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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηε κνξθή θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηωλ ζεκάηωλ ηνπ καζήκαηνο
"Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ" ηωλ Παλειιαδηθώλ Εμεηάζεωλ γηα ηνπο καζεηέο
εκεξεζίωλ Λπθείωλ. Η εμέηαζε θαη ε αμηνιόγεζε γίλεηαη ζε ζρέζε κε ην Πξνεδξηθό Δηάηαγκα 86/2001, ην
νπνίν θαζνξίδεη ηε κνξθή πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα ζέκαηα ηωλ Παλειιαδηθώλ εμεηάζεωλ, θαζώο θαη ηελ
ηαμηλνκία γλωζηηθώλ ζηόρωλ ηνπ Bloom. Επηπξόζζεηα επηρεηξείηαη κηα ηαμηλόκεζε θαη αμηνιόγεζε ηωλ
δπζθνιηώλ πνπ αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο ζηελ επίιπζε ηωλ ζεκάηωλ ηωλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεωλ 20032004. Τέινο πξνηείλεηαη κηα δηαδηθαζία επηινγήο ηεο κνξθήο ηωλ ζεκάηωλ ε νπνία εμαζθαιίδεη όηη ηα ζέκαηα
ζα είλαη ειεγρόκελεο θαη ζηαζεξήο δπζθνιίαο από έηνο ζε έηνο.

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: ζέκαηα εμεηάζεωλ, ηαμηλνκία γλωζηηθώλ ζηόρωλ, δπζθνιίεο καζεηώλ
ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ κνξθή θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο είλαη έλα ζέκα
πνπ αθνξά όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ζηηο εμεηάζεηο, θαζεγεηέο, καζεηέο θαη γνλείο. Δλδεηθηηθό
είλαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε έθηαζε πνπ δίλνπλ ηα ΜΜΔ ζε ππαξθηά ή πηζαλνινγνύκελα
πξνβιήκαηα ησλ ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζε δηάθνξα καζήκαηα. Ζ εκπεηξία ησλ πξνεγνύκελσλ
εμεηάζεσλ δείρλεη όηη ηα ζέκαηα ζην κάζεκα "Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό
Πεξηβάιινλ" δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ην βαζκό δπζθνιίαο από έηνο ζε έηνο κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγείηαη αθελόο κελ αίζζεκα αδηθίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ, αθεηέξνπ δε αβεβαηόηεηα ζηνπο
δηδάζθνληεο θαη δηδαζθόκελνπο γηα ην βαζκό εκβάζπλζεο ζηελ εμεηαζηέα ύιε. Σν Πξνεδξηθό
Γηάηαγκα 86/2001 - ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ζην άξζξν 15 θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν εμέηαζεο ησλ δηαθόξσλ καζεκάησλ. ηελ εηζαγσγή ηνπ ην
άξζξν αλαθέξεη: Οη εξωηήζεηο … δηαηξέρνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε έθηαζε ηεο εμεηαζηέαο
ύιεο, ειέγρνπλ επξύ θάζκα δηδαθηηθώλ ζηόρωλ θαη είναι κλιμακούμενοσ βαθμού δσζκολίας. ηελ
παξάγξαθν Ε ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ην νπνίν αλαθέξεηαη εηδηθά γηα ηα ζέκαηα ζηελ Αλάπηπμε
Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ αλαθέξεη:
Α) Σα ζέκαηα ζεσξίαο απνηεινύληαη από εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη
ε γνώζη θαη ε καηανόηζη ηεο ζεσξίαο , ε θξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ, ε ηθαλόηεηα
αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ θαη ε δπλαηόηεηα παξνπζίαζεο ηνπο κε ζσζηνύο επηζηεκνληθνύο όξνπο θαη
ζσζηό γξαπηό ιόγν.
Β) Σα ζέκαηα αζθήζεσλ ή πξνβιεκάησλ ζηνρεύνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ καζεηή
λα ρξεζηκνπνηεί ζε ζςνδςαζμό, γλώζεηο ή δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.
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Παξαηεξνύκε όηη ην Π.Γ είλαη γεληθά αζαθέο σο πξνο ηε κνξθή ησλ ζεκάησλ ζην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζε άιια καζήκαηα, όπσο ζηα Μαζεκαηηθά
θαη ηε Φπζηθή, ππάξρνπλ πνιύ πην ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηε κνξθή θάζε ζέκαηνο
μερσξηζηά. Μηα πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηεο νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπληάθηεο ηνπ
πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο γηα ηε κνξθή ησλ ζεκάησλ ζην κάζεκα "Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ" θαζώο
θαη ηδηαίηεξα ζε άιια καζήκαηα ζεηηθήο θαηεύζπλζεο παξαπέκπεη επζέσο ζηε γλσζηή ηαμηλνκία
ησλ έμη επηπέδσλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ ηνπ Bloom (Bloom, 1956).
ΟΙ ΔΠΙΓΟΔΙ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ
Ζ εκπεηξία πνπ πξνθύπηεη από ηε βαζκνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο "Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε
Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ" ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξόληα
επηβεβαηώλεη ηελ άπνςε όηη ηα ζέκαηα πνπ ηίζεληαη από έηνο ζε έηνο δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο
ην βαζκό δπζθνιίαο ηνπο (Βιέπε Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 1). Απηό είλαη θπζηθό λα πξνθαιεί
αηζζήκαηα αδηθίαο ζηνπο καζεηέο πνπ γλσξίδνπλ ηα ζέκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη έρνπλ
πξνζαξκόζεη ηε κειέηε ηνπο ζην επίπεδν απηώλ ησλ ζεκάησλ. Δπίζεο θαη νη θαζεγεηέο πνπ
δηδάζθνπλ ην κάζεκα έρνπλ έλα βαζκό αβεβαηόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθόηεηα ησλ
αζθήζεσλ πνπ πξέπεη λα δηδάμνπλ έηζη ώζηε νη καζεηέο ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηηο
Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.
Ζ γεληθή επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό
Πεξηβάιινλ" παλειιαδηθά ζύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθνηλώλεη ην ΤΠΔΠΘ
εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Πίνακαρ 1. Η βαθμολογία ηων μαθηηών ζηο μάθημα
Ανάπηςξη Δθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό Πεπιβάλλον
Δύρος βαθμολογίας
0 – 4,9
5 – 9,9
10 – 14,9
15 - 20
35,99 %
30,92 %
19,6 %
13,2 %
2002
9,95 %
25,81 %
26,45 %
37,76 %
2003
20,39 %
24,61 %
21,51 %
33,46 %
2004
Παξαζηαηηθά ε δηαθύκαλζε ηεο βαζκνινγίαο από έηνο ζε έηνο αλ επηθεληξσζνύκε κόλν ζην
δηαρσξηζκό ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ην αλ έγξαςαλ πάλσ ή θάησ από ηε βάζε (10), εκθαλίδεηαη
ζην δηάγξακκα 1.
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Γιάγραμμα 1. Η δηαθύκαλζε ηεο βαζκνινγίαο ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε
Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ, κε βάζε ην 10.
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Ζ κειέηε ηνπ πίλαθα θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο δείρλεη όηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθύκαλζε
ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεηώλ από έηνο ζε έηνο πνπ νπζηαζηηθά νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθό
επίπεδν δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο. Γηα ην ιόγν απηό
πξέπεη από ηε Γεληθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ λα ιακβάλεηαη ππόςε ην επίπεδν δπζθνιίαο θάζε
ζέκαηνο. Έλαο ηξόπνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ είλαη ε ρξήζε
ησλ έμη επηπέδσλ γλσζηηθώλ ζηόρσλ ηνπ Β. Bloom όπσο αλαιύεηαη ζηε επόκελε ελόηεηα.
Η ΣΑΞΙΝΟΜΙΑ ΓΝΧΣΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΣΟΤ BLOOM ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ
"ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
Δ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ"
ε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα επηθξαηεί ε αληίιεςε όηη αλακθίβνια νη γλσζηηθνί
ζηόρνη ελόο αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα ηαμηλνκεζνύλ κε θάπνην είδνο ηαμηλνκίαο (Γαγδηδέιεο,
Γειιεγηάλλε, 2004). Ζ ηαμηλνκία γλσζηηθώλ ζηόρσλ ηνπ Β. Bloom (Bloom 1956) είλαη ήδε
αξθεηά παιηά θαη από πνιινύο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο ηδηαίηεξα ζε εηδηθά
γλσζηηθά πεδία (Anderson θ.α 2001; Mayer, 2002). Παξόια απηά ε αξρηθή κνξθή ηεο δηαηεξεί,
ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, έλα πςειό πνζνζηό ρξήζεο (Γεκεηξόπνπινο, 1989; Κόθθνηαο, 2001;
Καζζσηάθεο,. 2001; Εεζηκόπνπινο θ.α. 2002; Παιόγνο, 2004 ). Ο Bloom πξνηείλεη κηα ζεηξά
από έμη επίπεδα γλσζηηθώλ ζηόρσλ ν έιεγρνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα
αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ. Μηα εθαξκνγή ηεο ζην
κάζεκα " Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ" έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή.
Δπίπεδα αξιολογικών ζηόσων
1ο επίπεδο – Γνώζη: ην επίπεδν απηό ειέγρεηαη ε αλάθιεζε ηεο γλώζεο δειαδή ε
απνκλεκόλεπζε θαη ε πηζηή αλαπαξαγσγή ηεο. πλεπώο νη εξσηήζεηο απηνύ ηνπ επηπέδνπ ζα
πξέπεη λα δεηνύλ από ην καζεηή ηελ αλάθιεζε ηεο ζεσξίαο (δηδαρζείζα ύιε) όπσο πεξηέρεηαη ζην
δηδαθηηθό βηβιίν ή ζε παξεκθεξή κνξθή. Δλδεηθηηθά νη εξσηήζεηο απηνύ ηνπ επηπέδνπ ζα πξέπεη
λα δεηνύλ από ηνλ καζεηή:
 ηε δηαηύπσζε ελόο νξηζκνύ.
 ηελ αληηζηνίρηζε κηαο έλλνηαο ζην ζσζηό νξηζκό ηεο.
 ηελ απάληεζε κηαο εξώηεζεο ζσζηνύ-ιάζνπο, όηαλ ε απάληεζε απηή πξνθύπηεη άκεζα από
ηε ζεσξία
2ο επίπεδο – Καηανόηζη: ην επίπεδν απηό ειέγρεηαη ε θαηαλόεζε ηεο γλώζεο ηνπ
πξνεγνύκελνπ επηπέδνπ. Γειαδή ειέγρεηαη αλ ν καζεηήο εθηόο από ηελ απνκλεκόλεπζε ησλ
πιεξνθνξηώλ, ηηο έρεη εληάμεη ζε έλα νινθιεξσκέλν λνεηηθό κνληέιν, ζην νπνίν νη πιεξνθνξίεο
δελ είλαη αλεμάξηεηεο αιιά ζπζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο. Δλδεηθηηθά νη εξσηήζεηο απηνύ ηνπ
επηπέδνπ ζα πξέπεη λα δεηνύλ από ηνλ καζεηή:
 ηε κεηάθξαζε– δηαζαθήληζε κηαο έλλνηαο ή ηε ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηώλ.
 ηε κεηαηξνπή κηαο δηδαρζείζαο γλώζεο από κηα κνξθή ζε κηα άιιε. Γηα παξάδεηγκα ηε
κεηαηξνπή ελόο καζεκαηηθνύ ηύπνπ ζε έθθξαζε ςεπδνθώδηθα ή θώδηθα πξνγξάκκαηνο ή ηε
κεηαηξνπή ελόο ινγηθνύ δηαγξάκκαηνο ζε ςεπδνθώδηθα ή θώδηθα.
 ηελ πξόβιεςε ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο κεηά από έλα ζύλνιν εληνιώλ ή ηνλ αξηζκό ησλ
επαλαιήςεσλ κηαο δνκήο επαλάιεςεο.
 λα εληνπίζεη πιεξνθνξίεο πνπ θξύβνληαη ζε έλα ςεπδνθώδηθα ή θώδηθα (ή ινγηθό
δηάγξακκα) θαη νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ πξνθύπηνπλ άκεζα αιιά έκκεζα κεηά από
"εθηέιεζε" ηνπ ςεπδνθώδηθα ή θώδηθα. Γηα παξάδεηγκα ηη ζα εθηππσζεί θαηά ηελ εθηέιεζε
ελόο ηκήκαηνο ςεπδνθώδηθα ε ελόο νιόθιεξνπ πξνγξάκκαηνο.
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3ο επίπεδο – Δθαπμογή: ην επίπεδν απηό ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα εθαξκνγήο ηεο γλώζεο
(πνπ έρεη θαηαλνεζεί) ζηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη
ηνπο θαλόλεο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ έρεη δηδαρζεί γηα ηελ επίιπζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ
πξνβιήκαηνο. Δλδεηθηηθά νη αζθήζεηο απηνύ ηνπ επηπέδνπ ζα πξέπεη λα δεηνύλ από ην καζεηή:
 λα επηιέμεη κόλνο ηνπ ηε δνκή ή ηηο δνκέο ηνπ θώδηθα πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα
ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
 λα ζπλδπάζεη ηηο δνκέο απηέο κε εληνιέο εηζόδνπ-εμόδνπ.
4ο επίπεδο – Ανάλςζη: ην επίπεδν απηό ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα αλάιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
ζηα κέξε ηνπ. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεη ηε δνκή - νξγάλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ην
δηαρσξίζεη ζε ηκήκαηα. Δλδεηθηηθά νη αζθήζεηο απηνύ ηνπ επηπέδνπ ζα πξέπεη λα δεηνύλ από ην
καζεηή:
 λα δηαζπάζεη έλα πξόβιεκα ζηα επί κέξνπο ηκήκαηα πνπ ην απνηεινύλ.
 λα αληρλεύζεη ηηο ζρέζεηο θαη ηνλ ηξόπν πνπ νξγαλώλνληαη απηά ηα κέξε γηα λα αληηκεησπίζεη
επηηπρώο ην πξόβιεκα.
5ο επίπεδο – ύνθεζη: ην επίπεδν απηό ειέγρεηαη ε δεκηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή
ζηε ζύλζεζε δηάζπαξησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελόο πξνβιήκαηνο. Δλδεηθηηθά νη
αζθήζεηο απηνύ ηνπ επηπέδνπ ζα πξέπεη λα δεηνύλ από ην καζεηή:
 ηε δεκηνπξγία λέαο γλώζεο από ηηο ήδε ππάξρνπζεο.
Ζ λέα απηή γλώζε κπνξεί λα πξνέιζεη από ηε ζύλζεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ην ζπλδπαζκό
ππαξρνπζώλ γλώζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ε βειηίσζε ελόο αιγνξίζκνπ ηαμηλόκεζεο.
6ο επίπεδο – Αξιολόγηζη: ην επίπεδν απηό ειέγρεηαη ε ηθαλόηεηα θξίζεο. Ο καζεηήο ζα
πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα:
 λα ζπγθξίλεη, .λα αμηνινγεί θαη λα επηιέγεη κεζόδνπο θαη ιύζεηο ελόο πξνβιήκαηνο ζε ζρέζε
κε ηελ νξζόηεηα, ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο κεζόδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
ιύζε ηνπ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 2004
ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη κηα αμηνιόγεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηηο
Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 2003-2004 ζην κάζεκα "Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό
Πεξηβάιινλ" (Σα πιήξε ζέκαηα είλαη δηαζέζηκα ζηηο ζειίδεο ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
δηεύζπλζε http://www.ypepth.gr/themata/ them_plir_kat_c_hmer_no_0604.pdf ελώ ην 3ν θαη 4ν
ζέκα πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα). Ζ Αμηνιόγεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλνκία ηνπ Bloom
πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα. Παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεηώπηζαλ νη καζεηέο ζηελ απάληεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ. Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ
παξαηεξήζεθαλ ζε έλα δείγκα 280 γξαπηώλ πνπ δηόξζσζαλ νη δύν ζπγγξαθείο ηνπ άξζξνπ ζην
33ν βαζκνινγηθό θέληξν ηεο Β' Αζήλαο. Σν κηθξό δείγκα ησλ καζεηώλ δελ πξνζθέξεηαη γηα
δηεμνδηθή πνζνηηθή αλάιπζε θαη γηα ην ιόγν απηό ε έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε
ησλ απαληήζεσλ. πγθξηηηθά νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνπλ κηα θαιύηεξε εηθόλα ζε
ζρέζε κε ηελ παλειιαδηθή, ηδηαίηεξα ζην άλσ άθξν ηεο βαζκνινγίαο (βαζκνί από 15 έσο 20)
όπσο εκθαλίδεη ν Πίλαθαο 2.
Πίνακαρ 2. ςγκπιηική βαθμολογία μαθηηών δείγμαηορ ζε ζσέζη με ηο
Πανελλαδικό ποζοζηό βαθμολογίαρ
Κλίμακα βαθμολογίαρ

0-5

5 –10

10 –15

15 -20

Πανελλαδικό ποζοζηό

17,76%

28,9%

23,76%

28,66%

Ποζοζηό δείγμαηορ

15,83%

25,54%

22,30%

35,61%
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Ζ θαιύηεξε βαζκνινγία ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην Παλειιαδηθό πνζνζηό
ηδηαίηεξα ζην αλώηεξν ηκήκα ηεο βαζκνινγίαο επηηξέπεη ηελ εηθαζία όηη νη δπζθνιίεο πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο ηζρύνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ην ζύλνιν ησλ
καζεηώλ.
Τπάξρεη κηα πινύζηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο
γύξσ από ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη ηδηαίηεξα ζε καζήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκό (Soloway, Bonar & Ehrlich 1983; Du Boulay,1989; Ξπλόγαινο, αηξαηδέκε &
Γαγδηιέιεο, 2000; Σδηκνγηάλλεο, Κόκεο 2000; Γξεγνξηάδνπ, Γόγνπινπ, Γνύιε, 2002). Ηδηαίηεξα
ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ νη επόκελεο
εξγαζίεο: Ο Σδηκνγηάλλεο (2003) ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κεηαβιεηώλ θαη ηε κε δηάθξηζε ησλ ηύπσλ ησλ δεδνκέλσλ. Οη
Γξεγνξηάδνπ, Γόγνινπ θαη Γνύιε (2004) αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ ζηηο
επαλαιεπηηθέο δνκέο θαη ηδηαίηεξα ζηελ αλαγλώξηζε ηεο αξρηθήο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο ειέγρνπ,
ζηελ αλαγλώξηζε ηεο εληνιήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο
ειέγρνπ θαζώο επίζεο θαη ζε παξάιεηςε αξρηθνπνίεζεο ή αλαλέσζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο
ειέγρνπ. Οη Γεσξγαληάθε θαη Ρεηάιεο (2004) αλαθέξνληαη ζε δπζθνιίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο
ζηε δνκή επηινγήο θαη ηδηαίηεξα ζηε ινγηθή έθθξαζε ηεο ζπλζήθεο ειέγρνπ θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηεο.
Οη δπζθνιίεο απηέο παξνπζηάδνληαη θαη ζηα γξαπηά ησλ καζεηώλ πνπ δηνξζώζακε.
Αλαιπηηθόηεξα ε αμηνιόγεζε ησλ ζεκάησλ θαη νη δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ αλά ζέκα είλαη:
Σο ππώηο θέμα ησλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ πεξηείρε 6 ππνελόηεηεο ε κνξθή ησλ νπνίσλ
ήηαλ:
 Ζ Α’ ππνελόηεηα πεξηείρε πέληε εξσηήζεηο ηύπνπ σζηό – Λάζνο.
 Ζ Β’ πεξηείρε κηα άζθεζε πνιιαπιήο αληηζηνίρεζεο.
 Ζ Γ’ είρε ηέζζεξηο ινγηθέο εθθξάζεηο πνπ έπξεπε λα ραξαθηεξηζηνύλ (αιεζήο ή
ςεπδήο).
 Ζ Γ’ δεηνύζε λα βξεζεί ν αξηζκόο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ ζα εθηειέζεη κηα δνκή
επαλάιεςεο γηα ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο ηηκώλ.
 Οη Δ’ θαη ε Σ’ ππνελόηεηεο πεξηείραλ εξσηήζεηο ζεσξίαο.
Παξαηεξνύκε όηη ην πξώην ζέκα αλήθεη ζηα δύν πξώηα επίπεδα γλσζηηθνύ ειέγρνπ ηνπ
Bloom. Ηδηαίηεξα νη ηέζζεξηο πξώηεο ππνελόηεηεο αλήθνπλ ζην 2ν επίπεδν (θαηαλόεζε) ελώ νη
δύν ηειεπηαίεο ζην 1ν επίπεδν (αλάθιεζε).
ηελ Α’ ππνελόηεηα νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο απάληεζαλ ζσζηά ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.
Μόλν έλα κηθξό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 1,5% απάληεζε ιαλζαζκέλα ζε νξηζκέλεο από απηέο.
ηελ Β’ ππνελόηεηα επίζεο κόλν έλα πνζνζηό 15% ησλ καζεηώλ έθαλαλ ιαλζαζκέλεο
αληηζηνηρίζεηο. ηηο ιαλζαζκέλεο αληηζηνηρίζεηο νη καζεηέο ζε πνζνζηό 75% ζεσξνύλ όηη ν
βξόρνο επαλάιεςεο "Όζν ζπλζήθε …. Σέινο_επαλάιεςεο " εθηειείηαη νπσζδήπνηε κηα θνξά,
ελώ ζε πνζνζηό 87% ζεσξνύλ όηη ν βξόρνο επαλάιεςεο "Αξρή_επαλάιεςεο … Μέρξηο όηνπ
<ζπλζήθε>" είλαη δπλαηόλ λα κελ εθηειεζηεί θακία θνξά. Από ηηο απαληήζεηο απηέο ζπλάγεηαη
όηη νη καζεηέο απηνί δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο δνκέο επαλάιεςεο θαη ηδηαίηεξα ην ξόιν πνπ
παίδεη ε ηηκή ηεο ζπλζήθεο ζηελ εθηέιεζε ή κε ηεο δνκήο.
ηελ Γ’ ππνελόηεηα (πνζνζηό ιαζώλ 5%) ην θύξην πξόβιεκα εκθαλίδεηαη ζηελ δεύηεξε
εξώηεζε " (Α>=Β) Ή (Γ<Β)" όπνπ νη καζεηέο έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο ινγηθήο
δηάδεπμεο ζε κηα ζύλζεηε ινγηθή ζπλζήθε θαη ζηελ ηέηαξηε εξώηεζε όπνπ ζπλδπάδεηαη ε άξλεζε
κε ηε ινγηθή ζύδεπμε ζε κηα ζύλζεηε ινγηθή ζπλζήθε "(ΟΥΗ(Α<>Β)) ΚΑΗ (Β+Γ<>2*Α)"
Δθπαηδεπηηθή Πύιε Ννηίνπ Αηγαίνπ – www.epyna.gr

110

3Ο ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΤΡΟ – ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Σο δεύηεπο θέμα πεξηείρε έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα κε όλνκα C θαη 6 ηηκέο. Οη ηηκέο ηνπ
πίλαθα απνδίδνληαλ ζε κεηαβιεηέο κέζα από έλα ηκήκα αιγνξίζκνπ ν νπνίνο πεξηείρε κηα δνκή
επαλάιεςεο θαη δνκέο επηινγήο. Σν δεηνύκελν ήηαλ νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε
ηνπ αιγνξίζκνπ.
Σν ζέκα απηό αλήθεη ζην δεύηεξν επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom (θαηαλόεζε).
ην ζέκα απηό ε θύξηα παξαλόεζε ησλ καζεηώλ ήηαλ ν θαζνξηζκόο ηεο ηηκήο ηνπ θειηνύ
C[i+1] ζηε δνκή επαλάιεςεο. Έλα κεγάιν πιήζνο καζεηώλ ρξεζηκνπνίεζε αληί γηα ην C[i+1]
(επόκελν θειί πίλαθα) ηελ έθθξαζε C[i]+1 (αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θειηνύ θαηά έλα) κε
απνηέιεζκα ην ιαλζαζκέλν ππνινγηζκό ελόο κεγάινπ πιήζνπο κεηαβιεηώλ. Ζ δπζθνιία απηή
δεκηνύξγεζε έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηε βαζκνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο, δηόηη δελ ππήξμε θεληξηθή
νδεγία γηα ηνλ ηξόπν βαζκνιόγεζεο απηήο ηεο πεξίπησζεο. Οη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ από ην
2000, ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν βαζκνιόγεζεο ησλ ζεκάησλ, όξηδαλ όηη, αλ γίλεη θάπνην ιάζνο
ππνινγηζκνύ ηηκήο θαη νη κεηέπεηηα ππνινγηζκνί ρξεζηκνπνηνύλ, κε ζσζηή δηαδηθαζία, ηε
ιαλζαζκέλε ηηκή. ηόηε ζεσξνύληαη ζσζηνί. Γειαδή έλα ζπγθεθξηκέλν ιάζνο ππνινγίδεηαη κόλν
κηα θνξά θαη δελ "θιεξνλνκείηαη" ζηνπο κεηέπεηηα ππνινγηζκνύο. Αληίζεηα αλ ππνινγηζηνύλ
κόλν νη ηηκέο πνπ "εθηππώλνληαη" από ην πξόγξακκα ηόηε όιεο νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζεσξνύληαη
ιάζνο κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα παίξλεη πνιύ ρακειόηεξε βαζκνινγία.
Ζ έιιεηςε θεληξηθήο νδεγίαο νδήγεζε ηνπο θαζεγεηέο ζε ππνθεηκεληθή βαζκνιόγεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, όηαλ ππήξρε ε ζπγθεθξηκέλε παξαλόεζε, κε απνηέιεζκα άιινη
θαζεγεηέο αθαηξνύζαλ από ηηο κνλάδεο ηνπ ζέκαηνο κόλν κηα (1) κνλάδα θαη άιινη αθαηξνύζαλ
δεθαηέζζεξηο (14) κνλάδεο.
Σν πξόβιεκα επεθηείλεηαη θαη ζηελ ηειεπηαία εξώηεζε όπνπ δεηείηαη από ην καζεηή λα
ππνινγίζεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο D από ηελ παξάζηαζε D  max*min, όπνπ νη ηηκέο ησλ
max θαη min έρνπλ ππνινγηζηεί από ηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε.
Αλ ηα ιάζε δελ
"θιεξνλνκνύληαη" γελληέηαη ην εξώηεκα ηη επηζπκνύζε λα ειέγμεη ε Γεληθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ
κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε; Σε δπλαηόηεηα ηνπ καζεηή λα θάλεη έλα πνιιαπιαζηαζκό ή ηελ
ηθαλόηεηά ηνπ λα θηάζεη ζε έλα ζσζηό απνηέιεζκα εθαξκόδνληαο κηα ζσζηή δηαδηθαζία;.
Σν πξόβιεκα απηό ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζε επόκελεο εμεηάζεηο. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη
λα δηεξεπλεζεί ε γλσζηηθή εμεηαζηηθή επηδίσμε ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο επαλαιήςεηο
θαη ην δεηνύκελν απνηέιεζκα πξνθύπηεη κεηά από κηα καθξά δηαδηθαζία.
Σο ηπίηο θέμα πεξηείρε έλα πξόβιεκα θιηκαθσηήο ρξέσζεο επηζηνιώλ ζύκθσλα κε ην βάξνο
ηνπο θαη ηνλ πξννξηζκό ηνπο (βιέπε Παξάξηεκα).
Σν πξόβιεκα απηό αλήθεη ζην ηξίην επίπεδν ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom, αθνύ ν καζεηήο ζα
έπξεπε λα επηιέμεη ηε δνκή ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ δηαρσξηζκό
ησλ πεξηπηώζεσλ. Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα νη καζεηέο είλαη
αξθεηέο θαη ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο.
 Γπζθνιίεο ζύληαμεο ηεο εληνιήο εηζόδνπ (αλάγλσζεο):
ην ζέκα αλαθέξεηαη όηη ν αιγόξηζκνο ζα πξέπεη λα δηαβάδεη ην βάξνο θαη ηνλ πξννξηζκό ηεο
επηζηνιήο ν νπνίνο ζα κπνξνύζε λα είλαη "Δ" γηα ην εζσηεξηθό ή "ΔΞ" γηα ην εμσηεξηθό.
Οξηζκέλνη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνλ αιγόξηζκν ηελ εληνιή εηζόδνπ ΓΗΑΒΑΔ κε ηηο
κνξθέο: "ΓΗΑΒΑΔ Βάξνο επηζηνιήο ζε γξακκάξηα", "ΓΗΑΒΑΔ Δ, ΔΞ" ή "ΓΗΑΒΑΔ Δ ή
ΔΞ".
Ζ ζύληαμε απηώλ ησλ εληνιώλ δείρλεη όηη ππάξρεη κηα δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ηνπ
κεραληζκνύ εηζαγσγήο ηηκώλ ζε έλα αιγόξηζκν θαζώο θαη ζην πιήζνο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ
πξέπεη λα εηζαρζνύλ. Πηζαλό αίηην απηήο ηεο δπζθνιίαο είλαη ε ζύγρπζε από ηε ιέμε
"ΓΗΑΒΑΔ" ε νπνία παξαπέκπεη ζηε δηαδηθαζία αλάγλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο. Σν
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πξόβιεκα απηό ζα κπνξνύζε εύθνια λα αληηκεησπηζηεί αλ νη καζεηέο είραλ πεξηζζόηεξε
εξγαζηεξηαθή εκπεηξία ζηε ζύληαμε πξνγξακκάησλ.
 Γπζθνιίεο επηινγήο δνκήο .
Οη επηζηνιέο δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην βάξνο ηνπο (0 έσο 500, 500
έσο 1000 θαη 1000 έσο 2000). Έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο (12%)
ρξεζηκνπνίεζε βξόρν επαλάιεςεο γηα ην δηαρσξηζκό ησλ πεξηπηώζεσλ. Οη καζεηέο
ρξεζηκνπνίεζαλ εληνιέο ηνπ ηύπνπ: "Γηα i από 0 έσο 2000 …" ή "Γηα i από 0 έσο 500…" .
Δπίζεο βξόρνη επαλάιεςεο ηνπ ηύπνπ " Γηα i από 2,0 κέρξη 4,8" ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε όξηα ηηο
δηαθνξεηηθέο ρξεώζεηο ηνπ πξννξηζκνύ κεηαμύ Δζσηεξηθνύ θαη Δμσηεξηθνύ ζε Δπξώ.
Οη απαληήζεηο απηέο δείρλνπλ όηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηηο δνκέο
επαλάιεςεο. Οη δπζθνιίεο απηέο εληνπίδνληαη ζηελ αδπλακία επηινγήο ηεο δνκήο πνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί (αλ ρξεηάδεηαη δνκή επαλάιεςεο) θαζώο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη κηα δνκή
επαλάιεςεο. Γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο δελ θαηαλννύλ όηη έλαο βξόρνο ηνπ ηύπνπ "Γηα i από 0
έσο 2000 …" πξνθαιεί ηελ επαλάιεςε ελόο ηκήκαηνο ηνπ αιγνξίζκνπ 2.001 θνξέο. Έηζη αθόκα
θαη γηα ηελ εκθάληζε ελόο θαη κόλνπ απνηειέζκαηνο ρξεζηκνπνηνύλ δνκέο ηνπ ηύπνπ: Γηα Υ από
0 έσο 500 , Δθηύπσζε "Δ", "ΔΞ", Σέινο_επαλάιεςεο
Σο ηέηαπηο θέμα ήηαλ πεξηζζόηεξν ζύλζεην θαη πεξηείρε ηέζζεξηο ππνελόηεηεο.
Ζ πξώηε ππνελόηεηα δεηνύζε ηελ αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ 500 καζεηώλ θαη ηελ
απνζήθεπζή ηνπο ζε πίλαθα. Σν εξώηεκα απηό αλήθεη ζην ηξίην επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ
Bloom θαη ν καζεηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα δνκή επαλάιεςεο γηα ηελ
απνζήθεπζε ησλ νλνκάησλ ζε έλα πίλαθα 500 ζέζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη.
Ζ δεύηεξε ππνελόηεηα δεηνύζε ηελ αλάγλσζε ηξηώλ βαζκώλ πνπ έιαβε θάζε καζεηήο θαη
ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζε δηζδηάζηαην πίλαθα. Σν εξώηεκα απηό αλήθεη ζην ηξίην επίπεδν ηεο
ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom θαη ν καζεηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα δνκή επαλάιεςεο γηα ηελ
απνζήθεπζε ησλ βαζκώλ θάζε καζεηή ζε έλα δηζδηάζηαην πίλαθα 500Υ3 πνπ ζα δεκηνπξγήζεη
Ζ ηξίηε ππνελόηεηα δεηνύζε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ βαζκώλ θάζε καζεηή.
Καη ε εξώηεζε απηή αλήθεη ζην ηξίην επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom, αθνύ ν καζεηήο
γλσξίδεη πνιύ θαιά ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ κέζνπ όξνπ θαη θαιείηαη απιά λα ηελ
εθαξκόζεη ζηηο γξακκέο ελόο δηζδηάζηαηνπ πίλαθα.
Ζ ηέηαξηε ππνελόηεηα δεηνύζε ηελ ηαμηλνκεκέλε εθηύπσζε ησλ νλνκάησλ ησλ καζεηώλ
καδί κε ην κέζν όξν βαζκνινγίαο ηνπο. Ζ ηαμηλόκεζε έπξεπε λα είλαη δύν επηπέδσλ, αξρηθά σο
πξνο ην κέζν όξν βαζκνινγίαο θαη ζε δεύηεξν επίπεδν (ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο) σο πξνο ηα
νλόκαηα. Σν εξώηεκα απηό αλήθεη θπξίσο ζην ηξίην επίπεδν ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom θαη κόλν
ε απαίηεζε ηαμηλόκεζεο σο πξνο δύν επίπεδα αλήθεη ζην ηέηαξην επίπεδν. Αξρηθά ε απαίηεζε
ηαμηλνκεκέλεο εθηύπσζεο ηνπ κέζνπ όξνπ πξνϋπνζέηεη όηη ν καζεηήο πξέπεη λα είρε απνζεθεύζεη
ηνπο κέζνπο όξνπο από ην πξνεγνύκελν εξώηεκα ζε έλα πίλαθα 500 ζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα πάλσ
ζε απηόλ ηνλ πίλαθα πξέπεη λα εθαξκόζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ηαμηλόκεζεο ε νπνία είλαη γλσζηή
από ηε ζεσξία. Ζ κόλε ηδηαηηεξόηεηα είλαη όηη καδί κε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ βαζκώλ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη θαη ηαμηλόκεζε ησλ νλνκάησλ ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα. Ζ απαίηεζε όκσο "ε ζεηξά
ηαμηλόκεζεο ησλ νλνκάησλ λα είλαη αιθαβεηηθή, ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο", απαηηεί ηελ
αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηνλ ηξόπν πινπνίεζήο ηεο. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεη όηη
ε ηαμηλόκεζε σο πξνο ην δεύηεξν επίπεδν είλαη αύμνπζα θαη λα ελζσκαηώζεη ηε δηαδηθαζία
ηαμηλόκεζεο ησλ νλνκάησλ κέζα ζηε δηαδηθαζία ηαμηλόκεζεο βαζκώλ.
Ζ δηαδηθαζία
ηαμηλόκεζεο σο πξνο δύν επίπεδα δελ πεξηέρεηαη ζην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη ππάξρεη κόλν κηα
άιπηε άζθεζε ζην ηεηξάδην αζθήζεσλ ηνπ καζεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν καζεηήο θαιείηαη λα
εθαξκόζεη κηα δηαδηθαζία ζε ηειείσο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα
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αλαιύζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη. Σελ δηαδηθαζία απηή
εθάξκνζε ηθαλνπνηεηηθά κόλν έλα ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό 5,3% ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο.
Σα ππόινηπα ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ ζην ηέηαξην ζέκα αθνξνύλ θπξίσο ιαλζαζκέλε ρξήζε
ηεο εληνιήο αλάγλσζεο, ιαλζαζκέλε ρξήζε πηλάθσλ θαζώο θαη δνκέο επαλάιεςεο πνπ αξρίδνπλ
θαλνληθά αιιά δελ θιείλνπλ κε ηελ εληνιή "Σέινο_επαλάιεςεο".
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΙ
ρεηηθά κε ηε κνξθή ησλ ζεκάησλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο πξνηείλνπκε ζε λνκηθό
επίπεδν ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 86/ 2001 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην ηξόπν
εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο "Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ" έηζη ώζηε
λα είλαη αληίζηνηρν κε ηνπο εμεηαζηηθνύο ζηόρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιια καζήκαηα ζεηηθήο
θαηεύζπλζεο. Ζ ζύληαμε πνπ πξνηείλεηαη είλαη:
ηνπο καζεηέο δίλνληαη ηέζζεξα (4) ζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ παξαθάησ κνξθή:
Α) Σν πξώην ζέκα απνηειείηαη από εξσηήζεηο δηαθόξσλ ηύπσλ κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε
γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο, θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ
γηα ηελ αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Β) Σν δεύηεξν ζέκα απνηειείηαη από εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θξηηηθή ηθαλόηεηα
ησλ καζεηώλ ζην ζπλδπαζκό ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ.
Γ) Σν ηξίην ζέκαηα απνηειείηαη από κηα άζθεζε εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ε νπνία απαηηεί
από ηνλ καζεηή ηθαλόηεηα ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο ελλνηώλ , απνδεηθηηθώλ ή ππνινγηζηηθώλ
δηαδηθαζηώλ. Ζ άζθεζε κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο εξσηήκαηα.
Γ) Σν ηέηαξην ζέκα απνηειείηαη από κηα άζθεζε ή έλα πξόβιεκα πνπ ε ιύζε ηνπ απαηηεί
από ηνλ καζεηή ηθαλόηεηεο ζπλδπαζκνύ θαη ζύλζεζεο γλώζεσλ αιιά θαη αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο
γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπ. Ζ άζθεζε ή ην πξόβιεκα απηό κπνξεί λα αλαιύεηαη ζε επηκέξνπο
πξνβιήκαηα.
Ζ πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο απηήο εμαζθαιίδεη κηα ζηαζεξή κνξθή ηνπ γλσζηηθνύ επηπέδνπ
πνπ ζα πξέπεη λα ειέγρεη θάζε ζέκα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε κνξθή ηνπ ηέηαξηνπ
ζέκαηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηνλ έιεγρν ηεο ηθαλόηεηαο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο
ελόο καζεηή γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. Γειαδή, ζύκθσλα κε ηα επίπεδα ηαμηλνκίαο ηνπ
Bloom, λα εμεηάδεη ηελ ηθαλόηεηα αλάιπζεο ηνπ καζεηή. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη όηη δε ζα
ππνδεηθλύεηαη ν ηξόπνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (αλάιπζε ζε βήκαηα) αιιά ζα αθήλεηαη ζην
καζεηή ε αλάιπζή ηνπ ζε ινγηθέο ελόηεηεο θαη ε ζύλζεζε απηώλ ησλ ελνηήησλ γηα ηελ επίιπζε
ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ζ ρξήζε ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή ζεκάησλ
αμηνιόγεζεο ζηαζεξήο θαη ειεγρόκελεο δπζθνιίαο από ρξνληά ζε ρξνληά, πνπ είλαη απαξαίηεηε
όηαλ νη εμεηάζεηο γίλνληαη ζε παλειιαδηθό ή πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Θα κπνξνύζε θάπνηνο λα βξεη
πνιιά επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά ηεο ρξήζεο αμηνινγηθώλ επηπέδσλ, αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα
αξλεζεί όηη ε ύπαξμε ηνπο ζα επέηξεπε ζηνπο θαζεγεηέο Πιεξνθνξηθήο λα αμηνινγήζνπλ κε ηνλ
ίδην ηξόπν έλα καζεηή θαζώο θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ζέκαηα εμέηαζεο ίδηαο δπζθνιίαο.
ρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ αιγνξηζκηθώλ δνκώλ ε έξεπλά
καο ζπκθσλεί κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο άιισλ εξεπλεηώλ. Έηζη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ
δπζθνιίεο ζηε ρξήζε κεηαβιεηώλ, ζηηο δνκέο επαλάιεςεο θαζώο θαη ζηηο δνκέο ειέγρνπ. Μηα
λέα δπζθνιία πνπ εληνπίζακε είλαη ζηε ρξήζε ησλ εληνιώλ εηζόδνπ. Από ηελ εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία καο ην θύξην πξόβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ κε δπλαηόηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο ιόγσ κε
ύπαξμεο
εγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ (δηεξκελεπηήο ηεο ΓΛΩΑ /
ςεπδνγιώζζαο) θαη ιόγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο εβδνκαδηαίσο.
Πηζηεύνπκε όηη είλαη αλαγθαία κηα αύμεζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο θαηά κηα ώξα εβδνκαδηαίσο,
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όπσο ήηαλ θαη ε αξρηθή ζρεδίαζε ηνπ καζήκαηνο, θαζώο θαη ή δεκηνπξγία ελόο εγθεθξηκέλνπ
εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ.
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ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 2004 ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΔΜΑ 3ο
Μία εηαηξεία ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ εθαξκόδεη γηα ηα έμνδα απνζηνιήο ηαρπδξνκηθώλ
επηζηνιώλ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ, ρξέσζε ζύκθσλα µε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Βάπορ επιζηολήρ
ζε γπαμμάπια
από 0 έσο θαη 500
από 500 έσο θαη 1000
από 1000 έσο θαη 2000

Υπέωζη εζωηεπικού
ζε Δςπώ
2,0
3,5
4,6

Υπέωζη εξωηεπικού
ζε Δςπώ
4,8
7,2
11,5

Να γξάςεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο:
α. Να δηαβάδεη ην βάξνο ηεο επηζηνιήο. (Μονάδερ 3)
β. Να δηαβάδεη ηνλ πξννξηζκό ηεο επηζηνιήο. Ζ ηηκή "Δ" δειώλεη πξννξηζκό εζσηεξηθνύ
θαη ε ηηκή "ΔΞ" δειώλεη πξννξηζκό εμσηεξηθνύ. (Μονάδερ 3)
γ. Να ππνινγίδεη ηα έμνδα απνζηνιήο αλάινγα µε ηνλ πξννξηζκό θαη ην βάξνο ηεο επηζηνιήο.
(Μονάδερ 11)
δ. Να εθηππώλεη ηα έμνδα απνζηνιήο. (Μονάδερ 3)
Παπαηήπηζη. Θεσξείζηε όηη ν αιγόξηζκνο δέρεηαη ηηκέο γηα ην βάξνο κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ
2000 θαη γηα ηνλ πξννξηζκό µόλν ηηο ηηκέο "Δ" θαη "ΔΞ".
ΘΔΜΑ 4ο
Γηα ηελ πξώηε θάζε ηεο Οιπκπηάδαο Πιεξνθνξηθήο δήισζαλ ζπκκεηνρή 500 καζεηέο. Οη
καζεηέο δηαγσλίδνληαη ζε ηξεηο γξαπηέο εμεηάζεηο θαη βαζκνινγνύληαη µε αθέξαηνπο βαζκνύο ζηε
βαζκνινγηθή θιίκαθα από 0 έσο θαη 100.
Να γξάςεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο:
α. Να δηαβάδεη ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ θαη λα ηα απνζεθεύεη ζε κνλνδηάζηαην πίλαθα.
(Μονάδερ 2)
β. Να δηαβάδεη ηνπο ηξεηο βαζκνύο πνπ έιαβε θάζε καζεηήο θαη λα ηνπο απνζεθεύεη ζε
δηζδηάζηαην πίλαθα.(Μονάδερ 2)
γ. Να ππνινγίδεη ην κέζν όξν ησλ βαζκώλ ηνπ θάζε καζεηή. (Μονάδερ 4)
δ. Να εθηππώλεη ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ θαη δίπια ηνπο ην κέζν όξν ησλ βαζκώλ ηνπο
ηαμηλνκεκέλα µε βάζε ηνλ κέζν όξν θαηά θζίλνπζα ζεηξά. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ε ζεηξά
ηαμηλόκεζεο ησλ νλνκάησλ λα είλαη αιθαβεηηθή. (Μονάδερ 7)
ε. Να ππνινγίδεη θαη λα εθηππώλεη ην πιήζνο ησλ καζεηώλ µε ην κεγαιύηεξν κέζν όξν.
(Μονάδερ 5)
Παπαηήπηζη: Θεσξείζηε όηη νη βαζκνί ησλ καζεηώλ είλαη κεηαμύ ηνπ 0 θαη ηνπ 100 θαη όηη
ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ είλαη γξαµµέλα µε κηθξά γξάκκαηα.
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