγωγικών εµποδίων στη διδασκαλία της Αλγοριθµικής και του Προγραµµατισµού 
σε µαθητές των ηλικιακών οµάδων στις οποίες απευθύνεται το ολοκληρωµένο 
εκπαιδευτικό πακέτο, 

• του διδακτικούς στόχους που παρουσιάζονται για την Αλγοριθµική και τον 
Προγραµµατισµό, τόσο στο ∆ΕΠΠΣ και το ΕΠΠΣ, όσο και στα ΑΠΣ των µαθηµάτων 
Πληροφορικής των τάξεων που απευθύνεται το προτεινόµενο εκπαιδευτικό πακέτο 

και οργανώνονται εκπαιδευτικά σε µια σειρά από φάσεις που αναλύονται στη συνέχεια. 

Κατανόηση προβλήµατος - Ανάλυση 
Λόγω της σπουδαιότητάς της, η συγκεκριµένη φάση θα απασχολήσει τους µαθητές από 

το πρώτα στάδια της επαφής τους µε την Αλγοριθµική και τον Προγραµµατισµό. Η 
ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων που θα επιτρέψει στους µαθητές να αναλύουν 
µεθοδικά ένα πρόβληµα και να αναγνωρίζουν µε ακρίβεια τις βασικές παραµέτρους που 
είναι απαραίτητες για την επίλυση ενός προβλήµατος, δηλαδή τα δεδοµένα, τα 
ζητούµενα, τους περιορισµούς και τις συνθήκες θα έχει ως σκοπό : 
• την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης και της συνθετικής ικανότητας των µαθητών, 
όπως αυτή προδιαγράφεται στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) 
των µαθηµάτων Πληροφορικής, αλλά και 

• την ανάπτυξη συγκεκριµένων γνωστικών δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπει να 
προσδιορίζουν µε ασφάλεια τις κατάλληλες µεταβλητές που είναι απαραίτητες για την 
κωδικοποίηση των καταστάσεων σε προγραµµατιστικό περιβάλλον. 
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Η συγκεκριµένη φάση, απασχολεί τους µαθητές σε όλη την έκταση του εκπαιδευτικού 
πακέτου, αφού περιλαµβάνεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων ως αναπόσπαστο 
κοµµάτι, άποψη που δικαιολογείται από το γεγονός ότι καταγράφεται ως µία από τις 
βασικότερες φάσεις, τόσο στο ∆ΕΠΠΣ – ΑΠΣ Πληροφορικής (που αφορά στη 
διδασκαλία της Αλγοριθµικής στη Γ’ τάξη του Γυµνασίου), όσο και στους σκοπούς και 
οδηγίες για το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 
(ΑΕΠΠ)» της Γ’ τάξης Λυκείου, στο ΕΠΠΣ Πληροφορικής, αλλά και στο ΑΠΣ του 
µαθήµατος. Σε αυτή την κατεύθυνση, στόχοι της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας  
είναι: 
• να µπορούν να αναλύσουν ένα απλό πρόβληµα σε µια ακολουθία σαφώς ορισµένων και 
πεπερασµένων βηµάτων (ΕΠΠΣ – ΑΠΣ Πληροφορικής Γυµνασίου), 

• να µπορούν να αποσαφηνίζουν και να κατανοούν πλήρως το ‘χώρο’ του προβλήµατος 
και  να απαντούν σε όλα τα σχετικά ερωτήµατα (ΕΠΠΣ - ΑΠΣ ΑΕΠΠ), 

• να µπορούν να διακρίνουν τα µέρη ενός προβλήµατος (ΕΠΠΣ - ΑΠΣ ΑΕΠΠ), 
• να µπορούν να αναλύουν ένα πρόβληµα σε απλούστερα προβλήµατα (ΕΠΠΣ - ΠΣ 
ΑΕΠΠ), 

• να µπορούν να προσδιορίζουν τα δεδοµένα του προβλήµατος, τη φύση και το εύρος 
τους, καθώς και τα ζητούµενα αποτελέσµατα και τον τρόπο παρουσίασής τους (ΕΠΠΣ - 
ΠΣ ΑΕΠΠ). 

Ανάπτυξη Αλγόριθµου - Σχεδίαση 
Η ανάπτυξη των διαδοχικών βηµάτων της µεθόδου επίλυσης αποτελεί ένα σηµαντικό 

σηµείο εστίασης των σεναρίων που θα περιλαµβάνει το εκπαιδευτικό πακέτο. Στόχος των 
εκπαιδευτικών σεναρίων είναι η ανάπτυξη από την πλευρά των µαθητών ικανοτήτων 
µεθοδολογικού χαρακτήρα καθώς και δεξιοτήτων αλγοριθµικής προσέγγισης, µέσω της 
χρήσης ενός εύχρηστου εργαλείου διαγραµµατικής σχεδίασης αλγορίθµων (µε τη µορφή 
διαγραµµάτων ροής) µέσα από επιλεγµένες δραστηριότητες, κατάλληλα προσαρµοσµένες 
στο γνωστικό επίπεδο των µαθητών. 
Πρωταρχικός στόχος είναι να καταστούν οι µαθητές ικανοί «… Να σχεδιάζουν τη λύση 

ενός απλού προβλήµατος και να την υλοποιούν σε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον…» 
όπως αυτός τίθεται µε σαφήνεια στο ∆ΕΠΠΣ Πληροφορικής. Οι δραστηριότητες της 
ενότητας στοχεύουν εποµένως στην εξοικείωση των µαθητών µε τις βασικές 
αλγοριθµικές δοµές µέσα από προβλήµατα που αντλούν τη θεµατολογία τους από 
καταστάσεις του πραγµατικού κόσµου, αποφεύγοντας µαθηµατικοκεντρικού τύπου 
προβλήµατα, ώστε να αντιµετωπιστούν οι πραγµατικές δυσκολίες που συναντούν οι 
µαθητές στην αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων. 
Στόχος στην προσέγγιση αυτής της θεµατικής ενότητας είναι η οικοδόµηση και ο 

χειρισµός - εκ µέρους των µαθητών - βασικών προγραµµατιστικών δοµών και εννοιών, 
όπως η µεταβλητή, η ακολουθιακή δοµή, οι λογικές εκφράσεις, η δοµή ελέγχου και η 
επανάληψη, για τις οποίες οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές καταγράφουν σηµαντικές 
µαθησιακές δυσκολίες (Kurland et al. 1989, Green 1990). Η προσπάθεια εστιάζει στην 
απόκτηση εκ µέρους των µαθητών ικανότητας σωστής αντιµετώπισης 
προγραµµατιστικών διαδικασιών, όπως είναι η αντιµετάθεση τιµών µεταβλητών, η 
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συσσώρευση τιµών σε µία µεταβλητή, η λειτουργία της εντολής εκχώρησης µέσα σε 
επαναληπτική δοµή, η επιλογή κατάλληλων µεταβλητών για τη σύνταξη λογικής 
συνθήκης (Τζιµογιάννης & Κόµης 2000). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην οικοδόµηση 
δεξιοτήτων µεθοδολογικού χαρακτήρα στους µαθητές, ώστε να είναι σε θέση: 
• να χωρίζουν ένα πρόβληµα σε επιµέρους υποπροβλήµατα, 
• να αναγνωρίζουν τις συνθήκες του προβλήµατος που υπαγορεύουν τη χρήση της κάθε 

µίας αλγοριθµικής δοµής, 
• να οικοδοµούν µεθοδικά τις φάσεις-βήµατα που απαιτούνται για την εφαρµογή και 
χρήση της κατάλληλης δοµής. 

Κωδικοποίηση του Αλγόριθµου - προγραµµατισµός 
Καθώς πραγµατοποιείται η εξοικείωση των µαθητών µε τις βασικές αλγοριθµικές δοµές 

και τις βασικές προγραµµατιστικές έννοιες, εξασφαλίζεται η σταδιακή µετάβαση των 
µαθητών προς τη διαδικασία της κωδικοποίησης του αλγορίθµου µε την αυστηρότητα που 
επιβάλει η χρήση µιας γλώσσας προγραµµατισµού (Green 1990).  Για το σκοπό αυτό το 
ολοκληρωµένο διδακτικό πακέτο δεν βασίζεται σε κάποια εµπορική γλώσσα 
προγραµµατισµού, αλλά σε προγραµµατιστικό περιβάλλον που υλοποιεί µία γλώσσα η 
οποία βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε αυτή που χρησιµοποιεί και το σχολικό βιβλίο του 
µαθήµατος της Γ’ Λυκείου «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον». 
Η µετάβαση των µαθητών από τις διαγραµµατικές τεχνικές στο προγραµµατιστικό 

περιβάλλον γίνεται οµαλά, µέσα από δραστηριότητες που αναδεικνύουν τη σχέση των 
δύο και οδηγούν σταδιακά στη χρήση του δεύτερου, για την κωδικοποίηση της λύσης των 
προβληµάτων. 
Στα πλαίσια αυτής της ενότητας, οι µαθητές εξοικειώνονται µε έννοιες που αφορούν 

ειδικά στα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα όπως οι διάφοροι τύποι των αριθµητικών 
µεταβλητών, η αυστηρότητα που επιβάλλεται στη σύνταξη σε προγραµµατιστικό 
περιβάλλον, τα µηνύµατα στο χρησιµοποιούµενο προγραµµατιστικό περιβάλλον και η 
σηµασία τους για την επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, έννοιες οι οποίες 
ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα από το ΑΠΣ για την εξοικείωση των µαθητών µε ένα 
προγραµµατιστικό περιβάλλον και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών, 
περιορισµών και δυνατοτήτων του. 
Για τη διδασκαλία των απαραίτητων αλγοριθµικών δεξιοτήτων τα εκπαιδευτικά 

σενάρια που σχεδιάζονται εκµεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητες των εργαλείων 
µοντελοποίησης και κωδικοποίησης που επιλέχθηκαν, προκειµένου να δίνουν τη 
δυνατότητα στους καθηγητές να επιδείξουν - και στους µαθητές να δοκιµάσουν, να 
αναλύσουν, να µάθουν και να αφοµοιώσουν - τις προγραµµατιστικές έννοιες µέσα από 
δραστηριότητες σχεδίασης, επίλυσης, παρακολούθησης ή αποσφαλµάτωσης 
προγραµµάτων όπως δραστηριότητες: 
• οπτικοποίησης προγραµµατιστικών εννοιών,  
• ανάπτυξης µεθοδολογίας και σχεδιαστικής ικανότητας,  
• ελέγχου και αποσφαλµάτωσης λανθασµένων λύσεων και  
• εξοικείωσης µε τις εκφράσεις και τους τύπους δεδοµένων τους. 
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Σε συµφωνία µε τους προβλεπόµενους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος στο 
Λύκειο, όπως αυτοί καταγράφονται στο ΑΠΣ του µαθήµατος ΑΕΠΠ στο ΕΠΠΣ, οι 
προτεινόµενες δραστηριότητες στοχεύουν να βοηθήσουν του µαθητές: 
• να γνωρίσουν σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων, 
• να µπορούν να εφαρµόζουν την “από πάνω προς τα κάτω” µέθοδο, 
• να εξοικειωθούν µε την κατά βήµατα ανάλυση των αλγορίθµων, 
• να εξοικειωθούν και να µπορούν να εφαρµόζουν τεχνικές για την ανάπτυξη 
αλγορίθµων. 
Έχοντας πλέον εξοικειωθεί µε τις βασικές αλγοριθµικές έννοιες και τις ιδιαιτερότητες 

της κωδικοποίησης του αλγόριθµου σε προγραµµατιστικό περιβάλλον, οι µαθητές 
ασχολούνται µε δραστηριότητες που στοχεύουν στην εµπέδωση των αλγοριθµικών 
εννοιών των προηγούµενων ενοτήτων αλλά και στην περαιτέρω εµβάθυνση µέσα από την 
ενασχόλησή τους µε: 
• αλφαριθµητικά δεδοµένα,  
• σύνθετες λογικές εκφράσεις / συνθήκες,  
• εντοπισµό και αντιµετώπιση των οριακών τιµών σε συνθήκες (ανισότητα / 
ανισοϊσότητα),  

• εµφωλευµένες δοµές,  
• χειρισµό περιπτώσεων ασυνέχειας στο πεδίο ορισµού µίας υπό συνθήκη οριζόµενης 
ενέργειας,  

• µετατροπές αλγορίθµων µε χρήση ισοδύναµων αλγοριθµικών δοµών.  
Μέσα από κατάλληλα σχεδιασµένες παιδαγωγικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν 

τρόπους για την εφαρµογή των διδαγµένων αλγοριθµικών δεξιοτήτων γίνεται η 
διδασκαλία χαρακτηριστικών αλγορίθµων που συχνά δυσκολεύουν στην κατανόηση τους 
µαθητές κατά τη διδασκαλία τους στη σχολική αίθουσα, όπως σειριακή αναζήτηση, 
ταξινόµηση και δυαδική αναζήτηση. 
Τέλος, επεκτείνοντας πάνω στις ήδη ανεπτυγµένες δεξιότητες ανάλυσης του 

προβλήµατος σε υποπροβλήµατα και της αντίστοιχης δόµησης του αλγόριθµου σε 
επιµέρους τµήµατα, οι µαθητές εισάγονται στις αρχές του τµηµατικού προγραµµατισµού 
µαθαίνοντας να σχεδιάζουν απλά υποπρογράµµατα που υλοποιούν διεργασίες που τυπικά 
παρουσιάζονται σε σύνθετα προβλήµατα. 
 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 
Οι µαθητές έρχονται αντιµέτωποι µε προβλήµατα που αντλούν τη θεµατολογία τους 

από την καθηµερινή ζωή και είναι σχετικά µε τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Η 
προσέγγιση που υιοθετείται είναι να αναδείξει τη γενικότερη διάσταση της αναγκαιότητας 
για επίλυση προβληµάτων που δεν άπτονται απαραίτητα στη θεµατολογία των λοιπών 
σχολικών γνωστικών χώρων (όπως των µαθηµατικών και της φυσικής) αλλά γενικότερων 
καθηµερινών κοινωνικών, πολιτισµικών και οικονοµικών θεµάτων. 
Οι µαθητές προσεγγίζουν τις νέες αλγοριθµικές έννοιες µε µία ποικιλία 

δραστηριοτήτων στις οποίες καλούνται: 
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• να αναγνωρίσουν τις συνθήκες του προβλήµατος που επιβάλλουν τη χρήση της µίας ή 
της άλλης δοµής, 

• να οπτικοποιήσουν τις νέες αλγοριθµικές έννοιες µε διάγραµµα ροής: 
o συνδέοντας µεταξύ τους τα δοµικά στοιχεία του διαγράµµατος που λύνει το 
πρόβληµα 

o σχεδιάζοντας µόνοι τους το διάγραµµα που υλοποιεί το συγκεκριµένο µηχανισµό 
• να εκτελέσουν το ολοκληρωµένο διάγραµµα παρακολουθώντας την επίδραση των 
εκτελούµενων βηµάτων στη µνήµη 

• να δοκιµάσουν τη λύση τους µε οριακές τιµές ανακαλύπτοντας λογικά λάθη στη 
σχεδίαση των συνθηκών 

• να κωδικοποιήσουν τον αλγόριθµο σε προγραµµατιστικό περιβάλλον 
• να εκτελέσουν το πρόγραµµα, αλληλεπιδρώντας µε τον Η/Υ και παρακολουθώντας: 

o το αποτέλεσµα των εντολών στη µνήµη 
o το αποτέλεσµα της αποτίµησης της συνθήκης στη ροή εκτέλεσης 

∆είγµα ∆ραστηριότητας 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται µία αντιπροσωπευτική δραστηριότητα του πακέτου.  Η 

δραστηριότητα απευθύνεται σε µαθητές της Γ’ Γυµνασίου και περιλαµβάνει: 
• Αρχείο δραστηριότητας που: 

o περιέχει µε τη µορφή συνδέσµων επεξηγήσεις/ορισµούς των βασικών εννοιών 
που πραγµατεύεται η δραστηριότητα,  

o παρουσιάζει τη δοµή της δραστηριότητας σε βήµατα,  
o περιλαµβάνει συνδέσµους για το ψηφιακό υλικό (διαγράµµατα ροής και 
προγράµµατα) που αφορούν στους χώρους διαγράµµατος και κωδικοποίησης. 

• Οδηγό προς το µαθητή που περιλαµβάνει: 
o αναλυτικά τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκτέλεση της 
δραστηριότητας, 

o ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης – εµπέδωσης. 
• Οδηγό προς τον εκπαιδευτικό που περιλαµβάνει: 

o αναλυτικά τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκτέλεση της 
δραστηριότητας, 

o οδηγίες για τη σωστή εκτέλεση των βηµάτων, 
o οδηγίες παιδαγωγικού περιεχοµένου που καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό στην 
αντιµετώπιση αναγνωρισµένων µαθησιακών δυσκολιών που εντοπίζονται στη 
διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας, 

o απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει η δραστηριότητα. 
• Ψηφιακό Υλικό που περιλαµβάνει: 

o διαγράµµατα ροής σε ηµιτελή κατάσταση για ανάλυση και συµπλήρωσή τους 
από το µαθητή µε βάση τις οδηγίες της δραστηριότητας 

o προγράµµατα σε προχωρηµένο στάδιο υλοποίησης για συµπλήρωσή τους από το 
µαθητή και εκτέλεσή τους µε βάση τις οδηγίες 
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o έτοιµα σε τελειωµένη µορφή τα ∆ιαγράµµατα Ροής (∆Ρ) και τα προγράµµατα 
για µελέτη από τους µαθητές και έλεγχο / σύγκριση µε τις λύσεις που έδωσαν 
µόνοι τους 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αποτελεί µία διδακτική πρόταση για την εισαγωγή των 
µαθητών στην έννοια της εκτέλεσης υπό συνθήκη και τη γνωριµία µε τη δοµή απλής 
επιλογής ως µία πρώτη αποµάκρυνσή τους από τον ακολουθιακό τρόπο εκτέλεσης 
ενεργειών σε ένα αλγόριθµο. Η δραστηριότητα βασίζεται κατ’ αρχήν σε δεξιότητες που ο 
µαθητής έχει αποκτήσει σε προηγούµενες ενότητες προκειµένου: 

o να λειτουργήσει εποικοδοµητικά στην κατεύθυνση της εµπέδωσης γνωστών 
µηχανισµών 

o να αναδείξει την αδυναµία των γνωστών δοµών να αντιµετωπίσουν κάποιες 
περιπτώσεις 

o να εισάγει τη δοµή ελέγχου ως µία απάντηση σε τέτοια προβλήµατα. 
Η προτεινόµενη διάρκεια είναι µία διδακτική ώρα η οποία µπορεί να αυξηθεί σε δύο, 

εάν ο καθηγητής επιλέξει τη συγκεκριµένη δραστηριότητα χωρίς να έχει προηγούµενα 
ασχοληθεί µε κάποια από τις πρώτες δραστηριότητες που επιδεικνύουν τη λειτουργία του 
µηχανισµού συσσώρευσης τιµών σε µεταβλητή (που χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων, η 
δραστηριότητα). 
Η δραστηριότητα προσεγγίζει το θέµα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αφού 

ακολουθώντας τη σπειροειδή προσέγγιση οδηγεί το µαθητή από τη φραστική περιγραφή 
στην οπτικοποίηση της λύσης µέσα από διάγραµµα ροής και τέλος στην κωδικοποίησή 
της στο προγραµµατιστικό περιβάλλον. Πρόκειται για δραστηριότητα που απευθύνεται σε 
αρχάριους µαθητές και ως εκ τούτου δίνει περισσότερη βαρύτητα στη διαγραµµατική 
σχεδίαση του αλγόριθµου µε εργαλεία µοντελοποίησης (στην περίπτωσή µας πρόκειται 
για το περιβάλλον δηµιουργίας αλγορίθµων FlowProgramming) ενώ παράλληλα 
φροντίζει για το ‘πέρασµα’ του µαθητή σε εργαλεία κωδικοποίησης του αλγόριθµου µε 
ψευδογλώσσα µέσα από τη χρήση του χώρου κωδικοποίησης (στην περίπτωσή µας 
πρόκειται για το ∆ιερµηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ) σε επιλεγµένα σηµεία της δραστηριότητας. 
Τα δύο περιβάλλοντα παρουσιάζονται και αναλύονται σε άλλη εργασία του παρόντος 
τόµου (Γεωργόπουλος κ.α. 2005). 
Ξεκινώντας µε την αναζήτηση των δεδοµένων του προβλήµατος, ο µαθητής ασχολείται 

µε την ουσία της ανάλυσης του προβλήµατος που αποτελεί τη βάση για κάθε επιτυχηµένη 
επίλυση προβλήµατος. Αφού έχει ήδη εξοικειωθεί µε τη σχεδίαση ∆Ρ από τις πρώτες 
δραστηριότητες, επικεντρώνεται εδώ στη σχεδίαση της σωστής λύσης ενός απλού 
προβλήµατος, καλούµενος να βάλει στη σωστή σειρά και να συνδέσει µεταξύ τους τα 
δοµικά στοιχεία του ∆Ρ που του δίνονται έτοιµα αλλά µε τυχαία σειρά στο περιβάλλον 
µοντελοποίησης FlowProgramming. 
Ο µαθητής καλείται να εκτελέσει τον αλγόριθµο και να επιβεβαιώσει ότι παράγει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Στη συνέχεια αναπτύσσεται προβληµατισµός σχετικά µε το 
είδος των δεδοµένων που οδηγεί τον µαθητή στη διάκριση δεδοµένων µε κριτήριο το 
κατά πόσο η λογική του προβλήµατος µπορεί να υπαγορεύει ότι η τιµή του θα είναι 
σταθερή σε κάθε εκτέλεση του προβλήµατος. Μετά τον προβληµατισµό που 
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αναπτύσσεται, η εκφώνηση τροποποιείται και ο µαθητής καλείται να τροποποιήσει 
ανάλογα και το ∆Ρ. 
Η εκφώνηση του προβλήµατος αποκτά ένα καινούργιο στοιχείο που υπαγορεύει την 

προσθήκη ενός βήµατος µε χρήση του µηχανισµού συσσώρευσης που ο µαθητής γνωρίζει 
από προηγούµενη δραστηριότητα. Αν, εντούτοις, ο εκπαιδευτικός επιλέξει να διδάξει τη 
συγκεκριµένη δραστηριότητα χωρίς να έχει προηγούµενα διδάξει το µηχανισµό της 
συσσώρευσης, δίνονται οι απαραίτητες διδακτικές οδηγίες για να το κάνει µέσα από αυτή 
τη δραστηριότητα, η οποία όµως, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επεκταθεί σε δύο 
διδακτικές ώρες, τερµατίζοντας την πρώτη µε την ολοκλήρωση αυτού του σηµείου. 
Το πρόβληµα τροποποιείται ώστε να προβληµατιστεί ο µαθητής αν η τελευταία 

ενέργεια εξακολουθεί να χρειάζεται να εκτελεστεί. Αναπτύσσεται προβληµατισµός για το 
κατά πόσο οι δοµές που έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι στιγµής επαρκούν για το σχεδιασµό 
λύσεων µε βήµατα που άλλοτε εκτελούνται και άλλοτε όχι. Αποτέλεσµα του 
προβληµατισµού είναι να τεκµηριωθεί η ανάγκη εισαγωγής της δοµής ελέγχου που 
επιτρέπει την εκτέλεση βήµατος υπό συνθήκη. Εξηγείται ο τρόπος ορισµού συνθηκών και 
η µοντελοποίησή τους σε διάγραµµα ροής. Το ολοκληρωµένο ∆Ρ εκτελείται από το 
µαθητή µε τιµές που του επιτρέπουν να αντιληφθεί πότε εκτελείται το συγκεκριµένο βήµα 
και πότε όχι. Στη συνέχεια, ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος δίνεται κωδικοποιηµένος σε 
προγραµµατιστικό περιβάλλον, επιδεικνύοντας την αντιστοίχιση της διαγραµµατικής 
µορφής της δοµής επιλογής µε κώδικα. 
Το πρόγραµµα εκτελείται βηµατικά επιτρέποντας στο µαθητή να αντιληφθεί τη 

διαφοροποίηση που επιφέρει η χρήση της δοµής ελέγχου ανάµεσα στη σειρά εγγραφής 
των εντολών στο πρόγραµµα και στη σειρά εκτέλεσής τους ανάλογα µε τις συνθήκες του 
προβλήµατος. Ο µαθητής προτρέπεται να δοκιµάσει οριακές τιµές για τη συνθήκη του 
προβλήµατος και να αιτιολογήσει τη συµπεριφορά του προγράµµατος µε αυτές τις τιµές. 
Στη συνέχεια προτρέπεται να τροποποιήσει τη συνθήκη ώστε να ανταποκρίνεται σε 
διαφοροποιηµένη λεκτική περιγραφή των συνθηκών του προβλήµατος. Επίσης του 
ζητείται να δοκιµάσει και να αναγνωρίσει τιµές οι οποίες θα αναγκάσουν τη ροή 
εκτέλεσης να περιλάβει το υπό συνθήκη εκτελούµενο βήµα και άλλες οι οποίες θα το 
παραλείψουν. Ανακεφαλαιωτικά, δίνονται στο µαθητή ερωτήσεις µε στόχο την εµπέδωση 
των εννοιών που γνώρισε µέσα από τη δραστηριότητα. Το υλικό εξετάζεται µε ερωτήσεις 
ανοικτού και κλειστού τύπου όπως: σύντοµης ανάπτυξης, συµπλήρωσης κενών, σωστού / 
λάθους. Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται το σενάριο που υλοποιείται µέσα από τη 
δραστηριότητα - δείγµα. 
Στο µαθητή προτείνεται ένα παρόµοιο πρόβληµα µε σκοπό να εµπεδώσει τις γνώσεις 

που απέκτησε επιχειρώντας να το λύσει. Εάν ο χρόνος δεν επαρκεί, το πρόβληµα µπορεί 
να δοθεί στο µαθητή για επίλυση σε δικό του χρόνο και να δοθεί λυµένο στον 
εκπαιδευτικό για έλεγχο. Εάν, όµως, η δραστηριότητα έχει χωριστεί από τον εκπαιδευτικό 
σε δύο µέρη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο χρόνος που αποµένει στη δεύτερη διδακτική 
ώρα για ενασχόληση των µαθητών µε το δεύτερο πρόβληµα, συζήτησή του στην τάξη και 
υλοποίησή του στο εργαστήριο. 
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