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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η  παξνύζα εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζε κία πξόηαζε δηδαζθαιίαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ε νπνία 

αλέδεημε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ νη καζεηέο ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηωλ πηλάθωλ. Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε δηδαζθαιίαο ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζελάξην 

ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ θαη ζην παίμηκν ξόιωλ, αθνξά ηελ εύξεζε ηνπ κέγηζηνπ ζηνηρείνπ ζε έλαλ αηαμηλόκεην 

κνλνδηάζηαην πίλαθα, αιιά κπνξεί λα επεθηαζεί, κε ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο, θαη ζε άιιεο ελόηεηεο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ηωλ πηλάθωλ όπωο είλαη ε αλαδήηεζε ελόο ζηνηρείνπ, ε απόδνζε ηηκώλ ζηα ζηνηρεία ελόο 

πίλαθα, ε ηαμηλόκεζε  θαζώο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ζε πίλαθεο δύν δηαζηάζεωλ. Πξνηείλεηαη ε 

ππνζηήξημε ηεο παξαπάλω πξόηαζεο δηδαζθαιίαο κε έλα ινγηζκηθό ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ ζην νπνίν νη 

καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δξνπλ θαη  λα πεηξακαηίδνληαη ελώ ηαπηόρξνλα λα βιέπνπλ, λα ειέγρνπλ 

θαη λα αμηνινγνύλ ηα απνηειέζκαηα ηωλ ελεξγεηώλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: πξνγξακκαηηζκόο, πίλαθεο, πξόηαζε δηδαζθαιίαο, παίμηκν ξόιωλ, 

ειεθηξνληθό παηρλίδη 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Οη πίλαθεο είλαη έλα αξθεηά ζεκαληηθό αληηθείκελν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, πνπ εηζάγεη ηνπο 

καζεηέο ζηηο δνκέο δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο. ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ πηλάθσλ (Du Boulay, 1986). Μία έξεπλα πνπ έγηλε ζην ρώξν ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε καζεηέο ηεο Γ’ Λπθείνπ ηεο Σερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο 

επηβεβαίσζε ηηο ήδε θαηαγεγξακκέλεο δπζθνιίεο θαη επηπξόζζεηα  θαηέγξαςε πεξαηηέξσ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πηλάθσλ όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο δνκήο ηνπ 

πίλαθα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ  (Μαξαγθόο & Γξεγνξηάδνπ, 2004). 

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έξεπλα νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο όζνλ αθνξά ηε ρξήζε, 

ην ρεηξηζκό ησλ δεηθηώλ θαη ησλ ζηνηρείσλ θαζώο επίζεο θαη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

πηλάθσλ. 

Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα εθαξκόζνπλ κεζόδνπο θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε 

έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο γηα ην ιόγν όηη δελ ηηο έρνπλ θαηαλνήζεη ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη 

κέζα από ηηο παξνύζεο κεζόδνπο θαη ηξόπνπο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκόδνληαη. ην ζεκείν απηό ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη, κε βάζε ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία, ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηνξίδεηαη αξθεηά, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ, 

ζε δηδαζθαιία ζηνλ πίλαθα κε απνηέιεζκα λα κελ δίλεηαη αξθεηόο ρξόλνο ζηνπο καζεηέο λα 



162                                                                              3Ο ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΤΡΟ – ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Δθπαηδεπηηθή Πύιε Ννηίνπ Αηγαίνπ – www.epyna.gr 

πεηξακαηηζηνύλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη καζεηέο λα 

αδπλαηνύλ λα αθνκνηώζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνγξακκαηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ 

πίλαθα θαη έηζη λα κελ κπνξνύλ λα ηηο εθαξκόζνπλ όηαλ ηνπο δεηείηαη. 

Από ηελ άιιε κεξηά ηα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη κία αξθεηά κεγάιε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο 

δπλακηθήο πνπ έρνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα λα παξαθηλνύλ ηνπο ρξήζηεο, κε έλαλ επράξηζην 

ηξόπν, λα αζρνινύληαη κε απηά γηα αξθεηέο ώξεο. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα 

πξνηείλεη κία πξόηαζε δηδαζθαιίαο ε νπνία λα αληηκεησπίδεη ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ πηλάθσλ. Ζ πξόηαζε δηδαζθαιίαο ζηεξίδεηαη ζε έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη 

ξόισλ κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη πεξηγξάθνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ ρξεζηώλ – εθπαηδεπόκελσλ κέζα από ην ειεθηξνληθό 

παηρλίδη θαη ην παίμηκν ξόισλ. 

 

ΔΚΦΡΑΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΞΙΜΟ ΡΟΛΧΝ  

Οη Schank θαη Abelson (1995) πξόηεηλαλ κία ζεσξία κε βάζε ηελ νπνία ε κλήκε ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε ηζηνξίεο. Τπνζηεξίδνπλ όηη ε κλήκε δεηθηνδνηείηαη από ηζηνξίεο θαη ε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία είλαη κία δηαδηθαζία απνζήθεπζεο, δεηθηνδόηεζεο θαη αλάθηεζεο απηώλ ησλ ηζηνξηώλ 

κε ζσζηή κεζνδνινγία. Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεσξία, αλ απηή αιεζεύεη, ζεσξνύκε πνιύ 

θπζηθό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ έθθξαζε ηζηνξίαο (storytelling) θαη ην παίμηκν ξόισλ (role-

playing) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο αθόκα θαη ζε νινθιεξσκέλα 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ ζεσξία θαηαζθεπήο ηεο 

κλήκεο δελ είλαη ζσζηή, όινη νη εξεπλεηέο ηεο γλσζηηθήο επηζηήκεο ζπκθσλνύλ όηη νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ζηε κλήκε είλαη αλάινγεο κε ην 

πιήζνο ησλ κεηαμύ ηνπο ζπλδέζκσλ.  

ύκθσλα κε ηνλ Bruner (1986) ηα ζπζηαηηθά κίαο επηηπρνύο ηζηνξίαο είλαη νη ραξαθηήξεο 

(αλζξώπηλνη ή κε) πνπ δξνπλ ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κέζα κε ζθνπό  ηελ επηηπρία 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ. Σν παίμηκν ξόισλ είλαη δπλαηόλ λα αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

δηάζηαζε ησλ παξαπάλσ. Οη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα παίμνπλ ην ξόιν ελόο ραξαθηήξα 

δειαδή ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ή αθόκα θαη ην ξόιν ησλ δξάζεσλ ελόο ραξαθηήξα δειαδή ηηο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη. Σε ζεκαληηθή πηπρή ζην παίμηκν ξόισλ απνηεινύλ νη ζηόρνη πνπ 

πξέπεη λα επηηεπρζνύλ κέζα ζην πιαίζην δηαθόξσλ ξπζκίζεσλ ή ελόο ζελαξίνπ. Σα κέζα 

αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα εξγαιεία ή ηθαλόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ. Οη εθπαηδεπόκελνη είλαη δπλαηόλ λα παίδνπλ ην ξόιν ελόο ραξαθηήξα κε εηδηθέο 

ηθαλόηεηεο ή ηαιέληα θαη απηό κπνξεί λα απνηειεί κία αξθεηά ζεκαληηθή καζεζηαθή πηπρή. 

Σν παίμηκν ξόισλ κπνξεί λα ιακβάλεη ρώξα ζε έλα πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε κία ζεαηξηθή παξάζηαζε, ή αθόκα θαη ζε έλα εηθνληθό πεξηβάιινλ όπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη. 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΚΑΙ ΓΝΧΣΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

Ο ιόγνο πνπ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο γηα ηελ ζρέζε κεηαμύ ησλ 

ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε δύλακε πνπ έρνπλ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

λα παξαθηλνύλ ηνπο λένπο λα αζρνινύληαη κε απηά κε έλαλ κνλαδηθό ηξόπν, θάηη πνπ δελ έρεη ηε 

δύλακε λα θάλεη ν ηππηθόο ηξόπνο εθπαίδεπζεο. Οη λένη, θαη όρη κόλν απηνί, κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία θαη επηζπκία εκπιέθνληαη αξθεηέο ώξεο κε ην παηρλίδη δηαθόξσλ ζπρλά αξθεηά 

πεξίπινθσλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ έμσ από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Σα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

έρνπλ κία δπλακηθή ζην λα πξνθαινύλ ηνπο λένπο λα αζρνιεζνύλ κε απηά θεληξίδνληαο ηνπο ην 
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ελδηαθέξνλ. Γηα ην ιόγν απηό νθείινπκε λα εξεπλήζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξέζνπκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηε δπλακηθή γηα λα ελζαξξύλνπκε ηνπο καζεηέο ζην λα ζέινπλ λα 

κάζνπλ. 

 

Δθηόο ηεο παξαπάλσ δπλακηθήο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

“επαλαπξνγξακκαηίδνπλ” ηε ζθέςε ησλ ελαζρνινύκελσλ κε απηά (Prensky, 2001) θαζώο απηνί 

αλαπηύζζνπλ λέεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηθαλόηεηεο όπσο: 

 Αλάπηπμε αληαλαθιαζηηθώλ 

 Παξάιιειε επεμεξγαζία 

 Πιεξνθνξία κέζσ γξαθηθώλ 

 Σπραία πξνζπέιαζε 

 Δπηθνηλσλία 

 Δλεξγεηηθόηεηα 

 Παηρλίδη 

 Αλαγλώξηζε 

 Φαληαζία 

 Φηιηθή αληηκεηώπηζε ηεο ηερλνινγίαο 

 

Σα παξαπάλσ αλαπηύζζνληαη θαζώο νη ρξήζηεο απμάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ηνπο παξνπζηάδνληαη πνιύ γξήγνξα θαζώο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηη είλαη ζρεηηθό θαη αλαγθαίν θαηά ηε δηαδηθαζία, αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

επεμεξγάδνληαη ηελ πιεξνθνξία παξάιιεια ηελ ίδηα ζηηγκή από δηάθνξεο πεγέο θαη κε ηπραία 

ζεηξά, αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηελ πιεξνθνξία πξώηα κέζσ ησλ εηθόλσλ 

θαη ησλ γξαθηθώλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηπρόλ θείκελν γηα λα εμαθξηβώλνπλ, λα 

αλαπηύζζνπλ θαη λα εμεξεπλνύλ. Δπίζεο αλαπηύζζεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ρξεζηώλ νη νπνίνη 

επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο είηε γηα λα παίμνπλ κεηαμύ ηνπο είηε γηα λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο θαη κεζόδνπο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη κέζα ζην 

παηρλίδη. Οη ρξήζηεο βξίζθνπλ ην παηρλίδη ζαλ κία θπζηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ 

ζεώξεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαλ έλα εξγαιείν γηα παηρλίδηα, πεξηκέλνπλ ηελ αλαγλώξηζε ησλ 

πξνζπαζεηώλ ηνπο κέζα από ην παηρλίδη, θάηη πνπ ηνπο δίλεηαη ζαλ αλαηξνθνδόηεζε θαη ηνπο 

παξαθηλεί λα ζπλερίζνπλ ζε αθόκα πην δύζθνιεο δηαδηθαζίεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαπηύζζεηαη ην κνληέιν “θάλσ γηα λα κάζσ” ζε αληίζεζε κε ην κνληέιν “καζαίλσ γηα λα θάλσ”. 

Σέινο νη ρξήζηεο αλαπηύζζνπλ ηελ θαληαζία ηνπο κέζα από ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο 

εκπεηξίαο πνπ απνθηνύλ από ηελ αιιειεπίδξαζε κε απηό δεκηνπξγώληαο ηηο θαηάιιειεο 

πξνϋπνζέζεηο λα ζεσξνύλ ηελ ηερλνινγία ζαλ θίιν θαη όρη ζαλ ερζξό κεγαιώλνληαο παξάιιεια 

κε απηή. 

 

ΣΟ ΚΙΝΗΣΡΟ ΔΝΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ  

Μειέηεο πνπ αθνξνύλ ην γηαηί ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα ζεσξνύληαη επράξηζηα θαη 

γνεηεύνπλ ηνπο καζεηέο έδεημαλ όηη απηά έρνπλ θνηλά θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά (Malone, 1981). 

Πξνζθέξνπλ ην αίζζεκα ηνπ ειέγρνπ, ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο εμσγελνύο θαη ηεο εζσγελνύο 

θαληαζίαο πξνθαιώληαο ηαπηόρξνλα ηελ ελαζρόιεζε κε απηά. Με βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα 

νη Lepper θαη Malone (1987), πξόηεηλαλ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ σο έλα κέζν 

εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Σα εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη εθείλα ηα παηρλίδηα πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ινγηθήο θαη ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλώζεο κε έλαλ επράξηζην ηξόπν (Klawe 
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& Phillips, 1995). Σν ππόβαζξό ηνπο ζρεηίδεηαη κε θνκκάηηα γλώζεο ηα νπνία νη ρξήζηεο πξέπεη 

λα εθαξκόζνπλ κε ζθνπό λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ ηνπο πξνηείλνληαη. Από ηηο πξώηεο 

έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ ρξήζε ησλ παηρληδηώλ ζηελ εθπαίδεπζε (Gordon, 1970) απνδείρζεθε 

όηη απνηεινύλ κία πεγή θηλήηξνπ γηα ηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, λα ηηο 

αλαπηύμνπλ εθαξκόδνληάο ηηο θαζώο θαη λα κάζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ γλσξίδνπλ ελώ ηαπηόρξνλα 

δηαζθεδάδνπλ  (Malone, 1980). πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ, νη ειθπζηηθέο ηζηνξίεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ πξαγκαηηθνύο ή θαληαζηηθνύο ζηόρνπο θαη πξάθηνξεο (agents) πνπ 

ζπλνδεύνπλ ην ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ (δίλνληάο ηνπο θίλεηξν λα ζπλερίζνπλ ην 

παηρλίδη θαη εθνδηάδνληάο ηνπο κε αλαηξνθνδόηεζε) απμάλνπλ ηελ καζεζηαθή επίηεπμε (Klawe, 

1999). 

Έλα δεύηεξν ζύλνιν παξακέηξσλ πνπ ζπλδέεη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ειεθηξνληθώλ πεξηβαιιόλησλ πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ λένπο ηύπνπο κάζεζεο (Facer, 2002). Σν κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή 

δηδαζθαιία είλαη κία κε απνδνηηθή κέζνδνο θαη δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα   δεηνύκελα 

απνηειέζκαηα κάζεζεο. Γηάθνξα άιια κνληέια έρνπλ πξνηαζεί όπσο ην κνληέιν “καζαίλσ 

θάλνληαο” (ΜΗΣ, 2002) θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα είλαη πεξηβάιινληα πνπ ελεξγεηηθά 

ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ πξαθηηθή. 

Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ειεθηξνληθώλ 

παηρληδηώλ. Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε, ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ (McGrenere, 1996). Γελ έρνπλ όινη ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο, 

ην ίδην ζηπι θαη ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

όπσο επίζεο θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Οη ζρεδηαζηέο ησλ ειεθηξνληθώλ 

παηρληδηώλ από ηελ άιιε πιεπξά ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο θαη 

ζηξαηεγηθέο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 

(Gonzalez et al, 2000). Μία από ηηο πην ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία απνδεθηώλ θαη 

παξαθηλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε ηερληθή ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ ιόγνπ κεηαμύ ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ ρξήζηε θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζπλαληά κέζα ζε απνδεθηά όξηα έηζη ώζηε λα 

κελ δεκηνπξγείηαη ζηνλ ρξήζηε ην αηζζήκαηα αλίαο, έιιεηςεο δηαζθέδαζεο, αλεζπρία θαη άγρνο 

(Sedighian, 1997). Όηαλ ε πξόθιεζε είλαη αλώηεξε ησλ δπλαηνηήησλ δεκηνπξγείηαη αλεζπρία θαη 

απνγνήηεπζε, ελώ όηαλ είλαη θαηώηεξε δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηεο αλίαο (Csikszentmihalyi, 

1975). 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΙΝΑΚΧΝ 

Οη πίλαθεο απνηεινύλ έλα αξθεηά ζεκαληηθό αληηθείκελν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαζώο 

εηζάγνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζηηο δνκέο δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο απαξαίηεηεο 

αθαηξεηηθήο ζθέςεο. 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πηλάθσλ 

αλαθέξεηαη όηη νη καζεηέο ζπρλά ζπγρένπλ ηνλ δείθηε ελόο πίλαθα κε ην αληίζηνηρν ζηνηρείν (π.ρ 

i+5 θαη A[i+5]) δπζθνιεύνληαη  λα δηαθξίλνπλ ην δείθηε πνπ αληηζηνηρεί ζε γξακκέο από απηόλ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηήιεο θαζώο θαη όηη αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία 

ησλ ζηνηρείσλ ελόο δηζδηάζηαηνπ πίλαθα θαηά γξακκέο ή θαηά ζηήιεο (Du Boulay, 1989). 

ύκθσλα κε λεόηεξε έξεπλα ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ πηλάθσλ (Μαξαγθόο & Γξεγνξηάδνπ., 2004) παξαηεξήζεθε όηη νη καζεηέο: 

 Χο πξνο ηελ ρξήζε ελόο πίλαθα 

 πηζηεύνπλ όηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε πίλαθα όηαλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην 

κέγηζην ή ην ειάρηζην ελόο ζπλόινπ ζηνηρείσλ 
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 πηζηεύνπλ όηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε πίλαθα όηαλ πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε δηάθνξεο 

ηηκέο κεηαμύ ηνπο 

 πηζηεύνπλ όηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε πίλαθα όηαλ έρνπκε κεγάιν αξηζκό ζηνηρείσλ 

πνπ πξέπεη λα νκαδνπνηήζνπκε γηα λα έρνπκε έλαλ γξήγνξν αιγόξηζκν 

 

Χο πξνο ηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα 

 δελ έρνπλ θαηαλνήζεη όηη ηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα κπνξνύλ λα πάξνπλ ηηκή κέζσ κίαο 

εληνιήο εθρώξεζεο ηηκήο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εληνιή 

δηάβαζε 

 πηζηεύνπλ όηη νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ελόο πίλαθα είλαη ήδε γλσζηέο ζηνλ αιγόξηζκν θαη 

έηζη δελ απαηηείηαη πξνζπέιαζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ 

 δελ είλαη ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ αιγνξηζκηθά έλαλ πίλαθα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ζηνηρεία ηνπ ππνινγίδνληαη αλαδξνκηθά (π.ρ. Α[i]  Α[i-1] + Α[i-2]) 

 

Χο πξνο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ πίλαθα 

 δπζθνιεύνληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα 

πξνζπειάζνπκε γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέγηζην ή ην ειάρηζην ζηνηρείν ελόο 

κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα 

 πηζηεύνπλ όηη γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέγηζην ζηνηρείν ελόο ηαμηλνκεκέλνπ θαηά 

αύμνπζα ζεηξά πίλαθα (ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ πίλαθα) απαηηείηαη 

λα πξνζπειάζνπκε όια ηα ζηνηρεία 

 έρνπλ παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε θαη ηε ζεηξηαθή πξνζπέιαζε θαη 

ζεσξνύλ όηη ν ππνινγηζκόο ηνπ κέγηζηνπ ή ηνπ ειάρηζηνπ ελόο πίλαθα είλαη ζεηξηαθή 

αλαδήηεζε 

 πηζηεύνπλ όηη ζηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε όηαλ ην ζηνηρείν δελ ππάξρεη ζηνλ πίλαθα δελ 

θάλνπκε θακία πξνζπέιαζε 

 πηζηεύνπλ όηη, όηαλ ζηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε βξίζθνπκε ην ζηνηρείν πνπ ςάρλνπκε ηόηε 

δελ έρνπκε πξνζπέιαζε 

 δπζθνιεύνληαη λα εθαξκόζνπλ ηνλ αιγόξηζκν ηεο θπζαιίδαο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ελόο 

κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα 

 δπζθνιεύνληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα 

πξνζπειάζνπκε γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέγηζην ζηνηρείν κίαο γξακκήο ή ζηήιεο ελόο 

δηζδηάζηαηνπ πίλαθα 

 κπεξδεύνπλ ηηο γξακκέο κε ηηο ζηήιεο ζε έλαλ δηζδηάζηαην πίλαθα 

 

Δπηπξόζζεηα, σο πξνο ηε ζρεδίαζε ηεο θαηάιιειεο αιγνξηζκηθήο επίιπζεο θαίλεηαη όηη νη 

καζεηέο αδπλαηνύλ λα αληεπεμέιζνπλ κε επηηπρία γηα ην ιόγν όηη δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ινγηθή 

κε ηελ νπνία επηηεινύληαη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζε έλαλ πίλαθα. 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παξαπάλσ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ησλ καζεηώλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ πηλάθσλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελόο ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ. Μέζα από 

απηό ην ειεθηξνληθό παηρλίδη, ηελ ηζηνξία θαη ην παίμηκν ξόινπ,  νη καζεηέο ζα πεηξακαηίδνληαη 

ζηε ινγηθή ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ παηρληδηνύ, 

κία ινγηθή αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκό ιεηηνπξγηώλ ζε έλαλ πίλαθα.  

ηελ επόκελε ελόηεηα ζα πεξηγξάςνπκε κία από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηνύ ηνπ ειεθηξνληθνύ 

παηρληδηνύ ε νπνία εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε θαηαζηάζεηο θαη ζηόρνπο πνπ κεηαθξάδνληαη  ζηελ 

εύξεζε ηνπ κέγηζηνπ ζηνηρείνπ ζε έλαλ πίλαθα. 
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Η ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ  

ην ζεκείν απηό ζα  δώζνπκε κία δηδαθηηθή πξόηαζε ε νπνία λα βαζίδεηαη ζηελ έθθξαζε 

ηζηνξίαο θαη ζην παίμηκν ξόισλ κέζσ ελόο ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ.  

Σάξη: Γ’ Λπθείνπ / Σερλνινγηθή θαηεύζπλζε 

Μάθημα: Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ 

Γιδακηικοί ηόχοι:  

Οη καζεηέο λα είλαη ηθαλνί λα: 

 Τπνινγίδνπλ ην κέγηζην ζηνηρείν ελόο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα 

 Πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ κέγηζηνπ ζηνηρείνπ ελόο κνλνδηάζηαηνπ 

πίλαθα 

Υπόνορ: 1 δηδαθηηθή ώξα 

Οπγάνωζη ηάξηρ:  

Οη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ ζε νκάδεο 2-3 αηόκσλ. Με ηε ζπλεξγαηηθή απηή κέζνδν νη καζεηέο 

ζα αληαιιάμνπλ κεηαμύ ηνπο ηδέεο θαη πξνηάζεηο πξνζπαζώληαο λα επηηύρνπλ ηνλ θνηλό ηνπο 

ζηόρν. 

ενάπιο: 

ε κία επηθίλδπλε απνζηνιή ζηνλ αζηεξνεηδή OFAR9 ην δηαζηεκόπινην SCRUP5 πξέπεη λα 

θνξηώζεη γξήγνξα ηα 10 θηβώηηα κε ηα πεηξώκαηα θαη λα απνρσξήζεη όζν ην δπλαηόλ 

ζπληνκόηεξα γηαηί ε αλεκνζύειια πνπ επίθεηηαη ζα ζαξώζεη ηα πάληα θαη ζα θαηαζηξέςεη ηελ 

επηηπρία ηεο απνζηνιήο. Οη κεραληθνί πνπ επηηεξνύλ ηελ απνζηνιή από ηε γε παξαηήξεζαλ όηη 

ην δηαζηεκόπινην δελ έρεη αξθεηά θαύζηκα γηα λα κπνξέζεη λα απνγεησζεί από ηνλ αζηεξνεηδή κε 

ην βάξνο όισλ ησλ πεηξσκάησλ πνπ έρνπλ πεξηζπιιεγεί. Γηα λα κελ απνηύρεη ε απνζηνιή ζα 

πξέπεη λα θνξησζεί ζην SCRUP5 ην βαξύηεξν από ηα 10 θηβώηηα όζνλ ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα, 

ελώ ηα ππόινηπα ζα κείλνπλ εθεί ώζηε λα πεξηζπιιεγνύλ ζε κία κειινληηθή απνζηνιή ζηνλ 

αζηεξνεηδή.  

Σν SCRUP5 δηαζέηεη έλα ηειεθαηεπζπλόκελν ξνκπόη κε έλαλ βξαρίνλα πνπ κπνξεί λα 

κεηαθηλείηαη ζε όπνηα ζέζε ηνπ δεηεζεί, λα δπγίδεη έλα θηβώηην θάζε θνξά θαη λα απνζεθεύεη κία 

ή πεξηζζόηεξεο ηηκέο ζηελ κλήκε ηνπ. 

Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνπο κεραληθνύο ζηε γε λα θαηεπζύλνπλ κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ ην 

ξνκπόη έηζη ώζηε λα ππνινγίζεη ην βάξνο ηνπ βαξύηεξνπ θηβσηίνπ γηα λα θνξησζεί ζην SCRUP5, 

πεξηγξάθνληαο ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ην ξνκπόη; 

Γξήγνξα όκσο γηαηί ε αλεκνζύειια πιεζηάδεη θαη ε απνζηνιή ζα απνηύρεη. 

 

Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα: 

Κύξηνο ζηόρνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη νη καζεηέο λα πεηξακαηηζηνύλ κε έλα παξάδεηγκα-

παηρλίδη ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα είλαη πξαγκαηηθό θαη νηθείν ζε απηνύο. Έλα παξάδεηγκα ζην 

νπνίν ν καζεηήο παίξλεη ην ξόιν ελόο κεραληθνύ  ν νπνίνο πξέπεη λα ρεηξηζηεί ην ξνκπόη 

απνκαθξπζκέλα κε ζηόρν ηελ εύξεζε ηνπ βαξύηεξνπ θηβσηίνπ θαη θαη' επέθηαζε ηελ επηηπρία ηεο 

απνζηνιήο. Ζ έλλνηα ηνπ ξνκπόη ζεσξείηαη αξθεηά νηθεία ζηνπο καζεηέο θαη νη θηλήζεηο πνπ 

κπνξεί λα θάλεη έλα ξνκπόη είλαη γλσζηέο θαη θαηαλνεηέο ζε απηνύο. Μέζα από απηό ην ζελάξην 

ν καζεηήο θαιείηαη ειεύζεξα λα εθθξάζεη ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα πεηξακαηηζηεί κε θάηη όρη 

αθεξεκέλν, όπσο είλαη ε έλλνηα ελόο πίλαθα ζηελ κλήκε ελόο ππνινγηζηή, αιιά κε θάηη ην 

πξαγκαηηθό πνπ είλαη ν απνκαθξπζκέλνο ρεηξηζκόο ελόο ξνκπόη. Με ηε κέζνδν απηή 

επηηπγράλνπκε λα απμήζνπκε ην θίλεηξν ελαζρόιεζεο ηνπ καζεηή κε ηε δξαζηεξηόηεηα θαζώο ε 

κάζεζε πεξλάεη κέζα από ην παηρλίδη, ηηο κεζόδνπο θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ απηό ζέηεη. Θέινπκε λα 
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επηηύρνπκε ν καζεηήο λα δεη  ηε κάζεζε σο δηαζθέδαζε έηζη ώζηε λα πξνζπαζήζεη λα εκπιαθεί 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν κέζα ζε απηήλ. 

Ζ ζρέζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο εύξεζεο ηνπ κέγηζηνπ ζηνηρείνπ ζε έλαλ κνλνδηάζηαην πίλαθα 

κε ην παξαπάλσ παηρλίδη θαη ηεο εύξεζεο ηνπ βαξύηεξνπ θηβσηίνπ είλαη πξνθαλήο. Ζ κέζνδνο 

είλαη ε ίδηα. Κξαηάκε ζαλ κέγηζην (βαξύηεξν) ην πξώην ζηνηρείν θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε έλα-

έλα όια ηα ππόινηπα ζηνηρεία (θηβώηηα). ηελ πεξίπησζε πνπ βξνύκε έλα κεγαιύηεξν (βαξύηεξν) 

ζεσξνύκε απηή ηελ ηηκή κέγηζηε θαη απηό επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα ηειεηώζνπλ όια ηα ζηνηρεία 

(θηβώηηα). Ζ ζρέζε απηή απνηππώλεηαη κέζσ ησλ δύν αιγνξίζκσλ πνπ δίλνληαη παξαθάησ (γηα 

ηνλ πίλαθα θαη γηα ην ξνκπόη).  

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΓΙΑ ΣΟ ΡΟΜΠΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ Δ ΠΙΝΑΚΑ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΔ TO ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΣΖ_ΘΔΖ 1 

ΕΤΓΗΔ TO ΚΗΒΧΣΗΟ 

MAX  ΔΝΓΔΗΞΖ ΕΤΓΑΡΗΑ 

ΟΟ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΚΗΒΧΣΗΑ 

ΜΔΣΑΚΗΝΖΔ TO ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΣΟ ΔΠΟΜΔΝΟ 

ΕΤΓΗΔ ΣΟ ΚΗΒΧΣΗΟ  

ΑΝ ΔΝΓΔΗΞΖ ΕΤΓΑΡΗΑ > MAX ΣΟΣΔ 

MAX  ΔΝΓΔΗΞΖ ΕΤΓΑΡΗΑ 

Η  1 

 

MAX  A[1] 

ΟΟ Η < 10 ΔΠΑΝΑΛΑΒΔ 

Η   Η + 1 

 

ΑΝ Α[Η] > ΜΑΥ ΣΟΣΔ 

 ΜΑΥ   Α[Η] 

ΣΔΛΟ_ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

Γελ επηδεηνύκε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ξνκπόη κε απζηεξά θαζνξηζκέλεο εληνιέο θαζώο ν 

ζηόρνο καο επηθεληξώλεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ ηεο εύξεζεο ηνπ κέγηζηνπ 

ζηνηρείνπ. Πεξηκέλνπκε όηη νη καζεηέο ζα πεηξακαηηζηνύλ θαη ζα δώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο 

– ιύζεηο ηνπ πξαγκαηηθνύ πξνβιήκαηνο. Κάπνηνη από ηνπο καζεηέο ζα επηηύρνπλ ην ζηόρν πνπ 

ηίζεηαη ελώ θάπνηνη άιινη όρη, όκσο από ηελ αληαιιαγή πξνηάζεσλ θαη απόςεσλ κεηαμύ ηνπο θαη 

κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ζα πξνθύςνπλ ρξήζηκα απνηειέζκαηα. Ζ γλώζε πνπ ζα απνθνκίζνπλ κέζα 

από ην παηρλίδη ζα ηνπο βνεζήζεη λα ηελ εθαξκόζνπλ θαη ζηελ αθεξεκέλε έλλνηα ελόο πίλαθα 

ζηελ κλήκε ελόο ππνινγηζηή. 

  

ΔΠΙΛΟΓΟ 

ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε κία πξόηαζε δηδαζθαιίαο βαζηζκέλε ζην παηρλίδη θαη 

ζην παίμηκν ξόισλ κέζσ ελόο ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πηλάθσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ιεηηνπξγία ηεο εύξεζεο 

ηνπ κέγηζηνπ ζηνηρείνπ ελόο κνλνδηάζηαηνπ πίλαθα. Ζ πξόηαζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί, κε 

ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο θαη πξνζζήθεο, θαη ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο ελόο  πίλαθα όπσο είλαη ε 

αλαδήηεζε ελόο ζηνηρείνπ, ε απόδνζε ηηκώλ ζηα ζηνηρεία ελόο πίλαθα, ε ηαμηλόκεζε θαζώο θαη 

ζηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ζε πίλαθεο δύν δηαζηάζεσλ. Ζ ππνζηήξημε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ πξνηείλεηαη κε βάζε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα σο θίλεηξν κάζεζεο. Οη καζεηέο ζα κπνξνύλ λα πεηξακαηίδνληαη 

θαηεπζύλνληαο έλα ξνκπόη λα εθηειέζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ νη ίδηνη έρνπλ ζρεδηάζεη βιέπνληαο, 

ειέγρνληαο θαη αμηνινγώληαο παξάιιεια ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηόρνπ. Ζ δηεπαθή ηνπ παηρληδηνύ κε ηνλ καζεηή, νη επηινγέο θαη ηα εξγαιεία πνπ απηό ζα 

πξνζθέξεη ώζηε ν καζεηήο λα κπνξεί λα αιιειεπηδξά θαη λα πεηξακαηίδεηαη απνηεινύλ  

αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο. 
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